
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Brussel, oktober 2018

175e Boek van het Rekenhof
Opmerkingen en documenten aan de  
Kamer van Volksvertegenwoordigers

Volume I – Commentaar





Goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 17 oktober 2018

175e Boek van het Rekenhof 
Opmerkingen en documenten aan de  
Kamer van Volksvertegenwoordigers

Volume I – Commentaar





Inhoud





INHOUD / 5

Samenvatting inhoud 11

DEEL I
Algemene rekening 2017 van het algemeen bestuur van de federale Staat 13

Inleiding 
1 Overlegging van de algemene rekening 2017 19
2 Goedkeuring van voorgaande algemene rekeningen 19
3 Controleverklaring 20

Hoofdstuk 1 
Rekening van uitvoering van de begroting 2017 21
1 Begrotingsresultaten, vorderingensaldo en structureel saldo 21
2 Naleving van de Europese verplichtingen 30
3 Overzicht van de in 2017 besliste begrotingsmaatregelen 33
4 Ontvangsten en uitvoering van de begrotingsmaatregelen 37
5 Uitgaven en uitvoering van de begrotingsmaatregelen 46
6 Financiering van andere overheden en overheidsinstellingen 67

Hoofdstuk 2 
Evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld 73
1 Evolutie van de brutostaatsschuld 73
2 Intrestlasten op de brutostaatsschuld 75
3 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen samen 76
4	 Consolidatie	van	de	financiële	activa	 79

Hoofdstuk 3 
Jaarrekening 2017 81
1 Algemeen overzicht 81
2 Algemene commentaar 85
3	 Specifieke	commentaar	 89
4 Geraamde weerslag en samenvatting van de vaststellingen 114

Hoofdstuk 4 
Boekhoudsysteem Fedcom 119

Inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie 119
1 Inleiding 119
2 Vaststellingen 120
3 Aanbevelingen 125

Invoering van het project e-invoicing bij de diensten van het algemeen bestuur 129
1 Inleiding 129
2 Onderzoeksresultaten en aanbevelingen 130
3 Antwoorden van de ministers en van de administratie 134

FOD Binnenlandse Zaken: vaststelling, boeking en invordering van de  
niet-fiscale ontvangsten 137
1 Context en reikwijdte van de audit 137
2 Vaststellingen 138
3 Conclusies en aanbevelingen 143



6

Hoofdstuk 5 
Rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht van het Rekenhof 145
1 Context 145
2 Administratieve fase: overlegging van de rekeningen van  

rekenplichtigen van de Staat 145
3 Rechtsprekende fase 150

DEEL II
Andere categorieën van diensten 151

Vertraging bij de overzending van de rekeningen van de staatsdiensten  
en openbare instellingen 153
1 Wijzigingen van het wettelijk kader 153
2 Stand van zaken op 30 september 2018 154
3 Conclusies 158

Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolg 161
1 Inleiding 161
2 Knelpunten 161

Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen:  
rekeningen 2017 165
1 Context 165
2 Onderzoek 165
3 Resultaten van het onderzoek 165
4 Conclusies 167

Regie der Gebouwen: opvolgingsaudit –  
wet van 22 mei 2003 en beheer van de inventaris 169
1 Voorwerp van de audit 169
2 Wet van 22 mei 2003 170
3 Inventaris van het onroerend patrimonium van de Staat 172

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten:  
controle van de rekeningen 179
1 Inleiding 179
2 Wet van 22 mei 2003 179
3 Rekeningen 180
4 Interne beheersing 182
5 Aanbevelingen 182
6 Antwoord van de minister en de administrateur-generaal 183

Nationaal Instituut voor Radio-elementen: stand van zaken 185
1 Inleiding 185
2 Samenvatting van de vaststellingen en aanbevelingen  

bij de controle van de rekeningen 2015 en 2016 186
3 Conclusies 191



INHOUD / 7

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen:  
insolvabiliteitsfonds 193
1 Inleiding 193
2 Onderzoeksresultaten 194
3 Conclusies en aanbevelingen 196

DEEL III 
Thematische en financiële audits 199

Uitbouw van de interne audit bij de federale overheid 201
1 Inleiding 201
2 Tegensprekelijke procedure 201
3 Federale Interne Auditdienst 201
4 Auditcomité van de Federale Overheid 206
5 Conclusies en aanbevelingen 207

Tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële stabiliteit 209
1 Inleiding 209
2	 Financiële	impact	van	de	verschillende	maatregelen	 209
3 Participaties van de Staat in het kapitaal van sommige  

financiële	instellingen	 211
4 Expertisekosten 213
5	 Leningen	toegekend	door	de	Staat	aan	financiële	instellingen	 213
6 Waarborgen verleend door de Staat en Europa tegen het in gebreke 

blijven	van	financiële	instellingen	 214
7 Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te garanderen 215
 
Monitoring van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven  
van het federaal openbaar ambt 219
1 Monitoring van het personeelsbestand 219
2 Monitoring van de personeelsuitgaven 222
3 Coherentie tussen de gegevens van de monitoring van het  

personeelsbestand en die van de budgettaire monitoring 223
4 Vergelijkende evolutie van het personeelsbestand en van de  

personeelsuitgaven 224

Integriteitsbeleid bij de federale overheid 227
1 Inleiding 227
2 Algemene integriteitsbevorderende initiatieven 228
3	 Specifieke	HR-instrumenten	 230
4 Melding van veronderstelde integriteitsschendingen 231
5 Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie 233
6 Conclusies en aanbevelingen 233





Samenvatting





SAMENVATTING / 11

175e Boek van het Rekenhof
In uitvoering van artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en 
van de comptabiliteit van de federale Staat (hierna: “de wet van 22 mei 2003”), legt het Rekenhof 
de algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale Staat, samen met zijn commen-
taar, voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het eerste deel van volume I van het Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof op de alge-
mene rekening van 2017. Het Rekenhof bespreekt daarin de uitvoering van de begroting, met 
de begrotingsresultaten, de naleving van de Europese begrotingsverplichtingen, de inkomsten 
en	uitgaven	alsook	de	financiering	van	de	andere	overheden.	Vervolgens	geeft	het	commentaar	
bij de evolutie van de overheidsschuld van de federale Staat en bij de jaarrekening 2017. Tot slot 
komen een aantal audits aan bod over het Fedcom-boekhoudsysteem, de rekeningen van de 
rekenplichtigen en de rechtsprekende opdracht van het Rekenhof.

Deel II van dit volume I becommentarieert de stand van zaken van de toepassing van de wet van 
22	mei	2003	en	van	de	voorlegging	van	de	rekeningen	van	de	andere	categorieën	van	diensten	
van	de	federale	Staat.	Deel	III	tot	slot	vat	een	aantal	specifieke	financiële	en	thematische	onder-
zoeken samen.

De algemene rekening van het algemeen bestuur is opgenomen in een volume II van het Boek. 
Dit volume omvat ook meerdere tabellen die zijn opgesteld door het Rekenhof. Volume III omvat 
de rekeningen 2017 van de Controledienst van de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Zieken-
fondsen, de enige instelling waarvoor de wet van 2003 al van toepassing is. De volumes II en III 
zijn enkel beschikbaar op www.rekenhof.be.

Algemene rekening 2017

Rekening van uitvoering van de begroting 2017

Algemene rekening 2017 – Budgettair resultaat
De uitvoeringsrekening van de begroting 2017 van de federale overheid sluit af met een tekort 
van 0,6 miljard euro. Dat is het verschil tussen de uitgaven (62,5 miljard euro) aangerekend op de 
algemene uitgavenbegroting, en de ontvangsten (op basis van vastgestelde rechten -61,9 mil-
jard euro) aangerekend op de middelenbegroting.

De	wijze	waarop	sommige	fiscale	ontvangsten	boekhoudkundig	werden	verwerkt	(zowel	op	ba-
sis van vastgestelde rechten als op kasbasis), vertekent echter het begrotingsresultaat in gun-
stige zin en bemoeilijkt een vergelijking met voorgaande jaren.

Ontvangsten
De	fiscale	ontvangsten	van	de	middelenbegroting	op	kasbasis	bedragen	53	miljard	euro,	de	niet-
fiscale	7,4	miljard	euro.	De	stijging	van	de	fiscale	ontvangsten	met	ongeveer	5	miljard	euro	tegen-
over 2016 wordt verklaard door een beter rendement van de directe belastingen (meer bepaald 
de	voorafbetalingen	en	de	kohieren	van	de	vennootschappen).	De	stijging	van	2,7	miljard	euro	bij	
de	niet-fiscale	ontvangsten	komt	vooral	door	de	verkoop	van	de	deelname	van	de	Staat	in	BNP	
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Paribas.	Daarnaast	had	de	regering	de	fiscale	weerslag	van	de	maatregelen	die	genomen	werden	
tijdens de begrotingsconclaven van oktober 2016 en maart 2017 op ongeveer 1 miljard euro ge-
raamd. Het rendement van die maatregelen, dat onder meer verminderde door een laattijdige 
invoering	van	 regelgeving,	kon	niet	exact	worden	geraamd	omdat	de	specifieke	cijfers	erover	
ontbreken.

Uitgaven
Van de totale uitgaven (62,5 miljard euro) zijn 53,1 miljard euro primaire uitgaven en 9,4 mil-
jard euro intrestlasten van de staatsschuld.

De uitgaven voor de werking van de federale overheid bedragen 8,1 miljard euro: 5,9 miljard euro 
voor personeel, 1,8 miljard euro voor werking en 0,4 miljard euro voor investeringen.

De regering realiseerde de besparingen waartoe ze tijdens de begrotingsconclaven (0,4 mil-
jard euro) had beslist. De operationele onderbenutting van de uitgavenkredieten lag met 
1,2 miljard euro hoger dan begroot (0,9 miljard euro), vooral door de onderbenutting van de 
interdepartementale provisies (0,3 miljard euro), de personeels- en werkingsuitgaven (telkens 
0,2 miljard euro).

De primaire uitgaven dalen tegenover 2015 (56,2 miljard euro) en 2016 (59,1 miljard euro) door 
de dalende toekenning van kredieten en deelnemingen (vooral door het wegvallen van annu-
latiepremies van vroeger afgesloten swaps en het wegvallen van de betaling van de Belgische 
bijdrage aan het IMF) en de dalende subsidie-overdrachten naar het buitenland (vooral door de 
verminderde	BNP-bijdrage	van	België	in	de	middelenbegroting	van	de	EU).

De intrestlasten bedragen 9,4 miljard euro; ze zijn lager dan in 2015 (11,5 miljard euro) en 
2016 (10,9 miljard euro).

Vorderingensaldo en structureel saldo
De Europese begrotingsnormen vereisen onder meer dat het structureel saldo van een lidstaat 
jaarlijks met 0,6 % verbetert.

Het vorderingentekort 2017 van de federale overheid en de sociale zekerheid (“Entiteit I”) bedraagt 
4,5 miljard euro of 1,0 % van het bbp. Dat is lager dan vooropgesteld (1,4 % in het ontwerpbegro-
tingsplan	van	België	van	oktober	2016	en	1,5	%	in	het	stabiliteitsprogramma	2017-2020	van	april	
2017). Tegenover 2015 en 2016 verbetert het vorderingensaldo met respectievelijk 1,3 % en 1,5 %.

Het vorderingentekort 2017 van de gezamenlijke overheid, inclusief de regionale en lokale over-
heden (“Entiteit II”), bedraagt 3,9 miljard euro of 0,9 % van het bbp. Ook dat tekort is lager dan 
vooropgesteld	in	het	ontwerpbegrotingsplan	van	België	van	oktober	2016	(1,7	%)	en	het	stabi-
liteitsprogramma 2017-2020 van april 2017 (1,6 %). Tegenover 2015 en 2016 verbetert het saldo 
met resp. 1,6 % en 1,5 %.

Het structureel tekort 2017 van Entiteit I bedraagt 1,1 % van het bbp, een verbetering met 0,9 % 
tegenover 2016. Het structureel tekort van de gezamenlijke overheid bedraagt 1,1 %, een verbe-
tering met 0,8 % tegenover 2016 (1,9 %).

België	haalt	dus	de	Europese	doelstelling	voor	een	structurele	verbetering	in	2017	van	0,6	%.
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Schuld
Eind 2017 bedroeg de geconsolideerde bruto-overheidsschuld 453,9 miljard euro (103,4 % van 
het bbp) tegenover 450,4 miljard euro (of 106,1 % van het bbp) in 2016.

Beoordeling door de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft de naleving onderzocht van de vier macrobudgettaire criteria, nl. 
het vorderingensaldo, het structurele saldo, de evolutie van de primaire uitgaven en de schuld-
graad. De commissie concludeerde dat de situatie bevredigend was voor het vorderingensaldo, 
maar dat ze zich niet kon uitspreken over het structurele saldo noch over de evolutie van de pri-
maire uitgaven. De schuldgraad daarentegen daalt onvoldoende snel. De Europese Commissie 
heeft echter geen procedure voor buitensporig tekort opgestart, ervan uitgaande dat de invoe-
ring van structurele hervormingen de groei kunnen stimuleren. Ze heeft de Belgische overheden 
wel gevraagd de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat ze hun budgettaire ver-
plichtingen in de loop van 2018-2019 nakomen.

Jaarrekening 2017 van het algemeen bestuur

Het economisch resultaat 2017 (-2,1 miljard euro) verbetert tegenover 2016 met 10 miljard euro. 
De opbrengsten (+33,4 miljard euro) stijgen meer dan de kosten (23,4 miljard euro). Het saldo 
van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2017 (2,9 miljard euro) is met 
8,7 miljard euro gestegen tegenover 2016.

Hoewel de kwaliteit van de jaarrekening van het algemeen bestuur elk jaar was verbeterd tot 
2016, stelt het Rekenhof bij de controle van de rekening 2017 geen noemenswaardige vooruit-
gang	meer	vast.	Die	geeft	nog	altijd	geen	getrouw	beeld	van	de	financiële	en	patrimoniale	toe-
stand	van	het	algemeen	bestuur.	Vooral	 voor	de	materiële	en	 immateriële	vaste	activa,	 voor-
raden, thesaurie en voor de wachtrekeningen en overlopende rekeningen zijn nog niet alle 
verrichtingen	in	de	boekhouding	opgenomen	of	correct	geboekt.	Voor	de	fiscale	ontvangsten	is	
de	FOD	Financiën	er	niet	tijdig	in	geslaagd	de	overgang	naar	vastgestelde	rechten	te	realiseren.	
Ook blijven er vermijdbare fouten omdat de departementen te weinig eerstelijnscontroles uit-
voeren. De departementen volgen de instructies van de Federale Accountant in het kader van de 
jaar- en maandafsluiting te weinig en niet uniform op. Ook blijven er tekortkomingen op het vlak 
van de toepassing van het vastgesteld recht en de verantwoording van de boekingen. Onderlinge 
vorderingen	en	schulden	worden	tot	slot	onvoldoende	geëlimineerd.

Boekhoudsysteem Fedcom

Inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie
Op 31 december 2017 vertegenwoordigden de voorraden van Defensie meer dan drie miljard euro 
en besloegen ze meer dan 300.000 artikelen, verspreid over meer dan 4.000 magazijnen.

Het Rekenhof stelt vast dat de boeking van die voorraden (net als die van de vaste activa) de 
huidige vermogenstoestand van Defensie niet conform en getrouw weergeeft. Die situatie vloeit 
voort uit verwarring tussen de noties van boekhoudkundige voorraad en logistieke voorraad, on-
toereikende instellingen bij de Ilias-software, foutieve boekingen, een gebrek aan juistheid en 
volledigheid bij de inventaris, waarderingsfouten en tekortkomingen bij de interne beheersing.
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Het Rekenhof beveelt aan de verschillende aspecten van de interne beheersing te versterken,de 
boekhoudkundige inventaris te beperken tot de centrale magazijnen en sommige voorraden te 
herklasseren bij de vaste activa, om in overeenstemming te zijn met het koninklijk besluit ‘boek-
houdplan’.

Invoering van het project e-invoicing bij de diensten van het algemeen bestuur
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het ontbreken van de uitvoeringsbesluiten van de wet van 
22 mei 2003 voor de vaststelling van de rechten, de bewaring van de verantwoordingsstukken, 
de organisatie van het budgettair en boekhoudkundig kader, de actoren en de functiescheiding, 
de invoering bemoeilijkt van de elektronische factuurverwerking (project e-invoicing). Ook kan 
de communicatie van de Federale Accountant met de departementen worden versterkt en had 
de	Federale	Accountant	meer	gebruik	kunnen	maken	van	de	ervaringen	van	de	FOD	Financiën	en	
de Dienst Administratieve Vereenvoudiging van de FOD Kanselarij. Voorts moet de Federale Ac-
countant	verantwoorden	hoe	de	vereffenaar,	die	verantwoordelijk	is	voor	het	vaststellen	van	de	
schulden die zijn ontstaan ten laste van de overheid, zijn administratieve verantwoordelijkheid 
opneemt, in het bijzonder wanneer de factuurverwerking automatisch verloopt zonder tussen-
komst	van	die	vereffenaar.	In	elk	geval	draagt	de	Federale	Accountant	de	eindverantwoordelijk-
heid voor het invoeren en bewaken van een performant maar betrouwbaar en sluitend boek-
houdsysteem.

Andere categorieën van diensten

Vertraging bij de overzending van de rekeningen van de staatstdiensten en openbare instellingen
De toestand van de overzending van de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk be-
heer en openbare instellingen verbetert tegenover 2017. Vanaf het boekjaar 2020 moet het Re-
kenhof de jaarrekening van de federale Staat, waarin de boekhoudkundige verrichtingen van 
deze	diensten	en	instellingen	zijn	geïntegreerd,	certificeren.	Het	belang	van	de	tijdige	overleg-
ging van de rekeningen is dus zeer groot aangezien het Rekenhof zijn controle op die verrichtin-
gen moet uitoefenen binnen de wettelijke termijnen.

Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolg
Na herhaaldelijk uitstel is de wet van 22 mei 2003 vanaf 1 januari 2018 ook in werking getreden 
voor de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve open-
bare instellingen en de staatsbedrijven. De toepassing ervan wordt echter nog steeds bemoei-
lijkt door een onvolledig regelgevend kader. Ook blijkt eerder ondoordacht gebruik te worden 
gemaakt van de mogelijkheid een afwijkend boekhoudplan te gebruiken.

Regie der Gebouwen: opvolgingsaudit – wet 22 mei 2003 en beheer van de inventaris
De Regie valt vanaf 2018 onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003 maar blijft haar boek-
houding voeren op basis van een onaangepast boekhoudplan en onaangepaste boekhoudsoft-
ware. De geplande eindejaarsverrichtingen om alsnog te voldoen aan de wet verhogen het risico 
op fouten. Het uitstel van de correcte en volledige toepassing van de wet door de Regie kan een 
negatieve impact hebben op de betrouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat. De 
Regie heeft stappen ondernomen om het beheer van de inventaris van het onroerend patrimo-
nium van de Staat te verbeteren. Toch blijven inspanningen nodig om de kwaliteit, de juistheid 
en de volledigheid van de inventarisatie te waarborgen.



SAMENVATTING / 15

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: controle van de rekeningen
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de rekeningen 2014 en 2015 van het FAGG weinig betrouw-
baar waren. Zo boekte de instelling zijn ontvangsten hoofzakelijk op kasbasis. Te betalen voor-
schotten of subsidies werden geboekt voor het totale bedrag, latere afrekeningen in min werden 
echter niet of niet correct verwerkt. Een aantal bankrekeningen werd jarenlang buiten de boek-
houding beheerd. Hoewel de instelling intussen maatregelen heeft genomen, blijven de interne 
beheersing en de verantwoording van de bedragen in de rekeningen ontoereikend en beschikt 
de boekhouddienst over te weinig boekhoudkundig onderlegd personeel en procedures voor een 
correcte, systematische en gestructureerde uitvoering van de boekhouding en de correcte toe-
passing van de wet van 22 mei 2003.

Nationaal Instituut voor Radio-elementen: stand van zaken
Het Rekenhof heeft de boekjaren 2015 en 2016 van het IRE gecontroleerd en stelde daarbij be-
paalde	recurrente	problemen	vast.	De	Staat	financiert	het	technisch	passief	van	het	IRE,	maar	
om budgettaire redenen zitten in de dotatie geen voorzieningen voor de ontmanteling van de 
gebouwen en de infrastructuur.

De regering heeft subsidies toegekend aan het IRE om nieuwe investeringen, studies en projec-
ten	te	financieren.	De	FOD	Economie	heeft	het	gebruik	van	deze	subsidies	echter	niet	regelmatig	
gecontroleerd en een deel ervan is dus geblokkeerd (21,7 miljoen euro op 31 december 2017).

Tot	slot	merkt	het	Rekenhof	op	dat	de	werking	van	filialen	van	het	IRE	niet	rechtstreeks	wordt	
gecontroleerd door de toezichthoudende overheid en dat er nog steeds openstaande vorderin-
gen zijn ten laste van het Waals Gewest naar aanleiding van het faillissement van Best Medical 
Belgium (die de radiofarmaceutische activiteiten van het IRE had overgenomen).

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen: insolvabiliteitsfonds
De controle van de rekeningen 2014 en 2015 van NIRAS heeft geleid tot verschillende opmerkin-
gen en aanbevelingen, onder meer over het beheer van het insolvabiliteitsfonds.

Zo	wordt	dit	fonds	onvoldoende	gefinancierd,	zoals	bleek	uit	de	financiële	kosten	die	voortvloei-
den uit het faillissement van Best Medical Belgium, worden geen bijdragen geheven op de ver-
goedingen voor de berging van radioactief afval, is de regelgeving over de werking van het fonds 
onnauwkeurig en moet de toezichthoudende overheid niet-geplande opnemingen uit het fonds 
goedkeuren.

Thematische en financiële audits

Uitbouw van de interne audit bij de federale overheid
De aanwijzing van een verantwoordelijke van de Federale Interne Auditdienst en de verhoging 
van de middelen van de dienst zijn twee positieve evoluties in 2017. Het aandeel van de audits op 
vraag van de ministers zou echter moeten worden beperkt om het auditplan te kunnen uitvoeren 
dat de dienst heeft opgesteld op basis van zijn risicoanalyse.

Het Rekenhof beveelt aan het auditdomein van de Auditdienst en van het Auditcomité uit te 
breiden	om	efficiënt	de	verplichting	uit	te	voeren	om	een	interne	audit	op	te	richten	voor	alle	or-
ganen die onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003. In hun antwoorden geven de Federale 
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Interne Auditdienst, het Auditcomité en de betrokken ministers aan gunstig te staan tegenover 
die mogelijkheid.

Tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële stabiliteit
Voor het eerst sinds 2009 liggen de totale kasinkomsten in verband met de bankencrisis hoger 
dan de totale kasuitgaven, en dit met 1,1 miljard euro. De uitgaven zijn stabiel, terwijl de dividen-
den en de staatswaarborg voor regelmatige ontvangsten zorgen.

Monitoring van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven van het federaal open-
baar ambt
Het Rekenhof heeft de evolutie 2006-2017 en 2016-2017 van het personeelsbestand van het fe-
deraal openbaar ambt vergeleken. Het stelt vast dat het personeelsbestand met 19 % is afgeno-
men tussen 2006 en 2017. Ten opzichte van 2016 daalt het in 2017 met 1,9 %. Die daling in aantal 
leidt niet tot een vergelijkbare daling van de uitgaven, door de veroudering van het personeel, 
de verlenging van de loopbanen en de evolutie van de niveaus van de nieuwe indienstnemingen.

Integriteitsbeleid bij de federale overheid
Sinds zijn vorige onderzoeken uit 2007 en 2009 stelt het Rekenhof vast dat de federale besturen 
weinig vooruitgang hebben geboekt wat betreft een integriteitsbeleid, zowel op het vlak van 
integriteitsbevorderende	initiatieven	als	bij	het	gebruik	van	specifieke	HR-instrumenten	om	het	
aspect integriteit te verankeren in de eigen organisatiecultuur.
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het algemeen bestuur van de 
federale Staat
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Inleiding

Artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat het Rekenhof de algemene rekening van 
het algemeen bestuur van de federale Staat, samen met zijn opmerkingen, aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers bezorgt vóór 31 oktober van het jaar volgend op dat waarop 
de rekening betrekking heeft.

Deel I van dit volume van het Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij de algemene 
rekening 2017. De eigenlijke algemene rekening van het algemeen bestuur, zoals de minis-
ter van Begroting die aan het Rekenhof heeft voorgelegd, wordt samen met een aantal eigen 
tabellen van het Rekenhof in een afzonderlijk volume II Tabellen van dit Boek gepubliceerd. 
Dat volume II is enkel beschikbaar op www.rekenhof.be.

1 Overlegging van de algemene rekening 2017

De begrotings- en comptabiliteitsregels van de wet van 22 mei 2003 zijn sinds 1 janua-
ri 2012 van toepassing voor alle diensten van algemeen bestuur. De wet bepaalt dat de alge-
mene rekening de budgettaire en economische verrichtingen van de diensten van algemeen 
bestuur moet opnemen. De voorstelling van de algemene rekening 2017 maakt het mogelijk 
de vergelijking te maken met de cijfers van het vorige boekjaar.

De minister van Begroting legde de algemene rekening 2017 van het algemeen bestuur op 
27 april 2018 voor aan het Rekenhof, vóór de datum bepaald in de wet van 22 mei 2003 (30 juni). 
De algemene rekening omvat de rekening van uitvoering van de begroting en de jaarreke-
ning, die is samengesteld uit de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen en de toelichting.

Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen op 15 juni 2018 aan de Federale Accountant bezorgd. 
Ze werden met die dienst besproken op 6 juli 2018. De minister van Begroting heeft op 
19 september 2018 het Rekenhof een aantal aangepaste financiële staten bezorgd. Die hou-
den deels rekening met de opmerkingen van het Rekenhof. De minister heeft ook de toe-
lichting bij de algemene rekening 2017 van het algemeen bestuur in dezelfde zin aangepast.

2 Goedkeuring van voorgaande algemene rekeningen

Artikel 76 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting het wetsont-
werp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur indient bij de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers vóór 30 november van het jaar dat volgt op het begro-
tingsjaar.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsontwerp tot goedkeuring van de 
algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2016 en van de uitvoeringsre-
keningen van de begrotingen van staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande 
jaren op 19 april 2018 aangenomen. De wet werd op 15 juni 2018 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad.
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3 Controleverklaring

Krachtens artikel 180 van de Grondwet en artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 heeft het 
Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur over 2017 gecontroleerd.
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Hoofdstuk 1

Rekening van uitvoering van 
de begroting 2017
1 Begrotingsresultaten, vorderingensaldo en structureel saldo

1.1 Begrotingssaldo
Het begrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur van de federale Staat is het ver-
schil tussen alle ontvangsten die zijn aangerekend op de middelenbegroting enerzijds en 
alle uitgaven die zijn aangerekend op de algemene uitgavenbegroting anderzijds. De “toe-
gewezen” fiscale ontvangsten en de ontvangsten die de federale Staat int voor rekening van 
derden worden dus niet meegerekend. Het begrotingssaldo houdt ook geen rekening met 
sommige verrichtingen betreffende de rijksschuld: bij de ontvangsten is dat de opbrengst 
van  leningen  (36.846,7 miljoen  euro)  en de  verkoop  van overheidseffecten  (8.594,2 mil-
joen euro). Bij de uitgaven zijn dat de aflossingen van de rijksschuld (33.789,2 miljoen euro) 
en de terugkoop van overheidseffecten (8.191,7 miljoen euro).

De ontvangsten en uitgaven worden in principe geboekt op basis van de vastgestelde rech-
ten die in de loop van het begrotingsjaar ten gunste of ten laste van de diensten van alge-
meen bestuur zijn vastgesteld.

Globaal genomen zien de lopende en de kapitaalverrichtingen en het begrotingssaldo voor 
2017 eruit als volgt:

Tabel 1 –  Begrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur 2017 (in miljoen euro)

Omschrijving 2017

Lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten 61.953,3

Lopende verrichtingen 58.527,8

Kapitaalverrichtingen 3.425,5

Lopende uitgaven en kapitaaluitgaven 62.521,9

Primaire uitgaven 53.106,9

Intrestlasten van de rijksschuld 9.415,0

Begrotingssaldo -568,6

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie

De fiscale ontvangsten moeten vanaf het  jaar 2017 worden geboekt op basis van vastge-
stelde rechten en niet langer op basis van de geïnde ontvangsten1. De FOD Financiën heeft 
daarom de fiscale ontvangsten die in 2017 geïnd werden, verhoogd met een bedrag voor ont-

1 Artikel 134, vijfde lid van de wet van 22 mei 2003.
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vangsten die in 2018 zijn geïnd maar waarvan hij het recht eind 2017 heeft vastgesteld2. De 
geboekte fiscale ontvangsten bedragen hierdoor 1.439,8 miljoen euro meer dan de geïnde.

Het Rekenhof stelt echter vast dat deze correctie niet voor alle fiscale ontvangsten gebeur-
de. Daarnaast merkt het Rekenhof op dat de FOD Financiën het begrip “vastgestelde rech-
ten” nog niet eenduidig heeft toegepast3.

De fiscale ontvangsten die in 2017 op de begroting werden aangerekend, geven nog om een 
andere reden geen getrouw beeld van de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten. 
Omdat in 2016 de verplichting om te boeken op basis van vastgestelde rechten nog niet be-
stond, kon een gelijkaardige correctie immers niet gebeuren voor de ontvangsten die begin 
2017 werden geïnd maar waarvan het recht eind 2016 was vastgesteld.

Het Rekenhof merkt dus op dat 2017 een overgangsjaar vormt, wat de vergelijking met de 
gerealiseerde begrotingssaldi van de voorgaande (en toekomstige) jaren vertekent. De bere-
kening van de vroegere begrotingssaldi steunde op de geïnde kasontvangsten.

In de hiernavolgende punten 1.2 tot en met 1.4 licht het Rekenhof de overstap van het begro-
tingssaldo naar het vorderingensaldo en het structureel saldo verder toe alsook de belang-
rijkste verschilpunten tussen deze saldi.

1.2 Vorderingensaldo

1.2.1 Vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (Entiteit I en Entiteit II)
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekent voor België het vorderingen-
saldo4. Het maakt hierbij een onderscheid tussen het vorderingensaldo van Entiteit I (de 
federale overheid en de sociale zekerheid) en Entiteit II (de gemeenschappen en gewesten 
en de lokale overheden). Het stelt de nationale rekeningen op overeenkomstig het Europees 
rekeningenstelsel ESR 20105.

2 Voornamelijk	btw	en	roerende	voorheffing:	zie	hoofdstuk	3,	punt	3.1.1.4	in	dit	deel	I.
3 Artikel 134, vijfde lid van de wet van 22 mei 2003.
4 Het INR herberekent om de zes maand de vorderingensaldi van de voorbije jaren (in tegenstelling tot het begro-

tingssaldo waarbij de administratie een bepaald jaar op een bepaald moment afsluit). Dit Boek bevat steeds de 
laatste rapportering over deze saldi. Die kunnen dus beperkt verschillen van de cijfers in de vorige Boeken. 

5 Het INR publiceert twee vorderingensaldi voor zowel de federale overheid als voor de gemeenschappen en ge-
westen (Rekeningen van de overheid 2017 van het INR van 19 oktober 2018. Ter beschikking op de website van de 
Nationale Bank, www.nbb.be). Wat de gewestelijke personenbelasting betreft die sinds het aanslagjaar 2015 van 
kracht is, bestaat er immers een verschil tussen de ermee gepaard gaande kasstromen en de ESR-aanrekening. De 
bespreking hier geeft de vorderingensaldi weer overeenkomstig de kasstromen voor de gewestelijke personenbe-
lasting. De diverse overheden hebben immers bij de opmaak van hun begrotingen ook hiermee rekening gehouden 
voor het bepalen van hun norm. 
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Tabel 2 –  Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid

Vorderingensaldo 2014 2015 2016 2017

Gerealiseerd (in miljoen euro) -12.397 -10.076 -10.321 -3.873

Entiteit I -10.300 -9.204 -10.859 -4.461

Entiteit II -2.097 -872 538 588

Gerealiseerd (in % bbp) -3,1 -2,5 -2,4 -0,9

Entiteit I -2,6 -2,3 -2,5 -1,0

Entiteit II -0,5 -0,2 0,1 0,1

Norm (in % bbp) -2,1 -2,5 -2,5 -1,6(*)

(*)	 In	het	ontwerpbegrotingsplan	2017	van	België	van	oktober	2016	bedroeg	de	norm	-1,7	%	van	het	bbp.	In	het	stabi-

liteitsprogramma	2017-2020	van	april	2017	stelde	België	de	begrotingsdoelstelling	van	de	gezamenlijke	overheid	

bij tot -1,6 %. Bij de opmaak van de aangepaste begroting 2017 (en in het bijzonder de algemene toelichting) be-

hield	de	federale	overheid	deze	doelstelling.	In	het	ontwerpbegrotingsplan	2018	van	België	van	oktober	2017	stel-

de	België	de	begrotingsdoelstelling	2017	voor	de	gezamenlijke	overheid	opnieuw	bij	tot	-1,5	%	van	het	bbp.	De	

normen van de overige jaren zijn overgenomen uit de algemene toelichting bij de begroting van het betrokken 

jaar, die ook zo meegedeeld is aan de Europese Commissie in het Stabiliteitsprogramma.

Bron: Rekeningen van de overheid 2017 (oktober 2018) en stabiliteitsprogramma’s van België

1.2.2 Vorderingensaldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Het vorderingensaldo van de federale overheid bedraagt in 2017 -1,2 % van het bbp, dit 
is minder dan de helft van het saldo van -2,5 % in 2016. In absolute termen bedraagt het 
-5.155 miljoen euro tegenover -10.705 miljoen euro voor 2016. Het vorderingensaldo van de 
sociale zekerheid bedraagt in 2017 694 miljoen euro tegenover -154 miljoen euro in 2016.

Tabel 3 –  Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor Entiteit I

Vorderingensaldo 2014 2015 2016 2017

Gerealiseerd (in miljoen euro) -10.300 -9.204 -10.859 -4.461

Federale overheid -10.209 -9.868 -10.705 -5.155

Sociale zekerheid -91 664 -154 694

Gerealiseerd (in % bbp) -2,6 -2,3 -2,5 -1,0

Federale overheid -2,6 -2,4 -2,5 -1,2

Sociale zekerheid 0,0 0,1 -0,0 0,2

Norm (in % bbp) -2,2 -2,0 -2,4 -1,5(*)

(*)	 In	het	ontwerpbegrotingsplan	2017	van	België	van	oktober	2016	bedroeg	de	norm	van	Entiteit	I	-1,4	%	van	het	

bbp.	 In	 het	 stabiliteitsprogramma	 2017-2020	 van	 april	 2017	 stelde	 België	 deze	 begrotingsdoelstelling	 bij	 tot	

-1,5 %. Bij de opmaak van de aangepaste begroting 2017 behield de federale overheid deze doelstelling. In het 

ontwerpbegrotingsplan	2018	van	oktober	2017	stelde	België	de	begrotingsdoelstelling	van	Entiteit	I	bij	tot	-1,4	%	

van het bbp.

Bron: rekeningen van de overheid 2017 (oktober 2018) en stabiliteitsprogramma’s van België
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1.3 Overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de federale 
overheid

Onderstaande tabel geeft de berekening weer van de overgang van het begrotingssaldo 
naar het vorderingensaldo 20176. De berekening steunt op de economische hergroepering 
van de FOD Beleidsondersteuning en Strategie (BOSA).

Tabel 4 –  Vorderingensaldo 2017 van de Staat (in miljoen euro, berekend op 19 oktober 2018)

Omschrijving 2017

Begrotingssaldo -568,6

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

-1.420,3

Correctie perimeter, technische correcties en eliminatie van de verrichtingen 
binnen de federale overheid en van de interne verrichtingen 

-62,6

Eliminatie	kredietverleningen	en	deelnemingen	(ESR-code	8) -2.440,1

Vorderingensaldo van de economische hergroepering (FOD BOSA) -4.491,6

Correcties INR -663,0

Vorderingensaldo (INR) -5.154,6

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

Het vorderingensaldo van de economische hergroepering, zoals opgesteld in het voorjaar 
van 2018 door FOD BOSA, bedraagt -4.491,6 miljoen euro. Het houdt rekening met de vol-
gende wijzigingen:
• de werkelijk geïnde ontvangsten (-1.420,3 miljoen euro): het betreft voornamelijk een 

correctie voor het verschil tussen de (hogere) vastgestelde rechten en de inningen van 
de fiscale ontvangsten (-1.439,8 miljoen euro);

• de perimeter van federale overheid en de eliminatie van interne verrichtingen (-62,6 mil-
joen euro):
 – technische correcties (+170,9 miljoen euro): voornamelijk een correctie voor de aan- 

en verkoop van legermaterieel waarbij de FOD BOSA rekening moet houden met het 
werkelijke moment van levering (+166,3 miljoen euro);

 – het ESR-resultaat van de federale instellingen (+143,8 miljoen euro)7, onder meer van 
de Regie der Gebouwen (40,3 miljoen euro) en van de Federale Participatie- en Inves-
teringsmaatschappij (FPIM) (105,1 miljoen euro);

 – de eliminatie van de verrichtingen binnen de federale overheid en de interne verrich-
tingen (-377,3 miljoen euro): voornamelijk de eliminatie van stortingen van instellin-
gen die geboekt zijn in de middelenbegroting maar geen ESR-ontvangsten uitmaken 
(zoals stortingen van kasreserves en kapitaalverminderingen);

 – de eliminatie van alle toegewezen ontvangsten en uitgaven aan de gemeenschappen 
en gewesten en de sociale zekerheid (53.926,8 miljoen euro).

6 Voor een volledige beschrijving van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo, zie Reken-
hof, 168e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2011, p. 71-79, 
www.rekenhof.be.

7 4.113,9 miljoen euro ontvangsten tegenover 3.970,0 miljoen euro uitgaven.
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• de eliminatie van de ontvangsten en uitgaven met ESR-code 8 – Kredietverleningen 
en kredietaflossingen, deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen en andere fi-
nanciële  producten  (-2.440,1 miljoen  euro),  zoals  de  ontvangsten  uit  de  verkoop  van 
aandelen BNP Parisbas (1.946,7 miljoen euro) en een terugbetaling van een lening door 
de gewesten (228 miljoen euro).

Het INR houdt voor het bepalen van het vorderingensaldo 2017 in oktober 2018 (-5.154,6 mil-
joen euro) nog rekening met bijkomende ontvangsten en uitgaven (voor een nettobedrag 
van -663 miljoen euro), voornamelijk om rekening te houden met de volledige perimeter 
van de federale overheid (+39,7 miljoen euro) en het boekingsmoment dat het ESR voor-
schrijft (-656,3 miljoen euro):

• het INR houdt voor het eerst rekening met het ESR-resultaat van Infrabel (+64,4 miljoen 
euro in 2017). Infrabel behoort immers voortaan tot de perimeter publieke sector8.

• de correctie voor het boekingsmoment betreft:
 –  een correctie voor de fiscale ontvangsten  (-1.442,4 miljoen euro)9: om  in overeen-

stemming te zijn met het ESR-principe van vastgestelde rechten (transactionele kas-
basis10);

 –  een correctie voor de (aanvullende) fiscale ontvangsten in het kader van de herzie-
ning van de excess profit rulings11 (+219,2 miljoen euro);

 –  een correctie voor de bijdrage van België aan de Europese Unie (+72,2 miljoen euro);
 –  een correctie van de ontvangsten uit de verkoop van mobilofonielicenties (+66,7 mil-
joen euro). Deze moeten bij de opbrengsten worden geboekt;

 –  een correctie voor de pensioenen van de in het verleden overgedragen pensioenfond-
sen (+428 miljoen euro).

1.4 Structureel saldo

1.4.1 Gezamenlijke overheid (Entiteit I en Entiteit II)
Het structureel saldo laat de niet-recurrente ontvangsten- en uitgavenverrichtingen (de 
eenmalige maatregelen) buiten beschouwing. Het neutraliseert bovendien de impact van 
conjunctuurgebonden economische variaties door een zogenaamde cyclische correctie. 
Wanneer door minder goede economische omstandigheden de werkelijke output lager is 

8 Zie ook hoofdstuk 2 Evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld in dit Deel I van het Boek.
9 Hierdoor	liggen	de	fiscale	ontvangsten	waarmee	het	INR	rekening	houdt	bijna	2,9	miljard	euro	(1.439,8	miljoen	

euro	+	1.442,4	miljoen	euro)	lager	dan	de	door	de	FOD	Financiën	geboekte	fiscale	ontvangsten	(op	basis	van	het	
principe van het vastgesteld recht).

10 Het	ESR	is	gebaseerd	op	het	principe	van	de	vastgestelde	rechten.	Voor	sommige	fiscale	ontvangsten	wordt	dit	
begrip	echter	flexibel	toegepast.	Zo	voert	het	INR	een	verschuiving	van	een	of	twee	maanden	door	op	de	kasont-
vangsten,	afhankelijk	van	de	soort	fiscale	ontvangst.	Hierdoor	stemmen	de	fiscale	ontvangsten	soms	overeen	met	
de onderliggende inkohiering en soms met de economische activiteit. De boeking van de vennootschapsbelasting 
bijvoorbeeld is niet gebaseerd op vastgestelde rechten maar op “transactionele kasbasis”. Dit houdt in dat de kas-
ontvangsten worden gekoppeld aan het moment van het inkohieren. 

11 Excess profit rulings zijn voorafgaande beslissingen (rulings) die de betrokken vennootschappen toelieten hun 
belastbare winst naar beneden aan te passen. Zij konden de zogenoemde excess profit in aftrek brengen die het 
gevolg was van het deel uitmaken van een multinationale groep en die een standalone vennootschap niet zou rea-
liseren.	De	Europese	Commissie	oordeelde	in	januari	2016	dat	deze	fiscale	aftrek	niet	op	alle	ondernemingen	van	
toepassing	was	en	kwalificeerde	deze	dus	als	een	selectief	voordeel	dat	niet	kan	worden	gerechtvaardigd.
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dan de potentiële output, spreekt men van een negatieve output gap. In dat geval mag een 
lidstaat het vorderingentekort met een zeker percentage verminderen12.

Het structureel saldo van België bedraagt voor 2017 -1,1 % van het bbp (zie volgende tabel)13, 
na een correctie voor eenmalige maatregelen van -0,4 % van het bbp en een cyclische cor-
rectie van +0,3 % van het bbp op het vorderingensaldo van -1 % van het bbp.

Tabel 5 –  Gerealiseerd structureel saldo (2014-2017) en genormeerd structureel saldo (2017) voor de 
gezamenlijke overheid (in % van het bbp)

2014 2015 2016
2017

Realisatie Norm(1)

Vorderingensaldo -3,1 -2,5 -2,5 -1,0(2) -1,6

Eenmalige maatregelen -0,3 -0,1 0,1 -0,4 0,1

Cyclische correctie 0,7 0,6 0,5 0,3 0,5

Structureel saldo -2,7 -2,0 -1,9 -1,1 -1,0

Structurele verbetering t.o.v. het jaar voordien 0,2 0,7 0,1 0,8 1,0

(1)  Norm volgens het stabiliteitsprogramma 2017-2020.

(2) Voor de berekening van het structureel saldo heeft de FOD BOSA zich gebaseerd op voorlopige gegevens in ver-

band	met	het	vorderingensaldo.	Op	het	moment	van	deze	berekening	was	het	definitieve	vorderingensaldo	zoals	

vermeld in tabel 2 nog niet gekend (verschil van -0,1 % van het bbp).

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA en het stabiliteitsprogramma 2017-2020 van 
België

1.4.2 Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Het structureel tekort 2017 van Entiteit I is vastgesteld op -1,1 % van het bbp (tegenover 
-2 % in 2016). Het respecteert de structurele doelstelling zoals vooropgesteld in het stabili-
teitsprogramma 2017-2020 van België. De structurele verbetering ten opzichte van 2016 be-
draagt 0,9 % van het bbp.

12 Voor meer details, zie Rekenhof, 172e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 
oktober 2015, p. 30-31, www.rekenhof.be.

13 Het	structureel	saldo	is	afhankelijk	van	de	cyclische	component	en	dus	van	de	berekening	van	de	onderliggende	
output gap. Het Federaal Planbureau berekende de meest recente gegevens hiervan naar aanleiding van de econo-
mische begroting van 6 september 2018. De methode die het Federaal Planbureau gebruikt, verschilt echter van 
de methode die de Europese Commissie toepast. Volgens de databank van de Europese Commissie bedraagt de 
cyclische correctie voor de periode 2014-2017 respectievelijk 0,5, 0,4, 0,3 en 0,1 % van het bbp en het structureel 
saldo -2,9, -2,2, -2,1 en -1,3 % van het bbp. Er is ook een verschil van -0,1 % van het bbp voor de berekening van de 
eenmalige maatregelen van 2017. Het structureel saldo is volgens de Europese Commissie 0,8 procentpunt minder 
negatief dan in 2016.
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Tabel 6 –  Gerealiseerd en genormeerd structureel saldo van Entiteit I (in % van het bbp)

2014 2015 2016
2017

Realisatie Norm(1)

Vorderingensaldo -2,6 -2,3 -2,6 -1,1(2) -1,5

Eenmalige maatregelen -0,3 -0,1 0,2 -0,2 0,2

Cyclische correctie 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3

Correctie voor transferten(3) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Structureel saldo -2,2 -1,9 -2,0 -1,1 -1,0

Structurele verbetering t.o.v. het jaar voordien 0,2 0,3 -0,1 0,9 1,0

(1) Norm volgens het stabiliteitsprogramma 2017-2020.

(2) Voor de berekening van het structureel saldo heeft de FOD BOSA zich gebaseerd op voorlopige gegevens in ver-

band	met	het	vorderingensaldo.	Op	het	moment	van	deze	berekening	was	het	definitieve	vorderingensaldo	zoals	

vermeld in tabel 2 nog niet gekend (verschil van -0,1 % van het bbp).

(3) Bij de berekening van het structureel tekort van de entiteiten wordt een bijkomende correctie in rekening ge-

bracht voor transferten. Deze correctie moet de impact van de economische conjuctuur op de transferten tussen 

entiteiten neutraliseren. De correctie voor transferten beïnvloedt dus enkel het structureel saldo van de entitei-

ten onderling, maar niet dat van de gezamenlijke overheid.

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA en het stabiliteitsprogramma 2017-2020 van 
België

1.5 Realisatie van het vooropgestelde vorderingensaldo
Hierna volgt een bespreking van de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde ont-
vangsten en uitgaven, en tussen het geraamde14 en gerealiseerde begrotings- en vorderin-
gensaldo van de federale overheid.

14 Het gaat met name om de cijfers vermeld in de algemene toelichting van de aangepaste begroting.
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Tabel 7 –  Vergelijking van het geraamde en gerealiseerde vorderingensaldo van Entiteit I in 2017 
(in miljoen euro)

Omschrijving
Begroting 
(algemene 

toelichting)
Realisatie Verschil

Fiscale ontvangsten 50.500,7 54.588,4 4.087,7

Niet-fiscale ontvangsten 4.698,1 7.364,9 2.666,8

Ontvangsten (I) 55.198,8 61.953,3 6.754,5

Gezagscel 24.890,3 24.622,6 -267,7

Sociale cel 21.128,2 21.136,5 8,3

Economische cel 4.476,6 4.323,8 -152,8

Provisies FOD BOSA 932,8 0,0 -932,8

Anderen 4.988,3 3.024,0 -1.964,3

Onderbenutting -910,0 0,0 910,0

Primaire uitgaven (II) 55.506,2 53.106,9 -2.399,3

Intrestlasten federale overheid (III) 9.334,1 9.415,0 80,9

Begrotingssaldo (IV)=(I)-(II)-(III) -9.641,5 -568,6 9.072,9

Overgangscorrecties federale overheid (V) 2.265,9 -4.586,0 -6.851,9

Vorderingensaldo federale overheid (V) – (IV) -7.375,6 -5.154,6 2.221,0

Sociale zekerheid 806,0 694,0 -112,0

Vorderingensaldo Entiteit I -6.569,6 -4.460,6 2.109,0

Bron: Rekenhof

Voor de niet-fiscale ontvangsten gebruikt het Rekenhof de vastgestelde rechten (4.698,1 mil-
joen euro15) in plaats van de kasontvangsten (4.522,3 miljoen euro). Voor de fiscale ontvang-
sten was er geen raming op basis van vastgestelde rechten beschikbaar en behoudt de tabel 
de raming van de kasontvangsten. Voorts voegt het Rekenhof via de rubriek “anderen” de 
uitgaven toe voor de BNI-bijdrage aan de Europese Unie (2.875 miljoen euro) en voor de 
kredietverleningen, deelnemingen en werkingsmiddelen die worden aangerekend op sectie 
51 – Rijksschuld (2.113,3 miljoen euro)16. Daardoor bedraagt het begrote begrotingssaldo in 
de tabel -9.641,5 miljoen euro. Dat wordt met 2.265,9 miljoen euro gecorrigeerd om tot het 
vorderingensaldo van -7.375,6 miljoen euro te komen dat in de begroting opgenomen is17.

Het gerealiseerde begrotingssaldo is 9.072,9 miljoen euro (94,1 %) minder negatief dan het 
geraamde saldo. Dat komt voornamelijk omdat de ontvangsten hoger zijn dan geraamd 

15 Het	betreft	de	totale	niet-fiscale	ontvangsten,	 inclusief	de	ESR-codes	8,	die	 in	de	overgangscorrecties	geëlimi-
neerd worden.

16 Bij het ontwerp van de aangepaste begroting 2017 worden de BNI-bijdrage (2.875 miljoen euro) en de werkingsmid-
delen van de schuldbegroting (39,3 miljoen euro) niet mee opgenomen in de primaire uitgaven, maar beschouwd 
als een overgangscorrectie. Omdat de uitgaven voor kredietverlening en deelnemingen van sectie 51 (codes 8) niet 
in de primaire uitgaven zijn opgenomen, worden ze niet gecorrigeerd voor de berekening van het vorderingen-
saldo. Zie algemene toelichting van de aangepaste begroting 2017, p. 18.

17 Dit stemt overeen met het vorderingensaldo voor de federale overheid zoals opgenomen in tabel 16 (-7.376 miljoen 
euro) van de algemene toelichting van de aangepaste begroting 2017, p. 27.
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(+6.754,5 miljoen euro of +12,2 %) en de primaire uitgaven lager dan geraamd (-2.399,3 mil-
joen euro of -4,3 %).

De fiscale ontvangsten in de tabel zijn 4.087,7 miljoen euro hoger dan geraamd (+8,1 %) om-
dat de realisaties de geboekte vastgestelde rechten bevatten in plaats van de kasontvang-
sten (+1.439,8 miljoen euro)18. Bovendien zijn ook de gerealiseerde kasontvangsten hoger 
dan geraamd (+2.647,9 miljoen euro). De kasontvangsten werden voornamelijk beïnvloed 
door de volgende factoren:

• hogere ontvangsten uit de voorafbetalingen (+2.230,8 miljoen euro);
• hogere ontvangsten uit de inkohieren van vennootschapsbelasting (+1.164,8 mil-

joen euro);
• minderontvangsten bij de btw (-311,9 miljoen euro);
• minderontvangsten bij de roerende voorheffing (-465,3 miljoen euro).

De fiscale ontvangsten maken, overeenkomstig ESR, het voorwerp uit van een overgangs-
correctie (zie verder).

De niet-fiscale ontvangsten zijn 2.666,8 miljoen euro hoger dan geraamd (+56,8 %) in de 
aangepaste begroting. Het verschil is voornamelijk het gevolg van hogere ontvangsten 
met ESR-code 8 (+2.463,1 miljoen euro). Die hebben geen impact op het vorderingensalo. 
Het verschil bevat onder meer de ontvangsten van de verkoop van aandelen BNP Paribas 
(1.946,7 miljoen euro) en van een bijkomende terugbetaling van een lening door de gewes-
ten (160 miljoen euro).

De gerealiseerde primaire uitgaven zijn 2.399,3 miljoen euro lager dan geraamd in de aan-
gepaste begroting. Het verschil is voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven met ESR-
code 8 van de sectie 51 – Rijksschuld (1.597 miljoen euro). Er werd onder meer, zoals in 2016, 
geen beroep gedaan op de kredietlijn die de regering in het kader van de bankencrisis ter 
beschikking moet houden van het Europese Single Resolution Fund (1.357,6 miljoen euro). 
Daarnaast was er een onderbenutting van de interdepartementale provisie voor 320,4 mil-
joen euro en was de BNI-bijdrage aan de Europese Unie 359,9 miljoen euro lager dan ge-
raamd.

Om het vorderingensaldo te berekenen, moeten op het begrotingssaldo overgangscorrec-
ties worden toegepast (zie (V) in bovenstaande tabel). De volgende punten verklaren gro-
tendeels het verschil van -6.851,9 miljoen euro tussen de geraamde correctie (+2.265,9 mil-
joen euro) en de uiteindelijke correctie (-4.586 miljoen euro):

• de eliminatie  van de ontvangsten en uitgaven met ESR-code 8:  -4.107,9 miljoen euro 
(waarvan -2.463,1 miljoen euro voor de ontvangsten en -1.644,8 voor de uitgaven);

18 Zie ook punt 1.3 van dit hoofdstuk en punt 3.1 van hoofdstuk 3.
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• de ESR-aanrekening van de fiscale ontvangsten (zie ook hierboven): een correctie van de 
geboekte vastgestelde rechten van -1.439,8 miljoen euro en een correctie van de kasont-
vangsten van -1.442,4 miljoen euro19 tegenover +581 miljoen euro geraamd;

• een aantal ESR-correcties werden niet opgenomen in de aangepaste begroting, zoals de 
excess profit ruling (+219,2 miljoen euro) en de correctie voor de pensioenen van de in 
het verleden overgedragen pensioenfondsen (+431,2 miljoen euro). De correctie voor de 
pensioenen was bij de aangepaste begroting opgenomen als overgangscorrectie bij de 
sociale zekerheid.

2 Naleving van de Europese verplichtingen

2.1 Europees begrotingstoezicht
Sinds 2013 ziet Europa strenger toe op de overheidsfinanciën en moeten de overheden van 
de lidstaten van de Europese Unie vier macrobudgettaire criteria in acht nemen: het vor-
deringensaldo, het structurele saldo, de evolutie van de primaire uitgaven en de schuld-
graad20. Het beoogde structurele saldo wordt door de EU-commissie vastgelegd in een mid-
dellangetermijndoelstelling (MTD).

In het kader van het preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) onderzoekt 
de Europese Commissie zesmaandelijks of die criteria werden nageleefd. Ze houdt rekening 
met de macro-economische oorzaken en alle andere relevante elementen die de vastgestel-
de afwijkingen verklaren. Door dat onderzoek kan ermee rekening worden gehouden dat 
een afwijking tijdelijk, uitzonderlijk of marginaal is. De landen die tekortschieten, worden 
uitgenodigd om de aanbevelingen van de commissie te volgen. Als ze die niet naleven, kun-
nen ze aan het correctief deel van het SGP worden onderworpen.

De Europese Rekenkamer heeft in een recent verslag geanalyseerd hoe de Europese Com-
missie het budgettaire toezicht implementeert21. Ze heeft onderzocht hoe de commissie in 
het kader van het preventieve deel van het SGP het MTD-criterium deed toepassen.

De Rekenkamer was in hoofdzaak van oordeel dat de commissie de macrobudgettaire ver-
plichtingen op een weinig dwingende manier interpreteert en dat het daardoor “zeer zorg-
wekkend is dat het uitgeholde SGP-kader niet kan waarborgen dat enkele lidstaten met hoge 
schulden vooruitgang boeken in de richting van de MTD”.  Ze  concludeerde  bijgevolg:  “De 
belangrijkste doelstelling van het preventieve deel is niet behaald”.

Wat België betreft, is de Europese Rekenkamer van oordeel dat “wanneer de aanpassing van 
België in de komende jaren even snel verloopt als gemiddeld in de periode 2014-2018, zijn MTD 
in vijf jaar zal worden bereikt”. Ze is echter van oordeel dat België een van de landen blijft 

19 Het	begrotingssaldo	houdt	voor	de	fiscale	ontvangsten	immers	rekening	met	de	geboekte	vastgestelde	rechten,	
terwijl	voor	de	berekening	van	het	vorderingensaldo	de	fiscale	ontvangsten	volgens	de	transactionele	kasbasis	in	
rekening worden gebracht. Zie ook punt 1.3 van dit hoofdstuk. 

20 Voor meer details over deze vier begrotingscriteria, zie Rekenhof, “Naleving van de Europese verplichtingen”, 174e 
Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 25-28, www.reken-
hof.be.

21 Europese Rekenkamer, Is de belangrijkste doelstelling van het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact be-
haald?, speciaal verslag nr. 18, Luxemburg, 2018, p. 58 e.v., www. eca.europa.eu.
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die zijn output gap ten opzichte van diezelfde doelstelling gedurende dezelfde periode het 
best heeft gedicht22.

2.2 Naleving door België van de vier Europese macrobudgettaire criteria

2.2.1 Vorderingensaldo
Het vorderingensaldo van de Belgische overheid bedroeg in 2017 -1,03 % van het bbp. Dat is 
gunstiger dan de -3,0 % van het bbp die Europa eist.

2.2.2 Structureel saldo en MTD
Het  structurele  saldo wordt gedefinieerd als het  vorderingensaldo na neutralisering van 
de uitzonderlijke ontvangsten ( one-off maatregelen) en van het effect van de economische 
conjunctuur. Het Europese begrotingspact stelt dat dat saldo moet voldoen aan de MTD en 
er maar beperkt of tijdelijk van mag afwijken. De Belgische overheid heeft zich ertoe ver-
bonden tot een structureel evenwicht te komen in 2020 via een traject dat is opgenomen in 
de stabiliteitsprogramma’s die bij de Europese Commissie werden ingediend.

Het structurele saldo van de Belgische overheid in haar geheel bedraagt in 2017 -1,3 % van 
het bbp, zoals berekend door de Europese Commissie. Het Rekenhof heeft zijn commentaar 
immers vooral gebaseerd op de gegevens van de Europese Commissie van mei 201823 en op 
die van de Hoge Raad van Financiën24. Die twee instellingen gebruiken weliswaar dezelfde 
methode, maar niet noodzakelijkerwijze dezelfde gegevensbronnen. Daardoor raamt de 
Europese Commissie het structurele saldo 2017 op -1,3 % van het bbp en de Hoge Raad van 
Financiën op -1,0 %. De cijfers hierna, ook die over de schuld, verwijzen bij voorrang naar 
de vaststellingen van de Europese Commissie.

Het structurele saldo is met 0,83 % verbeterd. Die verbetering ligt hoger dan de 0,58 % 
die de Europese Commissie voor dat jaar had aanbevolen. De gecumuleerde structurele 
verbetering 2016-2017 beloopt echter 0,91 % van het bbp, d.i. minder (-0,07 % van het bbp) 
dan vereist. Op basis van de Europese regelgeving wordt dat verschil als niet-significant 
aangemerkt.

De verbetering in 2017 werd onder meer mogelijk gemaakt door een stijging van de vooraf-
betalingen (+3.066,6 miljoen euro), meer in het bijzonder door de vennootschapsbelasting. 
De Europese Commissie kon zich niet uitspreken in welke mate die stijging recurrent is25. 
Ze heeft bijgevolg geconcludeerd dat er geen solide bewijzen waren dat het criterium van 
het structureel saldo niet werd nageleefd.

22 Europese Rekenkamer, ibid., p. 50, tabel Convergentie of afwijking van lidstaten ten opzichte van hun MTD in de 
periode 2014-2018. 

23 Europese Commissie, Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2018 van België en met 
een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2018 van België,	Brussel,	23	mei	2018,	COM(2018)	401	final.	

24 Hoge	Raad	van	Financiën,	afdeling	Financieringsbehoeften	van	de	overheid,	Analyse van de recente budgettaire 
evoluties, advies van juli 2018.

25 De	groei	van	de	voorafbetalingen	kan	ofwel	te	wijten	zijn	aan	de	recurrente	groei	(bv.	toename	van	de	belastbare	
basis	door	de	economische	groei),	ofwel	aan	een	verschuiving	van	de	inkohiering	naar	de	voorafbetaling	als	gevolg	
van	de	verhoogde	boetes	vanaf	2017	in	geval	van	onvoldoende	voorafbetaling.	In	het	geval	het	een	verschuiving	
betreft	van	de	inkohiering	naar	de	voorafbetaling,	wordt	deze	stijging	als	een	one-off maatregel beschouwd en dus 
niet mee opgenomen in het structureel saldo. Bij de opmaak van de aangepaste begroting 2018 beschouwde de 
federale	regering	50	%	van	de	stijging	van	de	voorafbetaling	als	recurrent.
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2.2.3 Groei van de primaire uitgaven
De primaire uitgaven van de overheden mogen niet stijgen met een percentage dat de houd-
baarheid van hun financiën kan schaden, bijvoorbeeld door de risico’s die een te grote groei 
zou teweegbrengen voor de overheidsschuld op middellange termijn. Dat criterium houdt 
meer bepaald geen rekening met de intrestlasten, de werkloosheidsuitgaven, de uitgaven 
voor programma’s van de Europese Unie die volledig worden gedekt door ontvangsten uit 
Europese fondsen, de one-off  maatregelen  en  het  effect  van  de  inflatie.  Evenzo worden 
de investeringsuitgaven over verschillende jaren uitgevlakt vanwege hun weerslag op het 
groeipotentieel van de economie. Tot slot kan een overschrijding van de referentiewaarde 
die de Europese Commissie aanbeveelt, worden gecompenseerd door discretionaire com-
penserende maatregelen bij de ontvangsten.

De Europese Commissie raamde de jaarlijkse groei van de netto primaire uitgaven 2016 en 
2017 respectievelijk op 1,69 % en 0,97 %. Dat is boven de aanbevolen percentages (0,23 % 
en 0,03 %). Uitgedrukt in percentage van het bbp is de afwijking aanzienlijk: ze bedraagt 
0,51 % van het bbp over de twee jaren.

De contrasterende evolutie van het structurele saldo en de primaire uitgaven kan hoofdza-
kelijk worden verklaard door het aanzienlijke aandeel dat de vermindering van de intrest-
lasten (-0,6 % van het bbp voor 2016 en 2017) in de sanering van de begroting heeft.

De commissie heeft echter niet geconcludeerd dat er een significante afwijking was omdat 
ze zich opnieuw niet kon uitspreken over de vraag of de stijging van de ontvangsten van de 
vennootschapsbelasting recurrent is.

2.2.4 Schuldgraad van de overheid
De schuldgraad van de overheid mag niet hoger liggen dan 60 % van het bbp. Als de schuld-
graad hoger ligt, moet hij op bevredigende wijze naar dat referentiepercentage evolueren. 
Op basis van de Europese criteria moet België op dit ogenblik zijn  schuldgraad  jaarlijks 
ongeveer met 2 % van het bbp verminderen.

De Europese Commissie heeft de naleving van dit criterium overeenkomstig de Europese 
verordeningen geëvalueerd op basis van de verwezenlijkingen 2015-2017 (backward looking) 
en op basis van de vooruitzichten 2017-2019 (forward looking).

Volgens het perspectief 2015-2017 had de schuldgraad 101,82 % moeten bedragen in 2017 (of 
102,94  %  rekening  houdend  met  de  weerslag  van  de  economische  cyclus).  Uiteindelijk  
bedroeg hij 103,4 % van het bbp.

Volgens het perspectief 2017-2019 zou de schuldgraad 99,3 % moeten bedragen in 2019. De 
commissie is van oordeel dat hij bij ongewijzigd beleid 100,2 % zou bedragen.

2.2.5 Conclusie van de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft geen procedure voor buitensporig tekort opgestart tegen 
België. De overheidsschuld kan immers dalen door de implementatie van structurele her-
vormingen die de groei stimuleren. De commissie oordeelde bovendien dat zij onvoldoende 
kon nagaan of de afwijkingen in de evolutie van het structureel saldo en de nettogroei van 
de primaire uitgaven significant waren (zie punten 2.2.2 en 2.2.3). Ze heeft zich bijgevolg 
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niet uitgesproken over de naleving van het  schuldcriterium, maar heeft haar definitieve 
beoordeling vooruitgeschoven naar het voorjaar 2019 op basis van de realisaties ex post. Ze 
heeft België dus niet onderworpen aan de verscherpte controle van de procedure voor een 
buitensporig tekort (corrigerend deel van het stabiliteits- en groeipact).

De commissie heeft er echter op gewezen dat er een risico op een significante afwijking 
voor 2018 en 2019 bestond bij ongewijzigd beleid. Ze heeft de Belgische overheden gevraagd 
de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat ze hun budgettaire verplichtingen 
in de loop van die twee jaren nakomen.

Los van de vier begrotingscriteria heeft de commissie ook gewezen op verschillende eco-
nomische factoren die ongunstig zijn voor de Belgische economische groei, waaronder de 
sterk ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt, onvoldoende mededinging in bepaalde han-
delssectoren en een fiscaliteit die grotendeels steunt op de inkomsten uit arbeid.

De commissie was tot slot van oordeel dat het samenwerkingsakkoord van maart 2018, 
waarin de Belgische overheden zich ertoe verbinden individueel te komen tot een begroting 
in evenwicht in 2020, een gunstig element was. Ze onderstreept niettemin dat aan deze 
intentie geen mechanisme gekoppeld was om de eigen doelstellingen van elke actor te kun-
nen identificeren en om de eventuele tekortkomingen te kunnen sanctioneren. De Hoge 
Raad van Financiën formuleert dezelfde vaststelling in zijn analyse van de begrotingsrea-
lisaties van juli 201826.

3 Overzicht van de in 2017 besliste begrotingsmaatregelen

De regering engageerde zich in het stabiliteitsprogramma 2016-2019 het structureel saldo 
voor Entiteit I in 2016-2017 met 1,41 % van het bbp te verbeteren. Bij het begrotingsconclaaf 
van oktober 2016 beperkte ze die doelstelling tot 1,21 %. Daarbij bouwde ze een veiligheids-
marge27  in, hoofdzakelijk als bescherming tegen mogelijke afwijkingen bij de fiscale ont-
vangsten. Rekening houdend met de technische correcties en de toepassing van de flexibi-
liteitsclausule (cf. infra) nam de regering voor 2,4 miljard euro aan begrotingsmaatregelen. 
Hiervoor steunde zij op de rapporten van het Monitoringcomité en van de FOD Budget en 
Beheerscontrole28.

Technische correcties
De regering heeft bepaalde cijfers van het Monitoringcomité aangepast via technische cor-
recties ten belope van 791,5 miljoen euro, grotendeels door de fiscale ontvangsten opwaarts 
te herzien (639,9 miljoen euro)29.

26 Hoge	Raad	van	Financiën,	afdeling	Financieringsbehoeften	van	de	overheid,	Analyse van de recente budgettaire 
evoluties, op. cit., p. 27-30.

27 739	miljoen	euro	in	de	initiële	begroting	2017	en	558,8	miljoen	euro	in	de	aangepaste	begroting	2017.
28 Rapporten van het Monitoringcomité van 18 juli 2016, 10 maart 2017, 20 juni 2017, 8 juli 2017 en verslag van de FOD 

Budget en Beheerscontrole van 21 september 2016.
29 De andere technische correcties zijn: 33,6 miljoen euro voor het primaire saldo van de instellingen, -97,8 mil-

joen euro voor de primaire uitgaven, -20,8 miljoen euro voor de sociale zekerheid, 102,9 miljoen euro voor de 
intrestlasten,	0,6	miljoen	euro	voor	de	niet-fiscale	ontvangsten,	33,6	miljoen	euro	voor	de	fiscale	overdrachten,	
16,9 miljoen euro voor de redesign en 82,6 miljoen euro voor het einde van de vrijstelling van doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing	voor	de	NMBS	en	Infrabel. Deze 82,6 miljoen euro werd gecompenseerd door een verhoging 
van de dotatie aan de NMBS (technische correctie bij de uitgaven).
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Technische correcties zijn aanpassingen voor bijvoorbeeld correcties van dubbeltellingen, 
herramingen, onjuiste berekeningen of actualiseringen van parameters bij ongewijzigd be-
leid. Het gaat in principe niet om reële sanerings- of begrotingsmaatregelen en ze leiden 
niet tot de herziening van bestaande of de opmaak van nieuwe reglementering.

Tijdens de begrotingsconclaven paste de regering deze definitie niet altijd eenduidig toe:

• De impact van de operatie Vigilant Guardian30 op de primaire uitgaven werd bij de  
initiële begroting 2017 (-11 miljoen euro) wel en bij de aangepaste begroting 2018 (-23,5 mil-
joen euro) niet als een technische correctie voorgesteld.

• De regering presenteerde de beslissing om de onderzoeks-, ontwikkelings- en innova-
tieactiviteiten in luchtvaartprogramma’s te ondersteunen (+45 miljoen euro) als een 
technische correctie, hoewel het hier om een nieuw initiatief ging31.

• De regering duidde de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief naar de sociale huisves-
ting (12 % i.p.v. 21 %) als een technische correctie (+10 miljoen euro) aan. Deze maatregel 
vereiste echter een aanpassing van het reglementair kader32.

• De aanpassing  van de fiscale behandeling  van grensarbeiders  (arrest  Imfeld-Garcet – 
-16,6 miljoen euro) werd als technische correctie voorgesteld, terwijl ook hier het wetge-
vend kader aangepast of vernieuwd moest worden33.

Voorts merkt het Rekenhof op dat de regering de ramingen van het Agentschap van de 
Schuld zowel bij de initiële als bij de aangepaste begroting telkens via een technische cor-
rectie verminderde met respectievelijk 55 miljoen euro en 47,9 miljoen. Na de begrotings-
controle 2017 moest ze de kredieten voor de intrestlasten uiteindelijk terug verhogen via 
herverdelingen van basisallocaties met 110 miljoen euro.

Ook 2017 kenmerkte zich door bijkomende uitgaven voor asiel en terrorisme (zie verder). 
Gelet op het uitzonderlijke en eenmalige karakter van deze bijkomende uitgaven, besliste 
de regering tijdens de begrotingsconclaven om de flexibiliteitsclausule uit het stabiliteits- 
en groeipact34 toe te passen.

Door  de  flexibiliteitsclausule  ex ante toe te passen, verminderde de regering bij de  
initiële en de aangepaste begroting 2017 de structureel te leveren inspanning met respec-
tievelijk 257 miljoen euro (0,06 % van het bbp) en 425,6 miljoen euro35 (0,10 % van het bbp). 

30 D.i. de steun van het leger aan de Federale Politie in het kader van de terreurdreiging.
31 Amendement van 19 december 2017 tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 11 september 2008 met 

betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan de 
Airbus-programma’s.

32 Tabel B van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belas-
ting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, rubriek XI, zoals 
aangevuld door de programmawet van 25 december 2016 (artikel 120).

33 Het arrest Imfeld-Garcet van 12 december 2013 van het Hof van Justitie van de Europese Unie lag aan de ba-
sis	 van	de	wet	van	25	december	2017	houdende	diverse	fiscale	bepalingen	 III	 (artikelen	6	en	 7)	en	de	circulaire	
2017/C/31	van	18	mei	2017	van	de	FOD	Financiën	over	de	aanrekening	van	de	toeslagen	op	de	belastingvrije	som	
voor gezinslasten.

34 Artikelen 5.1 en 6.3 van verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht 
op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid. De minister van Begroting 
vroeg op 24 maart 2017 aan de Europese Commissie de toepassing van deze clausule.

35 232 miljoen euro (provisie asielcrisis) + 193,6 miljoen euro (niet-recurrente uitgaven voor de bestrijding van terro-
risme).
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De Commissie heeft bij de evaluatie ex post van de realisaties 2017 slechts 0,02 % van het 
bbp als flexibiliteitsclausule aanvaard36.

Het Rekenhof geeft hieronder een overzicht van de maatregelen die de regering tijdens de 
begrotingsconclaven nam. Voor een bespreking van de realisatie van de maatregelen ver-
wijst het naar de punten 4.2 (ontvangsten) en 5.2 (uitgaven) en naar het Boek 2018 over de 
Sociale Zekerheid37.

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

Geraamde opbrengst  %  % in totaal 

Uitgaven 1.098,4 100,0 45,9

Primaire uitgaven -26,6 -2,4 -1,1

Sociale Zekerheid 1.125,0 102,4 47,0

Ontvangsten 1.192,7 100,0 49,9

Fiscale ontvangsten 1.017,9 85,3 42,6

Niet-fiscale ontvangsten 109,2 9,2 4,6

Ontvangsten sociale zekerheid 158,1 13,3 6,6

Fiscale overdrachten -92,5 -7,8 -3,9

Fraudebestrijding 100,0 100,0 4,2

Fiscale fraude 50,0 50,0 2,1

Sociale fraude 50,0 50,0 2,1

Totaal van de maatregelen 2.391,1 100,0

Bron: Rekenhof

Uitgaven
Het grootste gedeelte van de uitgavenbeperking gebeurde in de sociale zekerheid (1.125 mil-
joen euro), waarvan 901,2 miljoen euro door besparingen in de gezondheidszorg. Het Re-
kenhof heeft deze maatregelen meer in detail besproken in zijn Boek 2018 over de Sociale 
Zekerheid.

Bij de primaire uitgaven was de belangrijkste maatregel een grotere onderbenutting van de 
kredieten (310 miljoen euro). Daarnaast werden de dotatie aan Fedasil (-22 miljoen euro), 
de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking (-25 miljoen euro) en de dotatie aan het 
overzeese socialezekerheidsstelsel (-50 miljoen euro) verminderd.

36 Europese Commissie, Verslag van de Commissie, België, Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,	COM	(2018)	429	final,	23	mei	2018,	p.	17-18.	Het	
verslag meldt enkel een percentage van het bbp, maar geen absoluut bedrag. Voor verdere toelichting over de 
naleving van de Europese verplichtingen verwijst het Rekenhof naar punt 2 van dit hoofdstuk.

37 Rekenhof, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel,  
augustus 2018, www.rekenhof.be.



36

De regering voorzag ook in nieuwe uitgaven (499,6 miljoen euro):

• een provisie voor nieuwe initiatieven (100 miljoen euro);
• een bijkomende uitgave in het kader van het Crossborder-project38 (28 miljoen euro bij 

de opmaak van de initiële begroting 2017; bij het conclaaf van maart 2017 verminderd 
met 11,3 miljoen euro);

• bijkomende uitgaven voor asiel (232 miljoen euro) via de asielprovisie (zie infra);
• bijkomende uitgaven voor terrorismebestrijding (28,6 miljoen euro) via een provisie ad 

hoc (zie infra);
• rechtstreekse uitgaven aan de departementen zelf voor nieuwe initiatieven (61 mil-

joen euro)39.

Het saldo van de maatregelen om de primaire uitgaven te beperken was uiteindelijk nega-
tief (-26,6 miljoen euro). Dit cijfer houdt wel geen rekening met de meerjarenbesparing die 
door de regering werd beslist in oktober 2014 en die in 2017 ook nog een impact heeft. Die 
beparing (339 miljoen euro) was al verrekend in het verslag van het Monitoringcomité van 
18 juli 201640.

In  de  initiële  begroting  2017  nam  de  regering  opnieuw  een  provisioneel  krediet  van 
356,2 miljoen euro op voor maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen het ter-
rorisme en het radicalisme. Bij de begrotingscontrole verlaagde zij de provisie met 29,6 mil-
joen euro. Op basis van een evaluatie van de bestaande projecten verlaagde de regering de 
provisie nogmaals met 58,3 miljoen euro als technische correctie, maar verhoogde ze ze ook 
met 28,6 miljoen euro voor de financiering van nieuwe uitgaven tegen terrorisme41.

Tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2017 besloot de regering tot een provisie (232 mil-
joen euro) voor de niet-structurele uitgaven inzake asiel en migratie. Voor een bespreking 
van het gebruik van deze provisies verwijst het Rekenhof naar punt 5.1.5 van dit hoofdstuk.

Ontvangsten
De maatregelen om de ontvangsten te verhogen, hadden vooral betrekking op de fiscale 
ontvangsten (1.017,9 miljoen euro), zoals:

• de verhoging van het algemeen tarief van de roerende voorheffing van 27 % naar 30 %: 
385 miljoen euro;

• het Crossborder-project: 150,5 miljoen euro;
• de vermindering van de fiscale aftrekbaarheid van  tankkaarten en  invoering van het 

mobiliteitsbudget: 100 miljoen euro;
• de afschaffing van de excess profit rulings: 100 miljoen euro.

38 Het project beoogt een betere inning van verkeersboetes door gegevensuitwisseling van verkeersovertredingen 
tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie.

39 He betreft onder meer de versterking van het personeelsbeleid bij de FOD Justitie, de werkings- en investerings-
uitgaven bij de Federale Politie, het Energietransitiefonds (FOD Economie) en het sociaal akkoord in de federale 
gezondheidszorg (interdepartementale provisie).

40  Rapport van het Monitoringcomité van 18 juli 2016 (p. 61-63).
41  Het betreft in het bijzonder de verhoging van de uitgaven voor de operatie Vigilant Guardian met 23,5 miljoen euro 

zoals beslist tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2017. Zoals al aangegeven, verhoogde de regering bij de op-
maak	van	de	initiële	begroting	2017	via	een	technische	correctie	de	uitgave	voor	deze	operatie	met	11	miljoen	euro.
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De maatregelen inzake de niet-fiscale ontvangsten bedroegen 109,2 miljoen euro en had-
den voornamelijk betrekking op de ontvangsten uit dividenden van staatsparticipaties in 
financiële instellingen (100 miljoen euro)42.

De ontvangsten in de sociale zekerheid hebben vooral betrekking op verhoogde RSZ-in-
komsten als gevolg van maatregelen van de regering43.

De verminderde ontvangsten ingevolge de fiscale overdrachten aan de gewesten (-92,5 mil-
joen euro) zijn vooral toe te schrijven aan de verhoging van de opdeciemen op penale boetes 
en het Crossborder-project.

Fraudebestrijding
De regering raamde de opbrengsten uit het verder aanscherpen van de strijd tegen de fis-
cale fraude en de strijd tegen de sociale fraude telkens op 50 miljoen euro.

4 Ontvangsten en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

4.1 Door de federale Staat geïnde ontvangsten

4.1.1 Algemene evolutie en structuur
De Staat heeft in 2017 126.678,2 miljoen euro aan ontvangsten geïnd (op basis van de 
kasinkomsten;  de  niet-fiscale  ontvangsten  voor  rekening  van  derden  buiten  beschou-
wing gelaten) tegenover 114.409,6 miljoen euro in 2016. De ontvangsten stegen dus met 
12.268,6 miljoen euro (+10,7 %) ten opzichte van het vorige jaar, dat werd afgesloten met een 
vermindering van 2.159,7 miljoen euro (-1,9 %) ten opzichte van 2015. Die evolutie wordt 
voornamelijk verklaard door een beter rendement van de directe belastingen (meer bepaald 
de voorafbetalingen en de kohieren van de vennootschappen, die respectievelijk met 3 mil-
jard euro en 2,6 miljard euro stijgen, zie punt 4.1.2, Tabel 11), en door de toename van de 
niet-fiscale ontvangsten met 2,7 miljard euro (zie punt 4.1.3). Het deel van de ontvangsten 
van de middelenbegroting dat een positieve weerslag heeft op het vorderingensaldo van de 
Staat44 neemt toe met 6.784,6 miljoen euro (zie punt 4.3).

42 De andere maatregelen waren de invoering van een retributie verschuldigd voor een verblijfsaanvraag (3 mil-
joen euro), een betere inning van verkeersboetes (5,3 miljoen euro) en diverse ontvangsten met betrekking tot de 
scheepvaart (0,9 miljoen euro).

43 Zoals de uitbreiding van het systeem van de schuldvergelijking, de maatregelen m.b.t. de startersbanen en e-com-
merce. Zie hiervoor Rekenhof, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers, Brussel, augustus 2018, p. 46, www.rekenhof.be.

44 Dit zijn alle ontvangsten die op die begroting worden aangerekend, met uitzondering van de ontvangsten die wer-
den gestort door met de Staat gelijkgestelde overheidsadministraties, de ontvangsten die verband houden met de 
kredietverleningen en met de deelnemingen, en de leningopbrengsten.
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Tabel 9 –  Evolutie 2015-2017 van de ontvangsten geïnd door de Staat voor eigen rekening en 
voor rekening van derden, zonder de niet-fiscale ontvangsten voor rekening van derden 
(in miljoen euro)

Ontvangsten 2015 2016 2017

Ontvangsten van de Staat 105.285,1 102.458,9 114.644,9

Fiscale 97.639,6 97.775,3 107.280,0

Niet-fiscale 7.645,5 4.683,6 7.364,9

Fiscale ontvangsten van derden 11.284,2 11.950,7 12.033,3

Europese Unie 2.927,5 3.068,2 3.145,0

Gewestelijke belastingen 3.364,4 3.193,0 3.235,3

Lokale belastingen 4.985,9 5.689,5 5.653,0

Effectisering 6,4 0,0 0,0

Algemeen totaal 116.569,3 114.409,6 126.678,2

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

Een deel van de bedragen die de FOD Financiën int, bestaat uit ontvangsten voor derden. 
Die FOD int ze en stort ze door aan andere overheden op grond van hun fiscale autonomie. 
Ze bedroegen 12.033,3 miljoen euro in 201745.

Dat totaalbedrag houdt echter geen rekening met de volgende methodologische voorschrif-
ten die ESR 2010 oplegt:

• De btw-ontvangsten die voor de Europese Unie worden geïnd (545,1 miljoen euro) wor-
den als ontvangsten van derden vermeld, hoewel de Europese regelgeving ze definieert 
als eigen ontvangsten van de Staat46.

• De gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting (9.411,5 miljoen euro) en de op-
brengst uit de onmiddellijke inningen, de dadingen en de penale boeten voor bepaalde 
verkeersovertredingen (182,0 miljoen euro) moeten worden beschouwd als ontvangsten 
van derden. Omdat die middelen via toewijzingsfondsen passeren, stelt de FOD Finan-
ciën ze budgettair gezien niettemin gelijk met ontvangsten van de Staat.

Na die twee correcties bedragen de ontvangsten voor rekening van derden 21.081,8 mil-
joen euro en de ontvangsten van de Staat 105.596,4 miljoen euro. Om te vermijden dat 
de eigen ontvangsten van de Staat te hoog worden geschat, beveelt het Rekenhof de FOD 
Financiën aan de uitvoering van de ontvangsten voortaan weer te geven rekening houdend 
met die elementen.

Een aanzienlijk deel van de eigen ontvangsten van de Staat is niet bestemd voor zijn eigen 
werking: 47,2 % ervan wordt immers geboekt in toewijzingsfondsen47. De middelen die op 

45 De	Staat	int	ook	niet-fiscale	ontvangsten	voor	rekening	van	derden.	Die	ontvangsten	zijn	van	heel	uiteenlopende	
aard	en	passeren	via	de	orderekeningen	van	de	FOD’s	maar	hebben	geen	invloed	op	de	financiële	toestand	van	de	
Staat. Ze worden in dit boek niet becommentarieerd. 

46 FOD BOSA, Omzendbrief CMB/PHD/201/23 van 6 februari 2014 over het ESR 2010 en de rekeningen van de over-
heidsadministraties, p. 3-4.

47 Dit percentage daalt tot 42,7 % als de methodologische voorschriften van het ESR 2010 in aanmerking worden 
genomen.
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die manier worden toegewezen, worden berekend op basis van specifieke wetsbepalingen. 
Voor het overgrote deel zijn het overdrachten aan de deelstaten en de socialezekerheids-
stelsels48. De middelen die op die manier aan de deelstaten worden toegekend, worden 
beschouwd als ontvangsten van de Staat, aangezien enkel de federale wetgever de bedragen 
ervan kan wijzigen via een aanpassing van de wetgeving. Voor een dergelijke aanpassing is 
een gekwalificeerde meerderheid vereist (artikel 4 van de Grondwet).

De middelen die na die overdrachten beschikbaar zijn, worden gestort in de middelenbe-
groting van de Staat. Het gaat om 60.513,5 miljoen euro voor 2017.

De volgende tabel toont de uitsplitsing 2017 van de ontvangsten van de Staat in toewij-
zingsfondsen en middelenbegroting49, op basis van grote categorieën. De ontvangsten die 
voortvloeien uit de fiscale en sociale regularisaties omvatten de bedragen die de Staat voor 
eigen rekening int, zowel bij de lopende ontvangsten als bij de kapitaalontvangsten50.

Tabel 10 –  Uitsplitsing van de door de Staat voor eigen rekening geïnde ontvangsten in toewijzings-
fondsen en middelenbegroting in 2017 (in miljoen euro)

Soorten ontvangsten Ontvangsten  
van de Staat

Toegewezen 
ontvangsten

Ontvangsten van de 
middelenbegroting

Directe belastingen 64.798,5	(56,5	%) 26.976,9	(49,8	%) 37.821,5	(62,5	%)

Douane en accijnzen 9.024,6	(7,9	%) 70,7	(0,1	%) 8.953,9	(14,8	%)

Btw en registratie 33.330,7	(29,1	%) 27.083,6	(50,0	%) 6.247,1	(10,3	%)

Fiscale en sociale regularisaties 126,2	(0,1	%) 0,1	(0,0	%) 126,1	(0,2	%)

Subtotaal fiscale ontvangsten 
(op kasbasis)

107.280,0 (93,6 %) 54.131,4 (100 %) 53.148,6 (87,8 %)

Niet-fiscale	ontvangsten	 
(vastgestelde rechten)

7.364,9	(6,4	%) 0,0 7.364,9	(12,2	%)

Totaal 114.644,9 54.131,4 60.513,5

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

48 De	Staat	draagt	ook	middelen	over	aan	dezelfde	overheden	via	aanzienlijke	specifieke	toelagen	ingeschreven	in	de	
algemene uitgavenbegroting (zie punt 6.1).

49 De cijfers van de derde kolom vermelden de toegewezen bedragen en verschillen dus van de bedragen in tabel 9, 
die de verschuldigde bedragen weergeeft. 

50 107,9 miljoen euro aan kapitaalontvangsten en 18,2 miljoen euro aan lopende ontvangsten (i.e. 18 miljoen euro 
aan directe belastingen en 0,2 miljoen euro aan btw en registraties, die in deze tabel werden afgetrokken van de 
bedragen die worden vermeld bij de rechtstreekse belastingen en de btw). 
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4.1.2 Fiscale ontvangsten van de Staat (eigen ontvangsten en ontvangsten voor der-
den) – Vergelijking met de begrotingsdoelstelling 2017 en meerjarenevolutie

Tabel 11 –  Vergelijking van de begrotingsramingen met de in 2017 door de Staat geïnde totale fiscale 
ontvangsten (inclusief voor rekening van derden) (in miljoen euro)

Soorten ontvangsten (op kasbasis) Begroting Realisaties
Verschil

waarde  %

a)  Lopende ontvangsten (zonder fiscale en 
sociale regularisaties)

Directe belastingen 61.928,9 65.131,1 3.202,2 5,2

Gewestelijke belastingen 356,8 331,6 -25,2 -7,1

Roerende voorheffing 4.710,1 4.244,8 -465,3 -9,9

Belasting op de participaties van werknemers 17,0 16,3 -0,7 -4,1

Voorafbetalingen 10.959,7 13.190,6 2.230,9 20,4

Kohieren vennootschappen 5.712,1 6.864,8 1.153,7 20,2

Kohieren natuurlijke personen -4.771,0 -4.647,2 123,8 -2,6

Kohieren niet-inwoners 195,9 254,1 58,2 29,7

Bedrijfsvoorheffing 44.388,8 44.499,9 111,1 0,3

Overige 359,3 376,2 16,9 4,7

Douane en accijnzen 11.792,4 11.624,6 -167,8 -1,4

Btw en registratie 36.412,1 35.723,9 -688,2 -1,9

“Zuivere” btw 30.224,8 30.022,2 -202,6 -0,7

Zegelrechten en diversen 2.985,9 2.778,0 -207,9 -7,0

Registratierechten 2.069,3 1.987,4 -81,9 -4,0

Diversen en boetes 1.132,2 936,3 -195,9 -17,3

b)  Kapitaalontvangsten (zonder fiscale en 
sociale regularisaties)

Successierechten 1.194,1 1.053,5 -140,6 -11,8

c) Fiscale en sociale regularisaties 300,0 127,5 -172,5 -57,5

Fiscale ontvangsten (zonder lokale 
belastingen)

111.627,5 113.660,6 2.033,1 1,8

Lokale belastingen (zonder fiscale 
regularisaties)

(p.m.) 5.652,7

Totale fiscale ontvangsten 119.313,3

Bron: Rekenhof, op basis van de algemene toelichting van de aangepaste begroting 2017 en van gege-
vens van de FOD Financiën

De fiscale ontvangsten van het jaar 2017 bedragen, zonder lokale belastingen, 113.660,3 mil-
joen euro51. Dat is 2.033,1 miljoen euro meer dan de ramingen die de regering in mei 2017 op-
stelde.

51 Dit	cijfer	omvat	eigen	fiscale	ontvangsten	ten	belope	van	107.280,0	miljoen	euro	alsook	voor	rekening	van	derden	
geïnde	fiscale	ontvangsten,	zonder	lokale	belastingen,	ten	belope	van	6.380,3	miljoen	euro	(zie	tabel	9).
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Die betere realisatie (+1,8 %) wordt verklaard door een beter rendement van de directe be-
lastingen (+3.202,2 miljoen euro, +5,2 %), onder meer van de voorafbetalingen (+2.230,9 mil-
joen euro, +20,4 %) en van de inkohieringen in de vennootschapsbelasting (+1.152,7 mil-
joen euro, +20,2 %).

De  andere  grote  belastingcategorieën worden  echter  gekenmerkt  door  rendementen die 
lager liggen dan de ramingen, ten belope van 1.169,1 miljoen euro, voornamelijk bij de 
btw en registraties. De bedragen geïnd als fiscale en sociale regularisaties blijven ook on-
der de  initiële  ramingen, zowel bij de fiscale ontvangsten als bij de kapitaalontvangsten 
(-172,5 miljoen euro, -57,5 %). Het verschil tussen de ramingen en de realisaties kan onder 
meer worden verklaard doordat bij die schattingen de uitzonderlijk hoge resultaten van 
2015 en vooral van 2014 in aanmerking werden genomen (het betrof ontvangsten die in 
2014 en 2015 werden geïnd naarmate de dossiers werden behandeld die werden ingediend in 
het kader van de eenmalig bevrijdende aangifte EBATer, die afliep op 31 december 2013). De 
gewestelijke belastingen ten gunste van het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest konden in de praktijk pas worden geregulariseerd vanaf 31 juli 2017. De successie-
rechten ten gunste van het Vlaams Gewest worden sinds maart 2017 rechtstreeks geregula-
riseerd bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en niet langer bij het Contactpunt Regula-
risaties van de FOD Financiën.

Het groeipercentage van de fiscale ontvangsten ligt in 2017 hoger dan dat van het bbp, in 
tegenstelling tot in 2016.

Tabel 12 –  Evolutie 2015-2017 van de totale fiscale ontvangsten van de Staat en van het bbp (eigen 
ontvangsten en ontvangsten voor rekening van derden, met inbegrip van lokale belastin-
gen, in miljoen euro)

Soorten ontvangsten  
(op kasbasis) 2015 2016

Evolutie 
2015-2016 

in %
2017

Evolutie 
2016-2017 

in %

a) Lopende ontvangsten 102.637,6 102.982,5 0,3 112.497,9 9,2

Directe belastingen 59.204,8 57.544,8 -2,8 65.149,2 13,2

Btw, registratie en diversen 32.769,0 34.143,0 4,2 35.724,1 4,6

Douane en accijnzen 10.663,8 11.294,7 5,9 11.624,6 2,9

b) Kapitaalontvangsten 1.300,3 1.054,1 -18,9 1.162,4 10,3

Successierechten 1.217,0 1.036,1 -14,9 1.054,5 1,8

Fiscale en sociale 
regularisaties (zonder 
lopende ontvangsten)

83,3 18,0 -78,4 107,9 499,4

Fiscale ontvangsten (zonder 
lokale belastingen)

103.937,8 104.036,5 0,1 113.660,3 9,3

Lokale belastingen 4.985,9 5.689,4 14,1 5.653,0 -0,6

Fiscale ontvangsten geïnd 
door de Staat

108.923,8 109.726,0 0,7 119.313,3 8,7

Bbp tegen courante prijzen 410.247 422.678 3,0 439.151,9 3,4

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën en van de Nationale Bank van België
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4.1.3	 Niet-fiscale	ontvangsten	van	de	federale	Staat
In 2017 beliepen de niet-fiscale ontvangsten (zonder ontvangsten van derden) na neutralisa-
tie van de aankoop- en afschrijvingsverrichtingen van de rijksschuld, 7.364,9 miljoen euro 
(dat is 2.396,8 miljoen euro meer dan geraamd). Het gaat om 4.047,3 miljoen euro aan lo-
pende ontvangsten en 3.317,6 miljoen euro aan kapitaalontvangsten. De opbrengst van de 
niet-fiscale ontvangsten is onregelmatiger dan die van de fiscale ontvangsten52.

Tabel 13 –  Ramingen en realisaties van de niet-fiscale ontvangsten, zonder de ontvangsten van der-
den (in miljoen euro)

Niet-fiscale ontvangsten Begroting Gerealiseerd Verschil

Verkoop BNP Paribas 0,0 1.946,7 +1.946,7

Kapitaalvermindering van de FPIM 0,0 236,6 +236,6

Nalatigheidsintresten inzake belastingen -134,6 -13,0 +121,6

Dividend	participaties	van	de	Staat	in	de	financiële	
instellingen

543,2 563,9 +20,7

Bijdrage van de energiesector aan de ontmanteling van 
de nucleaire centrales

150,0 163,8 +13,8

Verkoop van de UMTS-licenties 45,0 34,8 -10,2

Opeising onderhoudsgeld 187,4 14,8 -172,6

Andere	niet-fiscale	ontvangsten 3.907,1 4.417,3 +510,2

Totaal niet-fiscale ontvangsten 4.698,1 7.364,9 +2.396,8

Bron: SAP Fedcom en Rekenhof

Enkele grote verrichtingen in 2017 zorgden voor een aantal onverwachte ontvangsten. Zo 
bracht de verkoop in mei 2017 van zowat een kwart van de participatie van de Staat (via de 
FPIM) in BNP Paribas (d.i. 2,5 % van de kapitalisatie van die bank) 1.946,7 miljoen euro op, 
en de kapitaalvermindering van de FPIM die werd doorgevoerd in het kader van de fusie 
met Sopima nv, leverde een opbrengst van 236,6 miljoen euro op.

De nalatigheidsintresten inzake belastingen vertegenwoordigen een nettoterugbetaling 
aan de belastingplichtigen, d.w.z. een negatieve ontvangst van -13,0 miljoen euro. De FOD 
Financiën blijft het moeilijk hebben om die ontvangsten vooraf te ramen53.

De ontvangsten uit de verkoop van UMTS-licenties54 liggen lager dan geraamd. Eén van de 
operatoren op 2G55 had aanvankelijk geopteerd voor een betaling met jaarlijkse vervalda-
gen, maar besliste eind 2016 het resterende saldo te vereffenen via een eenmalige betaling, 

52 De ontvangsten bedragen respectievelijk 7.645,5 miljoen euro in 2015 en 4.683,6 miljoen euro in 2016.
53 De	ramingen	evolueren	van	+37,7	miljoen	euro	in	de	initiële	begroting	2017	naar	-134,6	miljoen	euro	bij	de	begro-

tingscontrole	2017	en	naar	-79,2	miljoen	euro	in	de	initiële	begrotingsvoorstellen	2018.	Dat	laatste	bedrag	vloeit	
voort uit de afwikkeling van diverse gerechtelijke geschillen.

54 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) is een technologie voor mobiele telefonie. Titel II, sectie II, 
hoofdstuk 32, artikel 77.30.01.

55 Het systeem 2G is bedoeld voor gsm’s. Het werd ontwikkeld om diensten aan te bieden inzake mobiele telefonie en 
berichtendiensten zoals sms’jes.
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waardoor er in 2017 dus geen betaling meer is geweest. Het Rekenhof herinnert eraan dat 
de boeking van die ontvangsten niet correct is56.

De gerealiseerde ontvangsten uit alimentatievorderingen worden beheerd door de Dienst 
voor Alimentatievorderingen en liggen 172,6 miljoen euro lager dan geraamd. Dat de ont-
vangsten werden overschat, is te wijten aan het feit dat het uitstaande bedrag aan schulden 
van de debiteuren van die vorderingen ten onrechte werden meegeteld in de raming.

4.2 Fiscale maatregelen 2017
De regering raamde de fiscale  impact van de maatregelen (zie punt 3 van dit hoofdstuk) 
waartoe ze tijdens de begrotingsconclaven van oktober 2016 en maart 2017 had beslist, 
op 1.017,9 miljoen euro. De minister van Financiën duidde hiervan 592 miljoen euro aan 
als nieuw fiscaal beleid57: de verhoging van de roerende voorheffing van 27 % naar 30 %, 
de  afschaffing  van  de  speculatietaks  en  de  verhoging  van  de  beurstaksen,  de  belasting 
van de interne meerwaarden en de invoering van een mobiliteitsbudget58. Het saldo van 
425,9 miljoen euro moest volgen uit de  laattijdige uitvoering van fiscale maatregelen uit 
2016  (200 miljoen  euro),  de  terugverdieneffecten  uit  startersbanen  en  e-commerce (res-
pectievelijk 6,7 miljoen euro en 13,5 miljoen euro) en de verhoging en betere inning van 
verkeersboetes59 (205,7 miljoen euro). Het Rekenhof ging na of de vooropgestelde doelstel-
lingen werden behaald.

4.2.1	 Nieuw	fiscaal	beleid	(592	miljoen	euro)
De nieuwe maatregelen (met uitzondering van de invoering van een mobiliteitsbudget) 
werden uitgevoerd via de programmawet van 25 december 2016.

De verhoging van het tarief van de roerende voorheffing heeft niet geleid tot de geraamde 
meerontvangsten (385 miljoen euro) omdat de regering bij de initiële raming geen rekening 
had gehouden met een mogelijke daling van de belastbare basis als gevolg van de aan-
houdende lage rentetarieven en de keuze van de spaarder voor minder belaste alternatieve 
beleggingen. Ondanks de tariefverhoging liggen de in 2017 gerealiseerde opbrengsten van 
de roerende voorheffing (4.244,8 miljoen euro) lager dan in 2016 (4.344,5 miljoen euro)60.

De afschaffing van de speculatiebelasting en de verhoging van de beurstaks, enerzijds, en 
de uitbreiding van de beurstaks naar buitenlandse makelaars61, anderzijds, moesten res-
pectievelijk 46 miljoen euro62 en 30 miljoen euro aan bijkomende inkomsten genereren. 

56 Zie hierna in hoofdstuk 3 van dit Deel I van het Boek, punt 3.1.1.3.
57 Parl. St. Kamer, 28 oktober 2016, DOC 54 2111/013, Algemene beleidsnota Financiën en fiscale fraudebestrijding,  

p. 10-11. 
58 De regering voerde met de wet van 30 maart 2018 een systeem van mobiliteitsvergoeding in dat voor alle partijen 

(overheid, werkgevers en werknemers) de budgetneutraliteit zou moeten garanderen.
59 Deze	ontvangsten	behoren	tot	de	bevoegdheid	van	de	FOD	Justitie.	De	FOD	Financiën	treedt	enkel	op	als	innings-

verantwoordelijke.
60 Parl. St. Kamer, DOC 54 3035/001, Algemene Toelichting bij de Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en 

uitgaven voor het begrotingsjaar 2018, p. 63.
61 Tot 31 december 2016 was de beurstaks in principe enkel verschuldigd bij verrichtingen met tussenkomst van een 

professionele	tussenpersoon	gevestigd	in	België.	Sinds	1	januari	2017	werd	het	toepassingsgebied	uitgebreid	en	
zijn	effectentransacties	op	buitenlandse	rekeningen	eveneens	onderworpen	aan	de	Belgische	beurstaks.

62 Waarvan	25	miljoen	euro	voor	de	afschaffing	van	de	speculatiebelasting	en	22	miljoen	euro	voor	de	verhoging	van	
de beurstaks. Tijdens het begrotingsconclaaf werd dit bedrag afgerond naar 46 miljoen euro.
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Het Rekenhof stelt vast dat de inkomsten uit de beurstaks zich in 2017 herstelden tot het 
niveau van 2015 (288,6 miljoen euro): de opbrengst is toegenomen van 212,7 miljoen euro in 
2016 tot 289,8 miljoen euro in 2017 (+77,1 miljoen euro). De FOD Financiën kon echter geen 
cijfergegevens bezorgen over de beurstaksen betaald door de buitenlandse makelaars. Het 
Rekenhof wijst erop dat deze maatregel wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.

Het Rekenhof ontving geen informatie over de specifieke controleacties waartoe de rege-
ring besliste in het kader van de strijd tegen belastingontwijking bij de interne meerwaar-
den (geraamd op 31 miljoen euro).

De ministers van Werk, van Sociale Zaken, van Mobiliteit en van Financiën zijn er niet in 
geslaagd om in 2017 een mobiliteitsbudget uit te werken63. De in dit kader genomen maatre-
gel tot een heffing op tankkaarten werd wel tijdig ingevoerd. Het rendement (geraamd op 
100 miljoen euro) zal pas gekend zijn na de inkohiering van het aanslagjaar 2018.

4.2.2 Uitvoering van maatregelen van 2016 (200 miljoen euro)
De hervorming van het reglementair kader van de gereglementeerde vastgoedfondsen 
(GVV) en de oprichting van een gespecialiseerd vastgoedvehikel (GVBF), initieel gepland 
bij de aangepaste begroting van 2016, kreeg volledige uitvoering in 2017. De FOD Financiën 
deelde mee  dat  hij  voor  de  aanslagjaren  2016  en  2017  vooralsnog  geen  bijkomende  exit-
taksen kon vaststellen. In 2017 registreerde de FOD Financiën tien GVBF’s op de daartoe 
bestemde lijst, maar cijfergegevens over het aanslagjaar 2018 zijn nog niet beschikbaar.

De regering raamde dat als gevolg van de afschaffing van de excess profit rulings64 de voor-
afbetalingen met 100 miljoen euro zouden toenemen. Omdat de betrokken ondernemingen 
de lopende rulings ook nog na de veroordeling ervan door het Europees Hof van Justitie 
(11 januari 2016) kunnen toepassen, is het onduidelijk of de voorafbetalingen in 2017 positief 
werden beïnvloed. Bij verdere toepassing van de bestaande rulings kan de FOD Financiën 
de verschuldigde vennootschapsbelasting pas bij de inkohiering van de belastingsaangifte 
regulariseren65. De FOD Financiën kon geen bijkomende informatie bezorgen.

4.2.3 Verhoging en betere inning verkeersboetes (205,7 miljoen euro)
De ontvangsten uit de verkeersboetes bleven in 2017 onder de verwachtingen66 door de la-
tere inwerkingtreding van het Crossborder-project. Ook de verhoging van de boetes leidde 
niet tot de geraamde meeropbrengsten (55,2 miljoen euro).

4.2.4	 Terugverdieneffecten	startersbanen	en	e-commerce
Door de laattijdige goedkeuring van het wettelijk kader realiseerde de regering de geraam-
de terugverdieneffecten uit de startersbanen en e-commerce niet. De programmawet van 
25 december 2017 legde het wettelijk kader voor e-commerce vast. De wet betreffende de 

63 Wet	van	30	maart	2018	betreffende	de	invoering	van	een	mobiliteitsvergoeding.
64 Artikel	4	van	de	wet	van	17	december	2017	houdende	diverse	fiscale	bepalingen	II.	
65 Wet van 25 december 2015, zoals gewijzigd door de artikelen 15 t/m 22 van de wet van 17 december 2017 houdende 

diverse	fiscale	bepalingen	II.
66 Bij	de	initiële	begroting	van	2017	raamde	de	FOD	Financiën	de	ontvangsten	van	boeten	(artikel	38.00.02	–	dit	arti-

kel bevat ook de boeten geheven inzake strafrechtelijke veroordelingen in diverse aangelegenheden) op 598,2 mil-
joen euro, de realisaties bedroegen 466,0 miljoen euro. Dit is een stijging van 8,6 miljoen euro tegenover 2016.
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versterking van de economische groei en de sociale cohesie (startersbanen) is goedgekeurd 
op 26 maart 2018.

4.3 Ontvangsten van de middelenbegroting van de Staat
De middelenbegroting omvat de eigen middelen van de Staat, nadat een deel van de ont-
vangsten aan andere begunstigden is overgedragen door middel van toewijzingsfondsen. 
De ontvangstenramingen worden traditioneel opgesplitst in lopende ontvangsten, kapi-
taalontvangsten en leningopbrengsten. De volgende tabel bevat een globaal overzicht voor 
2017, niet op basis van de kasinkomsten, maar op basis van de vastgestelde rechten67.

Tabel 14 –  Vergelijking van de begrotingsramingen met de in 2017 op de middelenbegroting aangere-
kende ontvangsten (in miljoen euro en op basis van de vastgestelde rechten)

Soorten ontvangsten Ramingen Realisaties Verschil

Lopende ontvangsten 53.998,0 58.527,8 4.529,8

Fiscale 50.300,7 54.480,5 4.179,8

Niet-fiscale 3.697,3 4.047,3 350

Kapitaalontvangsten 1.200,8 3.425,5 2.224,7

Fiscale 200,0 107,9 -92,1

Niet-fiscale 1.000,8 3.317,6 2.316,8

Totaal lopende ontvangsten en  
kapitaalontvangsten

55.198,8 61.953,2 6.754,4

Leningopbrengsten 50.792,6 45.440,9 -5.351,7

Totale middelenontvangsten 105.991,4 107.394,1 1.402,7

Bron: rekening van uitvoering van de begroting

De volgende tabel geeft de evolutie 2015-2017 van de ontvangsten van de middelenbegroting 
weer volgens de economische ESR-classificatie68. Die ontvangsten zijn geklasseerd volgens 
de weerslag die ze hebben op het vorderingensaldo van Entiteit I (Staat en sociale zeker-
heid).

67 De berekening van de middelen op basis van de vastgestelde rechten en niet op basis van de kasinkomsten ver-
klaart de verschillen met de realisaties die worden vermeld in de tabellen van punt 4.1 en 4.3 van dit hoofdstuk.

68 In overeenstemming met de ESR-methodologie worden bepaalde ontvangsten die binnen de traditionele clas-
sificatie	worden	aangeduid	als	leningopbrengsten,	geklasseerd	in	klasse	8	–	Kredietverleningen	en	deelnemingen.	
Die verschillende werkwijzen verklaren waarom de bedragen met betrekking tot de leningopbrengsten verschillen 
in de twee tabellen.
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Tabel 15 –  Evolutie 2015-2017 van de op de middelenbegroting aangerekende ontvangsten (volgens 
de economische ESR-classificatie, in miljoen euro)

Soorten ontvangsten 2015 2016 2017

Ontvangsten met een weerslag op het 
vorderingensaldo van Entiteit I

53.509,4 51.744,5 58.529,1

Ontvangsten (zonder overheidsinstellingen) 53.504,4 51.741,6 58.519,1

Ontvangsten van de overheidsinstellingen 
(zonder Entiteit I)

5,0 2,9 10,0

Ontvangsten zonder weerslag op het 
vorderingensaldo van Entiteit I 

52.486,0 49.226,6 48.865,1

Ontvangsten van tot Entiteit I behorende 
instellingen

182,5 216,8 304,4

Kredietverleningen en deelnemingen 11.373,6 6.507,5 11.714,0

Leningopbrengsten 40.929,9 42.502,2 36.846,7

Totale middelenontvangsten 105.995,4 100.971,1 107.394,1

Bron: rekening van uitvoering van de begroting

5 Uitgaven en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

5.1 Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting 2017

5.1.1 Algemeen
Tabel 16 tot en met Tabel 21 hieronder geven een overzicht van:

• de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting volgens de functionele en de econo-
mische benadering aan de hand van de vereffeningskredieten69;

• de evolutie van de aanwending van de vereffeningskredieten over de periode 2015-2017;
• het uitstaande bedrag van de vastleggingen dat is overgedragen naar 2018 (het encours).

De functionele benadering deelt de uitgaven in op basis van de opdrachten van de dien-
sten. Deze benadering komt tot uiting in de secties van de algemene uitgavenbegroting. 
Die maken een onderscheid tussen de gezagscel, de sociale cel en de economische cel. De 
economische benadering splitst de uitgaven volgens de uitgaande financiële stroom die ze 
veroorzaken. Deze voorstelling steunt op de ESR 2010-classificatie.

5.1.2 Functionele benadering
De begrotingsuitgaven bedragen in 2017 62.521,9 miljoen euro:

• 53.106,9 miljoen euro aan primaire uitgaven;
• 9.415,0 miljoen euro aan intrestlasten van de rijksschuld.

69 De	toegekende	en	aangewende	vereffeningskredieten	en	het	saldo	aan	vereffeningskredieten.



REKENING VAN UITVOERING VAN DE BEGROTING 2017 / 47

De  primaire  uitgaven  houden  geen  rekening met  de  aankoop  van  effecten  (8.191,7 mil-
joen euro – in de tabel hierna “Terugkoop van effecten”)70. Hoewel de kredieten voor deze 
uitgaven in de begroting als deelnemingen zijn ingeschreven, behoren zij tot de uitgaven 
van de rijksschuld. Ze worden daarom niet meegeteld in het begrotingssaldo (zie punt 1 van 
dit hoofdstuk).

De intrestlasten van de rijksschuld beperken zich niet tot de intrestlasten van sectie 51 - 
Rijksschuld, maar bevatten ook de intrestlasten aangerekend op de secties 18 – Financiën 
en 33 – Mobiliteit en Vervoer.

De uitgaven van de rijksschuld (33.789,2 miljoen euro) hebben, naast de terugkoop van ef-
fecten, ook betrekking op de terugbetaling van leningen (lange en middellange termijn) die 
op vervaldag komen. Die worden veelal gefinancierd door nieuwe leningen71. Het gaat hier 
dus niet om schuldafbouw in de strikte zin, maar veeleer om schuldbeheer. Hoofdstuk 4 van 
dit deel I van het Boek analyseert de evolutie van de rijksschuld meer in detail.

Tabel 16 –  Toegekende en aangewende vereffeningskredieten 2017 volgens de functionele benade-
ring (in miljoen euro)(*)

Secties Toegekend 
2017

Uitvoering 
2017

 % van 
de totale 
uitgaven 

2017

Saldo 
2017

Aanwending 
in %

Gezagscel 25.699,0 24.622,6 39,4 1.076,4 95,8

01.	Dotaties 12.681,4 12.639,3 20,2 42,1 99,7

02.	Kanselarij 170,6 143,3 0,2 27,3 84,0

03.	Begroting	en	
Beleidsevaluatie

32,0 28,9 0,0 3,1 90,3

03.		Begroting	en	
beleidsevaluatie	–	
Interdepartementale 
provisies

320,4 0 0,0 320,4 0,0

04.	Personeel	en	Organisatie 59,8 55,4 0,1 4,4 92,7

05.	Informatie	en	Technologie 36,9 31,7 0,1 5,2 85,9

12.	Justitie 1.886,2 1.813,1 2,9 73,1 96,1

13.	Binnenlandse	Zaken 1.621,5 1.525,8 2,4 95,7 94,1

14.		Buitenlandse	Zaken,	
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

1.758,7 1.530,4 2,4 228,3 87,0

16.	Defensie 2.557,8 2.552,4 4,1 5,4 99,8

17.		Federale	Politie	en	
Geïntegreerde Werking

2.017,3 1.931,3 3,1 86,0 95,7

70 Voor een correcte vergelijking met de begrotingsjaren vóór 2011, moet bij het lezen van de tabellen rekening wor-
den	gehouden	met	de	verschuiving	van	aflossingskredieten	van	de	Rijksschuld	naar	de	categorie	deelnemingen	
en kredietverleningen (zie Rekenhof, 169e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Brussel, december 2012, p. 76-77, www.rekenhof.be).

71 De gelden van deze nieuwe leningen zijn opgenomen in titel III van de middelenbegroting.
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Secties Toegekend 
2017

Uitvoering 
2017

 % van 
de totale 
uitgaven 

2017

Saldo 
2017

Aanwending 
in %

18.		Financiën,	excl.	Intrestlasten	
van de rijksschuld

1.822,6 1.637,3 2,6 185,3 89,8

19.	Regie	der	Gebouwen 733,8 733,5 1,2 0,3 100,0

Sociale cel 21.244,6 21.136,5 33,8 108,1 99,5

23.	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	
Sociaal Overleg

252,6 228,4 0,4 24,2 90,4

24.	Sociale	Zekerheid 19.363,8 19.327,6 30,9 36,2 99,8

25.	Volksgezondheid,	Veiligheid	
van de Voedselketen en 
Leefmilieu

288,6 260,5 0,4 28,1 90,3

44.	Maatschappelijke	Integratie,	
Armoedebestrijding en 
Sociale Economie

1.339,7 1.320,0 2,1 19,7 98,5

Economische cel 4.461,7 4.323,8 6,9 137,9 96,9

32.	Economie,	KMO,	
Middenstand en Energie

631,5 570,2 0,9 61,3 90,3

33.	Mobiliteit	en	Vervoer,	excl.	
intrestlasten van de 
rijksschuld

3.208,6 3.189,5 5,1 19,1 99,4

46.	Wetenschapsbeleid 621,5 564,0 0,9 57,5 90,7

Andere 4.689,2 3.024,0 4,8 1.665,2 64,5

51.	Rijksschuld,	excl	aflossing,	
intrestlasten en terugkoop van 
effecten	(rijksschuld)

2.003,4 508,9 0,8 1.494,5 25,4

52.	Europese	Unie 2.685,8 2.515,1 4,0 170,7 93,6

Totaal primaire uitgaven 56.094,6 53.106,9 84,9 2.987,7 94,7

Intrestlasten van de rijksschuld 
(secties	18,	33	en	51)

9.472,7 9.415,0 15,1 57,7 99,4

Totale uitgaven 65.567,2 62.521,9 100,0 3.045,3 95,4

Uitgaven rijksschuld 44.223,0 41.980,9 2.242,1 94,9

Aflossing	van	de	rijksschuld	
(secties	33	en	51)

34.158,9 33.789,2 369,7 98,9

Terugkoop	van	effecten	
(rijksschuld)

10.064,1 8.191,7 1.872,4 81,4

(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen

Bron: Rekenhof

Bij de gezagsdepartementen bedragen de dotaties aan de gemeenschappen in uitvoering van 
de zesde staatshervorming 12.296,6 miljoen euro.

De belangrijkste uitgavenposten bij de sociale departementen zijn: de dotaties aan de sociale 
zekerheidsstelsels van de zelfstandigen (370,1 miljoen euro) en de werknemers (5.155,3 mil-
joen euro), de uitgaven van de overheidspensioenen (10.160,5 miljoen euro) en de tegemoet-
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komingen aan personen met een handicap (1.550,8 miljoen euro) vanuit de FOD Sociale 
Zekerheid.

Bij de economische departementen vormen de bijdragen van 2.842,2 miljoen euro voor het 
spoorwegvervoer (begrotingsprogramma 33.51.1) van de FOD Mobiliteit en Vervoer de be-
langrijkste uitgavenpost.

5.1.3 Economische benadering (ESR)
De volgende tabel geeft de uitgaven 2017 weer vanuit de economische benadering.

Tabel 17 –  Toegekende en aangewende vereffeningskredieten 2017 volgens de economische benade-
ring (in miljoen euro) (*)

Economische classificatie Toegekend 
2017

Uitvoering 
2017

 % van 
de totale 
uitgaven 

Saldo 
2017

Aanwending 
in %

Lopende uitgaven voor 
goederen en diensten

8.051,5 7.661,9 12,3 389,6 95,2

Personeelsuitgaven 6.135,5 5.933,5 9,5 202,0 96,7

Werkingsuitgaven 1.916,0 1.728,4 2,8 187,6 90,2

Duurzame militaire 
goederen (niet-activa)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intrestlasten 9.480,3 9.421,7 15,1 58,6 99,4

Intrestlasten van de 
rijksschuld (sectie 18, 33 en 
51)

9.472,7 9.415,0 15,1 57,7 99,4

Intrestlasten begrepen 
in de uitgaven van de 
departementen

7,7 6,7 0,0 0,9 87,7

Overdrachten van inkomens 
naar andere sectoren van de 
economie

8.172,4 7.753,2 12,4 419,2 94,9

Naar bedrijven 1.703,1 1.685,2 2,7 17,9 98,9

Naar particulieren 2.486,2 2.437,4 3,9 48,8 98,0

Naar het buitenland 3.983,1 3.630,6 5,8 352,5 91,2

Overdrachten van 
inkomens binnen de sector 
overheidsbesturen

34.730,0 34.536,7 55,2 193,3 99,4

Naar de federale overheid 
(stricto sensu)

1.919,0 1.906,0 3,0 13,0 99,3

Naar de sociale zekerheid 17.278,9 17.248,8 27,6 30,1 99,8

Naar lokale overheden 2.526,9 2.475,5 4,0 51,4 98,0

Naar gesubsdieerd 
onderwijs en deelentiteiten

13.005,2 12.906,4 20,6 98,8 99,2

Kapitaaloverdrachten 2.211,2 2.148,1 3,4 63,1 97,2

Naar bedrijven en 
financiële instellingen

1.644,2 1.620,0 2,6 24,1 98,5

Naar of ten behoeve 
gezinnen

30,0 29,9 0,0 0,0 99,7
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Economische classificatie Toegekend 
2017

Uitvoering 
2017

 % van 
de totale 
uitgaven 

Saldo 
2017

Aanwending 
in %

Naar buitenland 325,9 288,0 0,5 37,9 88,4

Naar federale overheid 138,5 138,5 0,2 0,0 100,0

Naar gesubsidieerd 
onderwijs en deelentiteiten

57,3 57,1 0,1 0,2 99,7

Naar lokale en andere 
overheden

15,3 14,6 0,0 0,7 95,4

Investeringen 521,0 442,5 0,7 78,5 84,9

Gronden, gebouwen en 
werken

56,4 42,3 0,1 14,0 75,0

Overige 
investeringsgoederen

464,6 400,2 0,6 64,4 86,1

Toekenning van kredieten 
en deelnemingen, excl. 
terugkoop effecten

2.076,0 557,0 0,9 1.518,9 26,8

Aan bedrijven en financiële 
instellingen

498,3 402,5 0,6 95,8 80,8

Aan particulieren 0,4 0,2 0,0 0,3 38,0

Aan/in buitenland 1.381,9 22,6 0,0 1.359,3 1,6

Binnen de sector overheid 195,4 131,8 0,2 63,6 67,5

Anderen 324,7 0,6 0,0 324,1 0,2

Interdepartementale 
provisies

323,7 0,0 0,0 323,7 0,0

Interne verrichtingen 1,0 0,6 0,0 0,4 58,5

Totaal 65.567,2 62.521,9 100,0 3.045,3 95,4

Aflossingen	van	de	rijksschuld	
(sectie	33	en	51)

34.158,9 33.789,2 369,7 98,9

Terugkoop	van	effecten 10.064,1 8.191,7 1.872,4 81,4

(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

De inkomensoverdrachten binnen de sector van de overheid (55,2 % - 34.536,7 miljoen euro) 
bevatten vier financiële stromen:

• De belangrijkste is de stroom naar de sociale zekerheid (17.248,8 miljoen euro), waarvan 
10.160,5 miljoen euro aan overheidspensioenen en 5.525,4 miljoen euro aan dotaties van 
de sociale zekerheidstelsels (sectie 24).

• De tweede belangrijkste stroom, met name de transferten aan de gemeenschappen en 
gewesten (12.906,4 miljoen euro), houdt in hoofdzaak verband met de financieringswet 
van 16 januari 1989.

• De financiële stroom naar de lokale overheden bedraagt 2.475,5 miljoen euro. Het betreft 
hier vooral de federale dotaties aan de meergemeentepolitiezones (870,6 miljoen euro) 
en de toelagen aan de OCMW’s in het kader van het recht op maatschappelijke integra-
tie (1.039,9 miljoen euro) en maatschappelijke hulp (124,9 miljoen euro).
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• Tot slot zijn er de inkomensoverdrachten aan de federale overheid stricto sensu 
(1.906,0 miljoen euro). Die bestaan vooral uit dotaties of subsidies aan de administra-
tieve openbare instellingen (1.387,4 miljoen euro)72 en de dotaties aan de koninklijke 
familie, de federale wetgevende vergaderingen en de hieraan verbonden instellingen 
(320,5 miljoen euro)73.

De inkomensoverdrachten naar de andere sectoren omvatten drie stromen:

• De financiële stroom naar het buitenland (3.630,6 miljoen euro) heeft vooral betrekking 
op de bijdrage aan de Europese Unie (2.515,1 miljoen euro – sectie 52), de bijdragen aan 
internationale instellingen (135,2 miljoen euro – FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikke-
lingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.53) en de betoelaging in het kader van ont-
wikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (666,5 miljoen euro – FOD Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.54).

• De financiële stroom naar de gezinnen bedraagt 2.437,4 miljoen euro. Het betreft hier 
vooral de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (1.550,8 miljoen euro – 
FOD Sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.55.3), de inkomensgarantie aan ou-
deren (571,6 miljoen euro – FOD Sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.58.6), 
de vergoedingen aan de advocaten, de tussenkomst in de organisatie van de gerechte-
lijke bijstand (88,3 miljoen euro – FOD Justitie – programma 12.56.1) en de terugbeta-
lingen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (HZIV – 70,8 miljoen euro 
– POD Maatschappelijke Integratie – begrotingsprogramma 44.55.1)74.

• De financiële stroom naar de bedrijven (1.685,2 miljoen euro) bestaat vooral uit de bij-
dragen  in de  exploitatiekosten  van het  spoorwegvervoer  (1.316,5 miljoen  euro  –  FOD 
Mobiliteit en Vervoer – begrotingsprogramma 33.51.1).

Bij de kapitaaloverdrachten heeft de belangrijkste overdracht voornamelijk betrekking 
op  een  overdracht  naar  bedrijven  en  financiële  instellingen  (1.620,0 miljoen  euro).  Het 
gaat hierbij in hoofdzaak om de bijdragen in de investeringen van het spoorwegvervoer 
(1.525,7 miljoen euro – FOD Mobiliteit en Vervoer – begrotingsprogramma 33.51.1).

De deelnemingen en de toekenning van kredieten (exclusief terugkoop van effecten) betreffen 
vooral de deelnemingen aan bedrijven en financiële instellingen en meer bepaald de uitga-
ven in het kader van het beheer van de rijksschuld75 (395,2 miljoen euro - FOD Financiën 
voor de Rijksschuld – begrotingsprogramma 51.54.1).

72 Waarvan	de	belangrijkste:	Regie	der	Gebouwen	 (sectie	 19	 –	641,1	miljoen	euro),	 Fedasil	 (sectie	 13	 –	 397,8	mil-
joen	euro),	FAVV	(sectie	25	–	93,8	miljoen	euro)	en	SCK	(sectie	32	–	55,4	miljoen	euro).

73 Het betreft hier de dotaties aangerekend op begrotingssectie 01.
74 Sinds 1 januari 2014 moeten de ziekenhuizen elektronisch hun prestaties voor personen die door het OCMW ten 

laste worden genomen en die niet over een ziekteverzekering beschikken (onder wie illegale en legale vluchtelin-
gen), aan de HZIV bezorgen. Die betaalt de ziekenhuizen terug en factureert op haar beurt maandelijks aan de 
POD Maatschappelijke Integratie.

75 Zoals	 de	 aflossingsuitgaven,	 wisselverliezen	 en	 de	 uitgaven	 voor	 afgeleide	 producten.	 Deze	 laatste	 hebben	 in	
2017 betrekking op de kasuitgaven voor swaps en andere afgeleide producten, meer bepaald te betalen intresten 
in het kader van swaps, annulatiepremies van vroeger afgesloten swaps en premies van swaps en swaptions. 
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Het  aandeel  van  de  investeringen  betreft  in  hoofdzaak  de  vereffening  van  openstaande 
verbintenissen (het zogenaamd encours) bij Defensie (321,1 miljoen euro)76.

5.1.4	 Operationele	onderbenutting	van	de	vereffeningskredieten

Tabel 18 –  Operationele onderbenutting 2017 (in miljoen euro)(*)

Omschrijving Toegekend 
2017

Vereffend 
2017

Saldo 
2017

Onderbenutting van vereffeningskredieten 65.567,2 62.521,9 3.045,3

Totaal in mindering te brengen bedragen: -27.297,0 -25.450,6 -1.846,3

Intrestlasten van de Rijksschuld -9.472,7 -9.415,0 -57,7

Toekenning van kredieten en deelnemingen -2.076,0 -557,0 -1.519,0

Inkomensoverdrachten aan de deelentiteiten -13.005,2 -12.906,4 -98,8

Kapitaaloverdrachten aan de deelentiteiten -57,3 -57,1 -0,2

Bijdrage aan de EU -2.685,8 -2.515,1 -170,7

Operationele onderbenutting 38.270,2 37.071,1 1.199,1
(*) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

Het  saldo  aan  niet-aangewende  vereffeningskredieten  (onderbenutting)  bedraagt 
3.045,3 miljoen euro. Om de impact van de onderbenutting op de operationele werking van 
de federale overheid na te gaan, wordt echter geen rekening gehouden met:

• de kredieten voor kredietverlening en deelnemingen (1.518,9 miljoen euro – ESR-
code 8)77: die hebben immers geen invloed op het vorderingensaldo;

• de inkomens- en kapitaaltransferten aan de gewesten en de gemeenschappen (onder-
benutting van 99 miljoen euro)  en de Europese Unie  (onderbenutting van  170,2 mil-
joen euro): dit zijn geen federale werkingsmiddelen;

• de uitgaven voor de financiering van de intrestlasten van de rijksschuld (onderbenutting 
van 57,7 miljoen euro): deze zijn afhankelijk van de evolutie van de intrestvoeten, en dus 
van externe factoren waarop de federale overheid slechts een beperkte impact heeft.

De operationele onderbenutting is enerzijds het gevolg van een natuurlijke onderbenutting78 

en anderzijds van het verscherpte budgettaire toezicht in het kader van de begrotingsmaat-
regelen die de regering besliste (administratieve blokkeringen - zie punt 5.2).

76 Het	 betreft	 voornamelijk	 de	 vereffening	 van	 de	 openstaande	 vastleggingen	 i.v.m.	 de	 aankoop	 van	 het	 nieuwe	
transporttoestel A400M (188,7 miljoen euro).

77 Het betreft hier in hoofdzaak de onderbenutting van de kredietverlening (1.357,6 miljoen euro) aan het Gemeen-
schappelijk Afwikkelingsfonds van de Europese Unie (Single Resolution Fund) voor het uitbouwen van een krediet-
lijn voor de Belgische Banken van 1.870 miljoen euro. Omdat in 2017 geen beroep werd gedaan op deze kredietlijn, 
hoefde de regering het krediet niet aan te spreken. Voor een meer gedetailleerde bespreking: zie de parlementaire 
bespreking van het wetsontwerp tot omzetting van diverse bepalingen van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees 
Parlement (Parl. St. Kamer, 13 mei 2016, DOC 54 1831/001). 

78 Om diverse redenen (annulering van een contract, vertraging van een levering…) kunnen de departementen de 
kredieten nooit volledig besteden. Het Monitoringcomitté raamde de impact van deze “natuurlijke” onderbenut-
ting op 600 miljoen euro.
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De regering onderbenutte in hoofdzaak de interdepartementale provisies, vooral die  
beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning (zie punt 5.1.5).

De personeels-, werkings-, en investeringsuitgaven bleven respectievelijk voor 202,0 mil-
joen euro79, 187,6 miljoen euro80 en 78,4 miljoen euro81 onderbenut (zie Tabel 17).

Ook de volgende uitgavenposten werden niet benut of bleven onderbenut:

• het vereffeningskrediet  voor het optrekken van een gebouw voor het NATO Commu-
nications and Information Agency (NCIA) op de SHAPE-site van Casteau bleef onbe-
nut  (met  13,5 miljoen  euro): na het  overleg met  SHAPE over de behoefteplanning  en 
de veiligheidsvereisten is de beslissing over de gunning van de opdracht van 2017 naar 
2018 verschoven82;

• de vergoedingen aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (onderbenutting met 
13,5 miljoen euro). Van het toegekende krediet benutte het departement maar 50 % in-
gevolge een te hoge raming van de kredieten83;

• de toelagen ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen bleven 
onbenut (met 26,7 miljoen euro): de regering heeft het koninklijke besluit tot betaling 
van de premies 2017 nog niet genomen84;

• de bijdragen van België aan internationale instellingen (onderbenutting van 41,8 mil-
joen euro): in het kader van de budgettaire behoedzaamheid bedroegen de administra-
tieve blokkeringen 29 miljoen euro;

• de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (onderbenutting 
met 118,1 miljoen euro): de regering blokkeerde de kredieten voor 117,7 miljoen euro;

• de Belgische bijdrage aan het plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de 
Eurogroep en de Belgische bijdrage voor het Securities Markets Programme (onderbe-
nutting van respectievelijk 26,2 miljoen euro en 40 miljoen euro). In 2017 kon geen over-
eenkomst worden gevonden voor de verlenging van het hulprogramma85;

• de evenwichtsdotatie aan het stelsel van de werknemers in de Sociale Zekerheid met 
het oog op het verzekeren van het financieel evenwicht (onderbenutting van 14,8 mil-
joen euro): ingevolge de actualisatie door het monitoringcomité in juli 2017 van de bere-
kening van het verschuldigde bedrag;

79 Bijvoorbeeld	 de	 FOD	Financiën	 (62,4	miljoen	 euro),	 de	 Federale	 Politie	 (42,6	miljoen	 euro)	 en	 de	 FOD	 Justitie	
(26,0 miljoen euro).

80 Bijvoorbeeld	de	FOD	Financiën	 (31,1	miljoen	euro),	Federale	Politie	 (28,0	miljoen	euro),	FOD	Justitie	 (23,5	mil-
joen euro), FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (23,2 miljoen euro) en 
de FOD Binnenlandse Zaken (19,3 miljoen euro).

81 Bijvoorbeeld	de	FOD	Financiën	(17,4	miljoen	euro),	Federale	Politie	(14,5	miljoen	euro),	FOD	Kanselarij	van	de	Eer-
ste minister (14,6 miljoen euro) en POD Wetenschapsbeleid (10,9 miljoen euro).

82 Parl. St. Kamer, 24 oktober 2017, DOC 54 2708/024, Algemene beleidsnota Kanselarij van de Eerste Minister, p. 13.
83 Zie ook Parl. St. Kamer, 17 november 2017, DOC 54 2689/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 73-74.
84 Het Rekenhof heeft in het 172e Boek gewezen op het belangrijke tijdsverschil tussen het jaar waaraan de toege-

kende	taalpremie	is	gekoppeld	en	het	jaar	waarin	die	effectief	wordt	betaald.	Deze	werkwijze	schaadt	de	trans-
parantie van de verrichtingen. Zo publiceerde het Belgisch Staatsblad	het	koninklijk	besluit	voor	de	financiering	
van taalpremies 2014 betaald door de Brusselse instellingen pas op 25 december 2016. Zie Rekenhof, 172e Boek, 
Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 72, www.rekenhof.be. 

85 In juli 2015 stelde de Eurogroep een nieuw hulpplan van 86 miljard euro voor. De Griekse regering aanvaardde de 
voorwaarden van dit nieuwe programma niet. Het IMF eiste bovendien een herschikking van de Griekse schuld, 
wat dan weer niet aanvaard werd door de Eurogroep. 

http://www.rekenhof.be
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• de overdrachten aan de gewesten in het kader van het klimaatresponsabiliseringsme-
chanisme (onderbenutting van 11,5 miljoen euro): de FOD Volksgezondheid keerde geen 
bonussen aan de gewesten uit omdat de definitieve uitstootcijfers  voor  2015 nog niet 
waren goedgekeurd. Bovendien keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de gewesten m.b.t. de verdeling 
van Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 pas in mei 
2018 goed86;

• de toelagen in het kader van de bijdrage van de energiesector voor de verlenging van de 
kerncentrales Doel 1 en 2 bleven onbenut (met 15 miljoen euro): volgens het departement 
ingevolge het laattijdig uitvaardigen van het koninklijk besluit tot subsidiëring van de 
behouden projecten87;

• de terugbetaalbare voorschotten voor de onderzoeksprogramma’s in de burgerlucht-
vaart (onderbenutting van 12 miljoen euro bij de FOD Economie en 12 miljoen euro bij de 
POD Wetenschapsbeleid): deze onderbenutting is toe te schrijven aan de stand van uit-
voering van de onderzoeksprogramma’s en de controles hierop door de FOD Economie;

• het krediet voor de vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica (onder-
benutting van 10,9 miljoen euro)88 (zie ook punt 5.1.7);

• de toelagen aan de interuniversitaire attractiepolen bleven onbenut (met 19 mil-
joen euro) door de hoge administratieve blokkering (17,3 miljoen euro)89.

5.1.5 Interdepartementale provisies
In 2017 bevatte de algemene uitgavenbegroting provisionele kredieten voor 941,5 mil-
joen euro. Het grootste deel was opgenomen in begrotingsafdeling 41 – Ondersteuning 
van de federale begrotingspolitiek van sectie 03 – FOD Begroting en Beheerscontrole. Het 
gebruik van dergelijke kredieten is gerechtvaardigd als van bepaalde uitgaven niet duidelijk 
is wat hun aard is en wanneer ze op welk artikel moeten worden aangerekend90.

Sinds enkele jaren worden echter ook kredieten ingeschreven die om redenen van begro-
tingscontrole niet meteen ter beschikking van de departementen worden gesteld. Deze ten-
dens leidt er in de praktijk toe dat een globale enveloppe van kredieten ter beschikking van 
de regering wordt gesteld voor onvoldoende gedetailleerde doeleinden. Die opmerking geldt 
in het bijzonder voor de algemene interdepartementale provisie waarin in 2017 100 mil-
joen euro kredieten waren opgenomen onder de generieke term “nieuwe initiatieven”91.

86 De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsontwerp tot instemming met het samenwerkingsakkoord 
van 12 februari 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofd-
stedelijke	Gewest	betreffende	de	verdeling	van	de	Belgische	klimaat-	en	energiedoelstellingen	voor	de	periode	
2013-2020 goedgekeurd op 17 mei 2018 (Parl. St. Kamer, DOC 54 3019/004).

87 Het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds 
bepaalt dat de FOD Economie jaarlijks en ten laatste tegen 15 november een oproep organiseert tot het indienen 
van projecten. In het kader hiervan behield het departement slechts één project. Het koninklijk besluit dat de 
voorwaarden	tot	subsidiëring	van	dit	project	regelt,	werd	laattijdig	uitgevaardigd.	Daardoor	kon	het	departement	
het project boekhoudkundig niet meer tijdig vastleggen.

88 De Ministerraad van 16 maart 2018 besliste de toewijzingsbeslissing te vernietigen en te vervangen door een nieu-
we beslissing die de opdracht aan dezelfde inschrijver toekende. Bij de motivering hield hij echter wel rekening met 
de opmerkingen van de Raad van State. In de aangepaste begroting 2018 schreef de regering opnieuw de nodige 
vastleggings-	en	vereffeningskredieten	in.

89 Deze administratieve blokkering was mogelijk door de verlenging van de uitvoering van de contracten.
90 Hoofdzakelijk de gerechtskosten en vergoedingen of de te voorziene stijgingen in geval van indexering.
91 Parl. St. Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegro-

ting voor het begrotingsjaar 2017, p. 62 en Parl. St. Kamer, 19 mei 2017, DOC 54 2411/002, op. cit., p. 46. 
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Tabel 19 –  Overzicht van de getransfereerde vereffeningskredieten vanuit de interdepartementale 
provisies (in miljoen euro)

Sectie Omschrijving Toegekend Getransfereerd Saldo

03 Algemeen 372,9 -216,3 156,6

03 Asiel en Migratie 232,0 -162,6 69,4

03 Strijd tegen terrorisme 326,6 -232,2 94,4

04 Diversiteit en Gelijke Kansen 0,2 -0,1 0,1

14 Civiel crisisbeheer 6,3 -3,1 3,2

25 Project	1733 3,5 -3,5 0

Totaal 941,5 -617,8 323,7

Bron: Rekenhof

In de algemene interdepartementale provisie zijn zowel voor de vastleggingen als voor de 
vereffeningen 372,9 miljoen euro kredieten ingeschreven. De kredieten die naar de departe-
menten werden overgedragen, voornamelijk om gerechtskosten en vergoedingen te betalen 
als de Staat wordt veroordeeld, beliepen 213,8 miljoen euro voor de vastleggingen (57,3 %) 
en 216,3 miljoen euro (58,0 %) voor de vereffeningen. Deze kredieten gingen voornamelijk 
naar de FOD Justitie (46,0 miljoen euro voor de vastleggingen en 45,5 miljoen euro voor de 
vereffeningen) en naar de FOD Sociale Zekerheid (45,9 miljoen euro voor de vastleggingen 
en 45,3 miljoen euro voor de vereffeningen).

Een tweede provisie was bedoeld om de uitgaven voor de opvang van vluchtelingen te dek-
ken. De bedragen ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting (232 miljoen euro zowel 
voor de vastleggingen als voor de vereffeningen) werden voor 162,6 miljoen euro (70,1 %) 
gebruikt in de vorm van een overdracht van een aanvullende dotatie naar het Federaal 
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (137,7 miljoen euro) en naar de OCMW’s voor 
de uitgaven in verband met de bestaanszekerheid (24,9 miljoen euro).

Tot slot was in een derde provisie voorzien om de uitgaven te dekken voor de strijd tegen 
het terrorisme en het radicalisme (339,2 miljoen euro voor de vastleggingen en 326,6 mil-
joen euro voor de vereffeningen). De kredieten die vanuit die provisie overgedragen werden, 
vertegenwoordigen 255,1 miljoen euro voor de vastleggingen (75,2 %) en 232,2 miljoen euro 
voor de vereffeningen (71,1 %). Het zijn hoofdzakelijk de gezagsdepartementen waarnaar die 
overdrachten vloeiden, namelijk de Federale Politie (respectievelijk 91,1 miljoen euro voor 
de vastleggingen en 84,0 miljoen euro voor de vereffeningen), Defensie (63,4 miljoen euro 
en 59,4 miljoen euro), de FOD Justitie (46,0 miljoen euro en 45,5 miljoen euro), de FOD 
Buitenlandse Zaken (16,4 miljoen euro en 5,5 miljoen euro) en de FOD Binnenlandse Zaken 
(10,4 miljoen euro en 9,2 miljoen euro). Er werden overigens eveneens kredieten overgehe-
veld naar de FOD Mobiliteit en Vervoer (13,8 miljoen euro voor zowel de vastleggingen als 
de vereffeningen). De regering heeft echter laten weten dat ze de kredieten voor de strijd 
tegen het terrorisme en het radicalisme vanaf 2019 rechtstreeks wil inschrijven in de ad hoc 
secties van de algemene uitgavenbegroting92.

92 Parl. St. Kamer, 24 mei 2018, DOC 54 3037/005, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van 
de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 44.
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Het Rekenhof herinnert er tot slot aan dat niet kan worden berekend hoeveel procent van 
de overgedragen kredieten effectief werd aangewend, omdat de specialiteit van de begro-
tingskredieten daarvoor niet gedetailleerd genoeg is.

5.1.6 Meerjarenoverzicht
De tabel hierna geeft een overzicht van de evolutie van de algemene uitgavenbegroting 
sinds 2015 volgens de economische classificatie.

Tabel 20 –  Aangewende vereffeningskredieten 2015-2017 volgens de economische benadering 
(in miljoen euro)(*)

Economische classificatie 2015 2016 2017

Lopende uitgaven voor goederen en diensten 7.759,5 7.733,8 7.661,9

Personeelsuitgaven 5.915,7 5.945,0 5.933,5

Werkingsuitgaven 1.843,8 1.788,8 1.728,4

Duurzame militaire goederen (niet-activa) 0,0 0,0 0,0

Intrestlasten 11.487,5 10.970,7 9.421,7

Intrestlasten van de Rijksschuld 11.486,6 10.961,0 9.415,0

Intrestlasten begrepen in de uitgaven van de 
departementen

0,9 9,7 6,7

Overdrachten van inkomens naar andere sectoren 
van de economie

9.129,2 8.769,4 7.753,2

Naar bedrijven 1.856,2 1.739,2 1.685,2

Naar particulieren 2.737,1 2.365,6 2.437,4

Naar het buitenland 4.535,9 4.664,6 3.630,6

Overdrachten van inkomens binnen de sector 
overheidsbesturen

34.220,2 35.742,2 34.536,7

Naar de federale overheid (stricto sensu) 12.966,6 12.848,4 1.906,0

Naar de sociale zekerheid 8.112,7 8.210,4 17.248,8

Naar lokale overheden 1.956,3 2.161,8 2.475,5

Naar gesubsidieerd onderwijs en deelentiteiten 11.184,6 12.521,6 12.906,4

Kapitaaloverdrachten 2.023,2 2.123,6 2.148,1

Naar bedrijven en financiële instellingen 1.501,1 1.501,0 1.620,0

Naar of ten behoeve van gezinnen 31,3 84,0 29,9

Naar buitenland 301,3 298,3 288,0

Naar federale overheid 120,0 138,7 138,5

Naar gesubsidieerd onderwijs en deelentiteiten 32,0 79,4 57,1

Naar lokale en andere overheden 37,5 22,2 14,6

Investeringen 254,3 417,1 442,5

Gronden, gebouwen en werken 31,9 58,6 42,3

Overige investeringsgoederen 222,4 358,5 400,2

Toekenning van kredieten en deelnemingen 2.782,5 4.326,8 557,1

Aan bedrijven en financiële instellingen 2.598,6 2.403,3 402,5

Aan particulieren 0,3 0,3 0,2

Aan/in buitenland 32,1 1.724,2 22,6
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Economische classificatie 2015 2016 2017

Binnen de sector overheid 151,5 199,0 131,8

Anderen 1,1 0,6 0,6

Interdepartementale provisies 0,0 0,0 0,0

Interne verrichtingen 1,1 0,6 0,6

Totaal 67.657,6 70.084,1 62.521,9

Aflossingen	van	de	Rijksschuld 33.125,0 29.607,1 33.789,2

Terugkoop	van	effecten 7.103,5 7.119,5 8.191,7

(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

In 2017 daalden de uitgaven met 5.135,7 miljoen euro tegenover 2015 (-7,6 %) en met 
7.562,2 miljoen euro tegenover 2016 (-10,8 %). Deze daling is in belangrijke mate toe te 
schrijven aan de dalende toekenning van kredieten en deelnemingen (-2.225,5 miljoen euro 
tegenover 2015 (-80 %) en -3.769,8 miljoen euro tegen 2016 (-87,1 %)). De daling van de 
kredietverlening aan bedrijven en financiële instellingen (-2.196,1 miljoen euro tegenover 
2015 en  -2.000,8 miljoen euro  tegenover 2016) houdt verband met de aflossingsuitgaven, 
wisselverliezen en de uitgaven voor afgeleide producten in het kader van het beheer van 
de rijksschuld (FOD Financiën voor de Rijksschuld – begrotingsprogramma 51.54.1), vooral 
toe te schrijven aan het wegvallen van annulatiepremies van vroeger afgesloten swaps93. De 
betaling van de Belgische bijdrage aan het IMF (1.697,9 miljoen euro) verklaart het hoge 
bedrag aan kredietverleningen aan het buitenland (1.724,2 miljoen euro) in 2016. Door hun 
aard behoren deze uitgaven echter niet tot de operationele werking van de federale over-
heid. Zij hebben geen invloed op het vorderingensaldo.

Ook de intrestlasten nemen verder af, en in het bijzonder die van de rijksschuld (-2.071,5 mil-
joen euro tegenover 2015 (-18 %) en -1.546 miljoen euro tegenover 2016 (-14,1 %)).

Verder dalen ook de inkomensoverdrachten naar andere sectoren van de economie met 
1.376,1 miljoen euro tegenover 2015 (-15,1 %) en 1.016,3 miljoen euro (-11,6 %) tegenover 2016. 
De daling doet zich voor bij de overdrachten van inkomens naar het buitenland (-905,3 mil-
joen euro tegenover 2015 en 1.034,1 miljoen euro tegenover 2016), meer in het bijzonder de 
BNP-bijdrage van België in de middelenbegroting van de EU (sectie 52). Deze bedroeg in 
2015 3.478,6 miljoen euro, in 2016 3.487,7 miljoen euro en in 2017 2.515,1 miljoen euro, en 
behoort niet tot de operationele werking van de federale overheid.

De inkomensoverdrachten binnen de sector van de overheid blijven stabiel tegenover 
2015 (+316,4 miljoen euro of +0,9 %), maar dalen met 1.205,4 miljoen euro tegenover 
2016 (-3,4 %) door de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid in 201794. 

93 De daling van de annulatiepremies voor swaps in 2017 werd verklaard door het feit dat de laatste indekkingsswaps 
in 2016 werden afgewikkeld. Een andere maar minder belangrijke oorzaak voor de daling van de uitgaven van af-
geleide producten zijn de iets lagere uitgaven voor intresten in het kader van swaps.

94 In 2017 veranderde de berekening van de toelagen aan het Globaal Beheer van de werknemers en het Globaal 
beheer van de zelfstandigen. Zie verder, punt 6.3.2 van dit hoofdstuk en Rekenhof, Boek 2018 over de Sociale  
Zekerheid , deel I, hoofdstuk 3, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018,  
www.rekenhof.be.
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Bovendien kende de regering in 2017 opnieuw een evenwichtsdotatie toe aan het Globaal 
Beheer van de werknemers (3.202,3 miljoen euro)95.

Wel is er binnen deze inkomensoverdrachten een verschuiving van de federale overheid 
stricto sensu naar de sociale zekerheid. Vanaf 2017 wordt de dotatie voor de overheids-
pensioenen (11.261,4 miljoen euro)96 immers meegerekend bij de financiële stroom naar de 
sociale zekerheid.

De lopende uitgaven voor goederen en diensten, d.w.z. de personeels- en werkingsuitgaven, 
dalen in 2017 lichtjes tegenover 2015 en 2016 (respectievelijk -97,6 miljoen euro en -71,9 mil-
joen euro), onder meer door de opgelegde besparingen.

De kapitaaloverdrachten blijven in 2017 tegenover 2015 en 2016 vrij stabiel en bedragen on-
geveer 2.100 miljoen euro.

Tot slot stijgen de investeringen in 2017 met 188,2 miljoen euro (tegenover 2015) en 25,4 mil-
joen euro (tegenover 2016). Vooral bij Defensie stijgen de aangewende vereffeningskredieten. 
Deze bedroegen 321,1 miljoen euro in 2017, 248,9 miljoen euro in 2016 en 163,3 miljoen euro 
in 2015. Deze stijgingen zijn onder meer toe te schrijven aan de verdere aflossing van het 
encours (zie punt 5.1.7). Bovendien brengt het Rekenhof in herinnering dat de regering in 
2015 de  investeringskredieten bij Defensie, zowel aan vastleggings- als aan vereffenings-
zijde, beperkte in uitvoering van het begrotingsconclaaf van 15 oktober 201497.

95 In 2017 werd geen evenwichtsdotatie toegekend aan het Globaal Beheer van de zelfstandigen.
96 Voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 bedroeg deze dotatie respectievelijk 11.261,7 miljoen euro en 10.769,1 mil-

joen euro.
97 Parl. St. Kamer, 24 november 2014, DOC 54 0495/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbe-

groting voor het begrotingsjaar 2015, p. 38. De aangewende vastleggingskredieten voor investeringen bedroegen 
in 2015 56 miljoen euro. In 2016 en 2017 bedroegen ze respectievelijk 117,2 miljoen euro en 196,5 miljoen euro. 
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5.1.7 Encours 2017

Tabel 21 –  Evolutie van de belangrijkste nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro)(1)

Secties Encours 
1/1/2017(2)

Vast-
leggingen 

2017

Annulaties 
en

niet-over-
drachten

Vereffend 
in 2017

Encours 
31/12/2017

% in het 
totale 

encours

12.	Justitie 114,7 1.824,9 6,1 1.813,1 120,4 2,5

13.		Binnenlandse	
Zaken

99,8 1.561,3 10,0 1.525,8 125,2 2,6

14.		Buitenlandse	 
Zaken, Buiten-
lands Handel en  
Ontwikkelings- 
samenwerking

965,0 2.726,1 90,0 1.530,4 2.070,7 43,4

16.	Defensie 1.119,5 2.447,2 18,5 2.552,4 995,8 20,9

17.	Federale	Politie 74,8 1.976,2 18,0 1.931,3 101,7 2,1

18.	Financiën 253,4 1.639,0 20,2 1.637,3 234,9 4,9

32.		Economie,	KMO,	
Middenstand en 
Energie

448,8 607,3 4,9 570,2 481,0 10,1

33.		Mobiliteit	en	
Vervoer

237,9 3.188,6 0,9 3.189,5 236,1 4,9

44.		Maatschappelijke	
Integratie, Armoe-
debestrijding en  
Sociale Economie

122,8 1.298,0 17,0 1.320,0 83,8 1,8

46.		Wetenschaps-
beleid

152,5 622,1 3,6 564,0 207,0 4,3

(1) Door afrondingsverschillen zijn afwijkingen mogelijk in de totalen.
(2)  Het encours op 1 januari 2017 verschilt van dit op 31 december 2016 in de uitvoeringsrekening 2016. Dit houdt ver-

band met niet-overgedragen bestelbonnen en correcties. De verschillen worden verantwoord in de verklarende 

nota bij de uitvoeringsrekening van de begroting 2017.

Bron: Rekenhof

Het openstaande bedrag aan verbintenissen die nog na 2017 nog kunnen worden vereffend, 
het zogenaamd encours, bedraagt op 31 december 2017 4.770,4 miljoen euro. Dit encours 
is met 1.106,7 miljoen euro gestegen ten opzichte van 1 janauri 2017 (3.663,7 miljoen euro).

De grootste stijging doet zich voor bij de FOD Buitenlandse Zaken (+1.428,4 miljoen euro)98, 
in het bijzonder door de vastlegging in 2017 van de meerjarige bijdragen voor ontwikkelings-
samenwerking. Het departement zal de komende jaren zijn encours (1.904,8 miljoen euro) 
moeten vereffenen.

De oorzaak van het encours bij Defensie zijn de nog openstaande vastleggingen van de 
investeringen uit de periode 2012-2016 (672,6 miljoen euro). Wel neemt het encours in 

98 Van 1.297,7 miljoen euro naar 2.726,1 miljoen euro.
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2017 met 123,7 miljoen euro af, onder meer door de verdere afbouw van het encours voor het 
transporttoestel A400M (524,7 miljoen euro).

Wat de FOD Economie betreft, is het encours vooral toe te schrijven aan de openstaande 
schuld van het nucleair passief van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK; 320,5 mil-
joen euro)99, de vergoedingen aan bpost voor de bezorging van kranten en tijdschriften 
(77,9 miljoen euro)100 en toelagen aan de onderzoeksprogramma’s van de burgerlijke lucht-
vaart (33,5 miljoen euro)101.

Het encours van de FOD Financiën verklaart zich door de openstaande vastleggingen bij 
de werkingsuitgaven voor informatica (87,8 miljoen euro) en de intrestbonificatie van de 
groene leningen (84 miljoen euro).

Tot slot heeft het encours bij de POD Wetenschapsbeleid vooral betrekking op de toela-
gen voor onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak (174,8 miljoen euro). Het betreft 
onder meer de uitgaven verbonden aan contracten voor onderzoek- en ontwikkelingspro-
gramma’s (O&O) op nationaal vlak (54 miljoen euro), de vervanging van het oceanogra-
fisch onderzoeksschip Belgica (53,9 miljoen euro) en de toelagen voor de financiering van 
de onderzoeksuitgaven van de luchtvaart (33,5 miljoen euro). Wat de vervanging van het 
onderzoeksschip Belgica betreft, gunde de regering de opdracht op 22 december 2017 en 
legde deze voor 53,9 miljoen euro vast. De firma van wie de offerte niet werd geselecteerd, 
tekende op 8 januari 2018 echter verzet aan bij de Raad van State. Die schortte de toewij-
zingsbeslissing op waardoor de geplande vereffening van het voorschot (10,9 miljoen euro) 
niet kon doorgaan.

5.2 Realisatie van de begrotingsmaatregelen 2017
Bovenop de onderbenutting van 600 miljoen euro die het Monitoringcomité had geraamd102, 
voorzag de regering in een bijkomende onderbenutting van 310 miljoen euro in de primaire 
uitgaven van de departementen (zie punt 3 van dit hoofdstuk).

Om die doelstelling te halen, verscherpte de regering het budgettaire toezicht tijdens 
het jaar. Zo blokkeerde ze in het kader van de begrotingsbehoedzaamheid103 in januari 
2017 500 miljoen euro aan kredieten, vooral bij de FOD Financiën (158,9 miljoen euro), de 
FOD Buitenlandse Zaken (32,9 miljoen euro) en Ontwikkelingssamenwerking (120 mil-
joen euro).

99 De FOD Economie onderzoekt momenteel of de nog openstaande vastleggingen terecht openstaan en niet moe-
ten worden geannuleerd. Daarnaast wijst het departement erop dat het encours ook betrekking heeft op vastleg-
gingen uit 2017 die in 2018 na een controle van de uitvoering van de werken zullen worden geannuleerd.

100 Het encours is toe te schrijven aan de contractueel vastgelegde betalingstermijnen. De beheersovereenkomst met 
bpost bepaalt immers dat een eerste schijf van de vergoeding moet betaald worden op 20 januari van het jaar, de 
tweede schijf op 20 januari van jaar x+1 en het saldo eind april van het jaar x+1.

101 Het betreft de terugbetaalbare voorschotten aan Airbus. Het encours vindt zijn oorzaak in de stand van uitvoering 
van de onderzoeksprogramma’s en van de daaraan verbonden controlemodaliteiten (zie punt 5.1.3).

102 Rapport van het Monitoringcomité van 18 juli 2016, p. 72.
103 Omzendbrief	van	20	januari	2017	betreffende	het	versterkt	mechanisme	van	begrotingsbehoedzaamheid	voor	het	

begrotingsjaar 2016.
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Om de defensie-uitgaven in 2017 op het niveau van 2016 te stabiliseren, hief de minister-
raad op 16 juni 2017 de administratieve blokkering voor Defensie (22,8 miljoen euro) op. De 
totale onderbenuttingsdoelstelling bleef wel op 910 miljoen euro.

Een aantal uitgavenposten was niet onderworpen aan de blokkeringsmaatregelen. Dat was 
het geval voor de dossiers goedgekeurd door de ministerraad, de interdepartementale pro-
visie, de provisie voor de bestrijding van terrorisme en de begrotingsfondsen.

Om de onderbenutting op te volgen en effectief te realiseren, moesten de departementen 
maandelijks een stand van zaken over de vastleggingen en vereffeningen van de afgelopen 
maand bezorgen, alsook een planning van de uitgaven voor de rest van het jaar.

De  operationele  onderbenutting  van  de  vereffeningskredieten  van  de  primaire  uitgaven 
bedroeg uiteindelijk 1.199 miljoen104 euro. Dat is hoger dan begroot (910 miljoen euro). De 
doelstelling werd bijgevolg gehaald. In punt 5.1.4 is het Rekenhof dieper ingegaan op de 
berekeningswijze van de onderbenutting en heeft het kort toegelicht welke uitgavenposten 
het sterkst werden onderbenut.

De regering legde de openbare instellingen en autonome diensten een onderbenutting van 
100 miljoen euro op. Om die doelstelling te bereiken, zag ze strikter toe op het verplichte 
en onvermijdbare karakter van de uitgaven en verstrengde ze de goedkeuringsprocedures 
van die uitgaven. Volgens het Monitoringcomité realiseerden deze entiteiten in 2017 een 
onderbenutting van 181,5 miljoen euro105.

Het Rekenhof preciseert dat de regering ook nieuwe uitgaven plande (zie punt 3 hierboven). 
De belangrijkste was de verhoging van de interdepartementale provisies voor 360,6 mil-
joen euro (voor de aanwending ervan, zie punt 5.1.5). De andere nieuwe uitgaven betrof-
fen het Crossborder–project bij de FOD Justitie en specifieke initiatieven bij verschillende 
departementen. Voor het Crossborder-project  nam  de  regering  in  de  initiële  begroting 
2017 een krediet van 28 miljoen euro op. Zij verminderde dat tot 16,7 miljoen euro bij de 
begrotingscontrole in maart 2017 (begrotingsprogramma 12.56.05 – Ondersteuning van de 
inning van verkeersboetes). Door de vertraging in het project benutte de FOD Justitie hier-
van 7,9 miljoen euro aan vastleggingszijde en 6,2 miljoen euro aan vereffeningszijde.

5.3 Commentaar per sectie

Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging

Dringende investeringen op korte termijn in hoofdmaterieel
Het programma 16.50.22 omvat de kredieten voor de vernieuwing van het ‘hoofdmaterieel’106:

• De vastleggingskredieten 2017 bedroegen 279,8 miljoen euro, waarvan 278,6 mil-
joen euro voor dringende investeringen op korte termijn. Van dit bedrag werd in 
2017 maar 33,8 % (94,3 miljoen euro) benut.

104 Waarvan 320,4 miljoen euro door de onderbenutting van diverse interdepartementale provisies.
105 Monitoringcomité, rapport van 14 maart 2018, p. 74.
106 Het betreft hier de verwerving van wapensystemen.
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• De vereffeningskredieten 2017 bedroegen 253 miljoen euro. Daarvan benutte Defensie 
250,2 miljoen euro, waarvan 54 miljoen euro voor dringende investeringen op korte 
termijn107.

In navolging van de Strategische Visie van 29 juni 2016108 machtigde de ministerraad van 
20 oktober 2016 Defensie om voor 288,6 miljoen euro aan dringende investeringen op 
korte termijn vast te leggen (10 miljoen euro in 2016 en 278,6 miljoen euro in 2017). Hij 
beperkte echter de hieraan verbonden vereffeningskredieten in 2017 tot 54 miljoen euro109. 
Bovendien moest Defensie de ESR-impact van 5 miljoen euro van de investeringen inte-
graal compenseren in 2017110.

Om dit investeringsplan te financieren besliste de ministerraad om 200 miljoen euro aan 
vastleggingskredieten en 54 miljoen aan vereffeningskredieten uit de reserves van de oude 
begrotingsfondsen 16.1111, 16.2112 en 16.3113 over te hevelen naar het nieuwe organieke fonds 
16.4114. Dat bedrag werd aangevuld met 88,6 miljoen euro aan limitatieve vastleggingskre-
dieten uit de middelenenveloppe voor de investeringen op lange termijn (2020-2030).

In de loop van 2017 moest de uitvoering van het investeringsplan worden gewijzigd. Het 
dossier van de ontwikkeling van een “slimme gevechtsvest” (smart vest) kwam niet in aan-
merking voor vastlegging omdat de gevraagde communicatiemogelijkheden niet konden 
worden gerealiseerd. Door de vertraging in de besprekingen met de Nederlandse partner 
was voor het project rond de radartechnologie op de M-fregatten in 2017 slechts 0,3 mil-
joen euro nodig voor de vastlegging van een studie. Daartegenover stond dat het budget 
voor de deelname aan het programma “Composante Spatiale Optique “(CSO) 10,8 mil-
joen euro hoger uitviel dan oorspronkelijk geraamd. Door de vrijgekomen middelen ver-
kreeg Defensie de toelating om de slagveldbewakingsradars te vervangen door overname, 
na een update, van systemen van de Nederlandse Defensie.

De ministerraad paste daarom op 1 september 2017 het investeringsplan aan. Hij beperkte 
de vastleggingskredieten tot 158,8 miljoen euro, maar behield de vereffeningskredieten op 
54 miljoen euro (op voorwaarde van onderlinge verschuivingen in de planning). De rege-
ring bracht de impact op het ESR-saldo terug tot 1,3 miljoen euro.

107 De rest werd vooral gebruikt om het openstaande encours uit de voorgaande jaren aan te zuiveren.
108 Ministerraad van 29 juni 2016. De uitvoering van het investeringsplan in het kader van deze Strategische Visie is 

vastgelegd in de wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 
2016-2030. Ter beschikking op www.mil.be.

109 Parl. St. Kamer, 23 november 2016, DOC 54 2110/010, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting 2017. 
Sectie 16 - Ministerie van Landsverdediging, p. 39.

110 Volgens het ESR wordt de aankoop van militair materieel pas bij levering in het vorderingensaldo opgenomen.
111 Fonds voor prestaties tegen betaling.
112 Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van overtallig geworden ma-

terieel, waren en munitie die deel uitmaken van het aan het beheer van de minister van Defensie toevertrouwde 
patrimonium.

113 Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van onroerende goederen die 
deel uitmaken van het aan het beheer van de minister van Defensie toevertrouwde patrimonium.

114 Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit prestaties voor derden, uit de vervreemding van 
overtallig geworden materieel, waren en munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitma-
ken van het aan het beheer van de minister van Defensie toevertrouwde patrimonium.
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Na 1 september 2017 werd nog de aankoop van Light Troop Transport Vehicles (LTTV) naar 
2018 verschoven omdat de bedragen van de ontvangen BAFO’s (best and final order) de kre-
dieten voor 2017 overstegen. Bovendien liep de vervanging van de slagveldbewakingsradars 
vertraging op omdat de Nederlandse radars in 2017 hun update niet meer hadden gehad. Wel 
kon Defensie de investeringen voor de finale updates van de F-16’s vastleggen zoals gepland.

Van de in 2017 vereffende dringende investeringen (54 miljoen euro) ontving Defensie in 
2017 38,1 miljoen euro aan leveringen. Omdat enkel die laatste overeenkomstig ESR een im-
pact hebben op het vorderingsaldo valt dit saldo 15,9 miljoen euro positiever uit, dit is meer 
dan de 1,3 miljoen euro die de regering had opgelegd.

Sectie 19 – Regie der Gebouwen

1 Algemeen
De Regie beheert het vastgoed van de federale Staat en ontvangt hiervoor dotaties die zijn 
ingeschreven in sectie 19 van de begroting. Ze ontvangt ook een dotatie uit sectie 01 voor de 
investeringen in de koninklijke paleizen en het onderhoud ervan. Deze dotaties bestaan uit 
inkomensoverdrachten om de lopende uitgaven te financieren (ESR-code 4) en uit kapitaal-
overdrachten om de investeringsuitgaven te financieren (ESR-code 6). Daarnaast beschikt 
de Regie over eigen ontvangsten. Het betreft onder meer de ontvangsten uit de statutaire 
opdrachten115, de financiële patrimoniumontvangsten116 en de ontvangsten voor orde117.

De Regie had in 2017 891,2 miljoen euro ontvangsten en 838,3 miljoen euro uitgaven en dus 
een begrotingssaldo van 53,0 miljoen euro118. De Regie realiseerde dit positieve saldo omdat 
de opbrengsten uit de statutaire opdrachten 54,1 miljoen hoger lagen dan geraamd119. Ook 
benutte ze een deel van de kredieten voor de eigen werking (9,7 miljoen euro of 9,8 %) en 
voor de statutaire werking (11,2 miljoen euro of 1,7 %) niet120, terwijl ze de dotaties (737,6 mil-
joen euro121) volledig ontving. De Regie heeft de aankoop van de voormalige kolenwasserij 
Péronnes-les-Binche122 (16,3 miljoen euro), de renovatiewerken aan het Koninklijk Museum 

115 Het gaat onder meer om een subsidie van de Nationale Loterij voor de restauratie van het nationaal patrimonium, 
de huuropbrengsten van gebouwen die niet worden gebruikt door rijksdiensten en de opbrengsten uit de verkoop 
van gebouwen.

116 Bijvoorbeeld de opbrengsten uit leningen en de terugbetaling van verhaalbare voorschotten aan of voor rekening 
van derden.

117 Bijvoorbeeld de storting van provisies voor de exploitatiekosten van gebouwen met meerdere bezetters.
118 De	eigen	begroting	van	de	Regie	is	opgenomen	in	deel	VI	–	Instellingen	van	openbaar	nut	–	bij	de	algemene	uitga-

venbegroting
119 De ontvangstenramingen zijn opgenomen onder hoofdstuk 41  van de begroting van de Regie.
120 De kredieten voor de eigen werking zijn opgenomen onder de hoofdstukken 51, 52 en 55. De kredieten voor de sta-

tutaire werking zijn opgenomen onder hoofdstuk 53. Het betreft dus hier de kredieten die kaderen in het beheer 
van het vastgoed van de federale Staat.

121 De Regie ontving 733,5 miljoen euro aan dotaties uit de sectie 19 en 4,1 miljoen euro uit de sectie 01.
122 Beslissing van de ministerraad van 4 april 2014.
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voor Midden-Afrika (13,6 miljoen euro) en 8,5 miljoen euro aan restauratiewerken aan het 
Nationaal Patrimonium123 betaald met de reserve van het lopende jaar.

De Regie bouwt deze reserve op met het deel van de opbrengsten uit de verkoop van vast-
goed en van de verschillende dotaties dat ze niet gebruikt. Artikel 335, § 4, van de pro-
grammawet van 22 december 1989 bepaalt dat de Regie de opbrengsten uit de verkoop van 
vastgoed kan aanwenden voor haar opdrachten. Deze wetsbepaling is echter niet nader 
uitgewerkt124. Voor het niet-aangewende deel van de dotaties is er bovendien geen regeling. 
Het Rekenhof beveelt daarom opnieuw125 aan een financieringsbesluit te nemen met regels 
voor de aanwending van de verschillende dotaties en van de reserve.

2 Investeringsuitgaven
Elk jaar stelt de Regie een investeringsprogramma op met de geplande investeringsprojec-
ten voor de verschillende klanten. Omdat de Regie ook in 2017 nog niet beschikte over een 
goedgekeurde gecoördineerde vastgoedstrategie en een operationeel meerjarenprogram-
ma126, werd dit jaarlijkse investeringsprogramma veeleer opgemaakt vanuit de noden van 
de klanten in plaats van op basis van een duidelijke meerjarenstrategie.

Door de budgettaire behoedzaamheid die de regering instelde vanaf 20 januari 2017, keurde 
de bevoegde minister in 2017 dit investeringsprogramma niet goed. Conform de omzend-
brief van 20 januari 2017 moest de Regie trimestriële lijsten opmaken met de investerings-
projecten waarvan de toezichthoudend minister de niet-samendrukbaarheid van de hier-
aan verbonden uitgaven127 moest bevestigen. Het Rekenhof stelt vast dat de helft van de 
beschikbare kredieten voor de reguliere investeringsprojecten128 pas is vastgelegd in de-
cember 2017. Volgens de Regie is dit hoofdzakelijk het gevolg van de maatregelen die zijn 
opgelegd door de budgettaire behoedzaamheid. Ze beloofde maatregelen te nemen om tot 
een betere spreiding te komen.

123 Het ‘Nationaal Patrimonium’ omvat de overheidsgebouwen met een cultureel, archeologisch, historisch, sociaal 
of technisch karakter. De lijst met instellingen die deel uitmaken van het nationaal patrimonium is opgenomen in 
de verantwoording bij de algemene uitgavenbegroting. Voor de restauratie van het nationaal patrimonium ont-
vangt de Regie jaarlijks een subsidie van de Nationale Loterij. Tot en met 2015 bedroeg deze subsidie jaarlijks 
ongeveer 8,8 miljoen euro. Voor het begrotingsjaar 2016 besliste de regering geen subsidie toe te kennen en deze 
voor 2017 te verminderen tot 2,3 miljoen euro. Uiteindelijk liepen de uitgaven voor de restauratiewerken op tot 
10,8 miljoen euro of 8,5 miljoen meer dan de toegekende subsidie.

124 Zo bepaalt de wet van 22 mei 2003 dat sommige ontvangsten kunnen worden bestemd voor uitgaven, maar dat het 
voorwerp van de uitgave nader moet worden bepaald.

125 Zie ook Rekenhof, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, 
p. 63-68; 173e Boek, oktober 2016, p. 59-66, www.rekenhof.be; Parl. St. Kamer, DOC 54 3037/005, Commentaar en 
opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 58-60 en Parl. St. 
Kamer, DOC 54 2411/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor 
het begrotingsjaar 2017, p. 66-68.

126 De Regie moet overeenkomstig artikel 5, § 2, van haar organieke wet een meerjarenplan voor de vastgoedbehoef-
tes opmaken. De nadere regels van dit meerjarenplan zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 12 juli 2015. Dit 
meerjarenplan bestaat uit een gecoördineerde vastgoedstrategie, een tactisch masterplan en een jaarlijks goed te 
keuren operationeel plan.

127 Niet-samendrukbare uitgaven zijn uitgaven die onvermijdbaar zijn om de continuïteit van de openbare dienst te 
kunnen garanderen en die niet kunnen worden uitgesteld of verminderd.

128 Gewone investeringsuitgaven, de uitgaven i.v.m. het rationeel energieverbruik, het buitengewoon onderhoud en 
de restauratie van het nationaal patrimonium.
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3 Lopende uitgaven
Om haar  lopende uitgaven  te financieren, ontving de Regie  voor 641,1 miljoen euro aan 
dotaties (ESR-code 4).

Dotatie “eigen werking”
Voor haar eigen werking (personeel, werken en eigen investeringen) ontving de Regie een 
dotatie van 84,5 miljoen euro. Deze dotatie daalde bij de aangepaste begroting 2017 met 
5 miljoen euro omdat de regering van oordeel was dat de Regie deze besparing kon reali-
seren in het kader van de redesign129. Tegenover de daling stond er in 2017 echter nog geen 
herstructureringsoefening.

Daardoor moest de Regie binnen haar eigen begroting 4,5 miljoen euro aan personeels-
kredieten overhevelen naar de werkingskredieten130. Ondanks die herverdeling bleven de 
personeelskredieten voor meer dan 6,5 miljoen euro onderbenut (benuttingsgraad 90 %), 
onder meer omdat de Regie moeilijk aan voldoende personeel geraakt. Bovendien is het 
personeelsplan 2017 niet goedgekeurd. De Inspectie van Financiën was immers van oordeel 
dat eerst de vorige personeelsplannen moeten worden geïntegreerd en getoetst aan de doel-
stelling van de redesign.

Onderhoudsdotatie
De dotatie voor de gewone onderhoudsuitgaven aan de gebouwen bedroeg 22,5 miljoen euro. 
Het Rekenhof stelt opnieuw131 vast dat de Regie deze dotatie voor een deel niet gebruikte. 
Het vastleggings- en vereffeningskrediet (uitgavenartikel 536.01) werd respectievelijk maar 
voor 83,4 % en 68,9 % benut132. Niettemin is er een grote behoefte aan kredieten voor on-
derhoud133. Het lage percentage is deels toe te schrijven aan de interne organisatie. De Regie 
deelde daarom mee dat ze de procedure gaat hervormen van de middelen die ze toekent aan 
de buitendiensten, zodat ze de kredieten beter kan aanwenden.

Dotatie justitiepaleis
Op basis van de dotatie uit de algemene uitgavenbegroting voor het onderhoud en de res-
tauratie van het Brusselse justitiepaleis (1,9 miljoen euro), schreef de Regie voor deze uitga-
ven binnen haar eigen begroting een vastleggingskrediet van 3 miljoen euro in (uitgavenar-
tikel 536.06)134, wat te laag was om alle dringende werken vast te leggen (7,6 miljoen euro). 

129 Het programma van redesign	is	een	veranderproject	om	de	efficiëntie	van	de	federale	overheid	te	verhogen	en	de	
dienstverlening aan burgers en ondernemingen te verbeteren.

130 De uitgavenartikelen 521.06 “belastingen en taksen” en 536.03 “intercalaire kosten” verhoogden met 3,5 en 1 mil-
joen euro.

131 Zie ook Rekenhof, 173e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, 
p. 65 en 174e Boek, oktober 2017, p. 68, www.rekenhof.be.

132 Op	het	uitgavenartikel	536.01	is	3,7	miljoen	euro	van	het	vastleggings-	en	7	miljoen	euro	van	het	vereffeningskre-
diet niet aangewend.

133 Parl. St. Kamer, 23 november 2016, DOC 54 2110/013, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2017 – Regie der Gebouwen, p. 191. Volgens de Regie is het huidige niveau van artikel 536.01 het 
absolute minimum om de gebouwen van de Staat op de meest elementaire manier te onderhouden. De Regie be-
schikt jaarlijks over een onderhoudsbudget van 4 à 6 euro/m2,	terwijl	in	de	immobiliënsector	een	budget	van	10	à	
12 euro/m² algemeen noodzakelijk wordt geacht om waardevermindering van het patrimonium te vermijden.

134 De dotaties die de Regie ontvangt vanuit de algemene uitgavenbegroting staan in principe in verhouding tot het 
gedeelte	van	de	vastleggingen	dat	de	Regie	het	komende	jaar	moet	vereffenen.	Rekening	houdend	met	een	dota-
tie van 1,9 miljoen euro, ging de Regie ervan uit dat ze voor 2017 aan 3 miljoen euro verbintenissen (vastleggings-
kredieten)	kon	aangaan,	waarvan	dus	1,9	miljoen	euro	in	2017	zou	vereffend	worden.
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Daarom rekende de Regie 5,2 miljoen euro aan vastleggingen aan op de gewone investe-
ringskredieten (uitgavenartikel 533.01) die de Regie financiert met de investeringsdotatie. 
De investeringsdotatie werd dus aangewend voor uitgaven waarvoor ze niet bestemd was.

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Project Handicare
Het project Handicare (programma 24.55.2), dat in 2014 werd gelanceerd, moest de direc-
tie-generaal Personen met een Handicap voorzien van een nieuw informaticasysteem voor 
het dossierbeheer, ter vervanging van het systeem Tetra dat van 1984 dateerde.

Voor het nieuwe systeem Handicare was een uitgave van in totaal 8,4 miljoen euro gepland, 
te betalen in de periode 2014-2017. Een deel daarvan moest echter pas worden vereffend na 
de definitieve oplevering. Uiteindelijk betaalde de FOD 7.930.486,95 euro aan facturen aan 
de firma. De laatste facturen werden niet meer uitbetaald omdat het systeem niet werkte.

Doordat het systeem niet werd opgeleverd (en de leverancier in gebreke werd gesteld) was 
de FOD genoodzaakt de bestaande toepassing Tetra te verlengen om de werking van de 
DG Personen met een Handicap te verzekeren. De kosten daarvoor waren 1,4 miljoen euro 
hoger dan de geraamde kosten voor Handicare in 2017 (1 miljoen euro volgens de offerte van 
de firma).

Het  terugverdieneffect van Handicare  (efficiëntiewinsten) zou  in 2017 bij de begrotings-
controle worden geëvalueerd. Die evaluatie werd door de problemen met de opstart van 
Handicare in 2016-2017 nooit uitgevoerd.

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie

Interdepartementale provisie voor asiel en migratie
Tijdens de begrotingscontrole 2017 besloot de regering de interdepartementale provisie 
voor asiel en migratie te verhogen met 232 miljoen euro. 64 miljoen euro daarvan was be-
stemd voor de POD Maatschappelijke Integratie.

Vanuit deze interdepartementale provisie werd op het einde van het jaar evenwel maar 
24,9 miljoen euro aan de POD toegekend voor niet-recurrente uitgaven voor asiel en mi-
gratie. Hiervan was 14,4 miljoen euro bestemd voor de terugbetaling aan de OCMW’s van 
het Recht  op Maatschappelijke  Integratie  (uitgekeerde  leeflonen),  9,9 miljoen  euro  voor 
de toelagen aan de OCMW’s krachtens de wet van 2 april 1965 en 0,5 miljoen euro voor de 
terugbetaling van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

Terugbetaling aan de OCMW’s van het Recht op Maatschappelijke Integratie (uitgekeerde leef-
lonen)
Het krediet voor de terugbetaling aan de OCMW’s van het Recht op Maatschappelijke In-
tegratie (RMI) werd in de loop van 2017 verhoogd van 936,6 miljoen euro naar 1.041,9 mil-
joen euro. Het werd ook bijna volledig benut (1.039,9 miljoen euro). De onderschatting 
van het aantal begunstigden bij de opmaak van de begroting verklaart de sterke verho-
ging  in de  loop van het  jaar.  In zijn commentaren bij de  initiële begroting 2017 had het 
Rekenhof gewezen op een mogelijke onderraming van het krediet. De verhoging van de 
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aangewende kredieten zette zich door bij de initiële begroting 2018 en de begrotingscon-
trole 2018 (1.085,1 miljoen euro135). Ook in vergelijking met 2015 (743,8 miljoen euro) en 
2016 (873,9 miljoen euro) is dit krediet sterk toegenomen.

De oorzaken van de toename van het aantal begunstigden moeten onder meer worden 
gezocht in de asielcrisis en het wegvallen van de wachtuitkeringen voor jonge werklozen.

Ook de uitbreiding van het Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI)136 
naar nieuwe categorieën van leefloners en de overheveling van de subsidiair beschermden137 
naar de RMI-wet droegen bij tot de toename van het aantal begunstigden. Nochtans keurde 
de minister van Begroting de herziening van de RMI-wet138 goed op voorwaarde dat de 
meerkosten van het GPMI als gevolg van deze uitbreiding zouden worden gecompenseerd. 
Tijdens het bilateraal overleg bij de aangepaste begroting 2017 drong de beleidscel van de 
minister van Begroting opnieuw aan op die compensatie. Mee door de onduidelijkheid over 
de omvang en de manier van compenseren (via de begroting van de POD Maatschappelijke 
Integratie of via inkomsten of minderuitgaven van de Sociale Zekerheid) gebeurde de com-
pensatie niet.

6 Financiering van andere overheden en overheidsinstellingen

6.1 Inleiding
Op grond van verschillende wetten financiert de Staat andere overheden en overheidsin-
stellingen via de toewijzing van fiscale ontvangsten. De bedragen worden afgenomen van 
de fiscale ontvangsten en gestort aan toewijzingsfondsen van waaruit stortingen worden 
gedaan ten voordele van de begunstigden139. Die ontvangsten zijn dus niet opgenomen in 
de middelenbegroting.

De begunstigden zijn de deelstaten (gemeenschappen, gewesten en gemeenschapscom-
missies), de sociale zekerheid, de politiezones en een aantal andere entiteiten die hierna 
gegroepeerd worden aangeduid als “diversen”, namelijk Apetra140, de Nationale Kas voor 
Rampenschade, het fonds voor Milieuvriendelijke Maatregelen voor autovoertuigen (MMA) 
en de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg).

135 Ook	in	zijn	commentaren	bij	de	initiële	begroting	2018	en	de	begrotingscontrole	2018	heeft	het	Rekenhof	op	een	
mogelijke onderraming van dit krediet gewezen. 

136 Ministerraad van 25 maart 2016 (punt 29) en brief van de minister van Begroting van 24 maart 2016. 
137 Deze subsidiair beschermden hadden voorheen, in tegenstelling tot erkende vluchtelingen, recht op een equiva-

lent	van	het	 leefloon	in	het	kader	van	het	recht	op	maatschappelijke	hulp.	Door	de	aanpassing	van	de	RMI-wet	
hebben	zij	voortaan	net	zoals	erkende	vluchtelingen	recht	op	een	gewoon	leefloon	in	het	kader	van	het	recht	op	
maatschappelijke integratie. 

138 Wet van 26 mei 2002, die werd aangepast met ingang van 1 december 2016.
139 Toewijzingsfondsen	zijn	fondsen	die	worden	gecreëerd	op	grond	van	artikel	71	van	de	wet	van	22	mei	2003.	De	

lijst van toewijzingsfondsen wordt bij de algemene uitgavenbegroting gevoegd. Zie de tabellen 3 van de wet van 
25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting 2017. 

140 Apetra is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk die de verplichte en strategische 
voorraden aardolie en aardolieproducten aanhoudt en beheert die niet in handen zijn van de grote operatoren.
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De wet141 bepaalt de verschuldigde bedragen per begrotingsjaar, onder meer op basis van 
economische parameters (zoals de prijsindex en de groei van het bbp) en op een volume 
aan globale ontvangsten (percentage van de ontvangsten uit btw, personenbelasting (PB), 
roerende voorheffing). Die bedragen kunnen pas op het einde van het begrotingsjaar nauw-
keurig worden bepaald. De financiering berust daardoor noodzakelijkerwijze op voorlopige 
bedragen. De ontvangsten die in de loop van een begrotingsjaar worden toegewezen, be-
staan dus uit voorlopige bedragen en uit het saldo van de definitief bepaalde bedragen van 
het voorgaande begrotingsjaar. Ze verschillen dus van de verschuldigde bedragen.

Voor 2017 werden de toe te wijzen ontvangsten vastgelegd op 54.131,4 miljoen euro, wat 
neerkomt op 47,5 % van de totale fiscale ontvangsten van de Staat. In 2017142 werden voor 
53.785,3 miljoen euro betalingen uitgevoerd vanuit de toewijzingsfondsen. Het verschil tus-
sen de twee bedragen kan worden verklaard door chronologische verschuivingen.

Alle cijfers, gedetailleerd per fonds, per wettelijke bepaling en per begunstigde, zijn terug 
te vinden in de tabellen B3 tot B7 van volume II van dit Boek.

6.2	 Evolutie	van	de	verschuldigde	bedragen	en	van	de	financieringsbronnen
De verschuldigde bedragen die via de toewijzingsfondsen passeren, stijgen in vergelijking 
met de voorgaande jaren, voornamelijk als gevolg van de hervorming van de alternatieve 
financiering van de sociale zekerheid.

Tabel 22 –  Verdeling van de verschuldigde bedragen (in miljoen euro)

2015 2016 2017

Deelstaten 38.714,5 38.778,4 39.882,5

Sociale Zekerheid 9.500,9 10.040,0 13.964,6

Politiezones 383,4 394,7 263,6

Diversen 195.1 217,1 200,1

Totaal 48.793,9 49.430,2 54.310,8

Bron: Rekenhof

6.3	 Onderzoek	van	de	financieringen

6.3.1 Financiering van de deelstaten
Een belangrijk deel van de ontvangsten van de Staat wordt aan de deelstaten gestort vanuit 
toewijzingsfondsen en de algemene uitgavenbegroting. Het gaat meer bepaald om:

• de verschuldigde bedragen, die passeren via de toewijzingsfondsen in 2017, afgenomen 
van de btw en de PB, ten belope van 16.198,9 miljoen euro en 14.090,1 miljoen euro.

141 Het	gaat	voornamelijk	om	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	Gemeenschap-
pen en de Gewesten (hierna de bijzondere wet van 16 januari 1989 genoemd) en de wet van 18 april 2017 houdende 
hervorming	van	de	financiering	van	de	sociale	zekerheid.	

142 De betaalde bedragen komen uit Fedcom.
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• de verschuldigde bedragen, ingeschreven onder de vorm van kredieten in de algemene 
uitgavenbegroting, voor een bedrag van 12.295,4 miljoen euro143 in 2017. Het gaat onder 
meer om de sommen die aan de gemeenschappen worden gestort voor de financiering 
van de naar aanleiding van de zesde staatshervorming overgedragen bevoegdheden 
(11.556,4 miljoen euro) en om de middelen die werden toegewezen aan drie organieke 
fondsen ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (206,6 miljoen euro).

Voorts omvatten de toewijzingsfondsen, voor de administratieve eenvoud, ook eigen ont-
vangsten van de gewesten, namelijk de opbrengst van de aanvullende PB, ten belope van 
9.411,5 miljoen euro, en de opbrengst van de gewestelijke boetes inzake verkeersveiligheid, 
ten belope van 182,0 miljoen euro.

Tot  slot  genieten de deelstaten bepaalde niet-fiscale  ontvangsten, meer  in het bijzonder 
bedragen die worden toegekend in het kader van de klimaat-responsabilisering (121,4 mil-
joen euro) en de opbrengst van moratoire intresten die de Staat voor hun rekening heeft 
geïnd (13,6 miljoen euro).

6.3.2	 Alternatieve	financiering	van	de	sociale	zekerheid
Ter aanvulling van de dotaties die aan de verschillende socialezekerheidsinstellingen wor-
den toegekend, wordt een alternatieve financiering van de sociale zekerheid, inclusief voor 
het stelsel van de geneeskundige verzorging, verzekerd door de overdracht van fiscale ont-
vangsten van de Staat via de toewijzingsfondsen. De daarvoor in 2017 aan de sociale ze-
kerheid verschuldigde bedragen werden vastgelegd op 13.649,8 miljoen euro (11.523,6 mil-
joen euro voor de RSZ en 2.126,2 miljoen euro voor het RSVZ), d.i.  13,0 % van de fiscale 
ontvangsten van de Staat144.

De voor rekening van de RSZ (Sociale Maribel en bijzondere socialezekerheidsbijdrage) ge-
inde ontvangsten voor een gecumuleerd bedrag van 314,8 miljoen euro (339,9 miljoen euro 
in 2016) passeren weliswaar via een toewijzingsfonds, maar maken geen deel uit van de 
alternatieve financiering.

De wet houdende hervorming van de sociale zekerheid, die op 18 april 2017 werd aange-
nomen, is op 1 januari 2017 in werking getreden. Ze vereenvoudigt het mechanisme van 
de alternatieve financiering, die voortaan door twee bronnen wordt gefinancierd, namelijk 
de btw en de roerende voorheffing, in plaats van door negen in 2016. Als één van de twee 
bronnen ontoereikend  is, wordt de financiering ook aangevuld via een afneming van de 
accijnzen op tabak.

Vanaf  2017 blijven er dus voor de alternatieve financiering van de  sociale  zekerheid nog 
slechts drie toewijzingsfondsen over (66.37 – Btw aan de sociale zekerheid, 66.92 – Roeren-
de voorheffing aan de sociale zekerheid en 66.33 – Accijnzen op tabaksfabricaten), in plaats 

143 Zonder	de	sommen	die	de	Staat	voor	rekening	van	de	deelstaten	betaalde	bij	wijze	van	financiering	van	sommige	
ziekenhuisinfrastructuren. Die sommen (732,3 miljoen euro voor 2017) worden aangerekend ten laste van afdeling 
36 van sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting. 

144 Percentage	 berekend	 op	 de	 totale	 fiscale	 ontvangsten	 op	 kasbasis.	 Cf.	 Parl. St. Kamer, 27 april 2018, 
DOC 54 3035/001, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2018, Alge-
mene toelichting, p. 69.
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van vroeger twaalf. De reglementaire bepalingen om de aanwending van de eventueel niet-
gebruikte saldi van de geschrapte fondsen te regelen, zijn echter nog steeds niet genomen145.

De van de btw afkomstige ontvangsten beliepen  in 2017  10.435,6 miljoen euro  in  totaal, 
en die van de roerende voorheffing 3.214,2 miljoen euro. Die bedragen vertegenwoordigen 
34,8 % van de geïnde btw-ontvangsten en 75,7 % van de ontvangsten uit de roerende voor-
heffing in 2017.

De alternatieve financiering  stijgt  sterk  in  2017  (+3.950 miljoen euro  in  vergelijking met 
2016)  voornamelijk  door  de  toepassing  van  de  hervorming  van  de  financiering  van  de  
sociale zekerheid en een vermindering van de dotatie van de Staat, die wordt gecompen-
seerd door de middelen afkomstig van de alternatieve financiering. De dotatie van de Staat 
aan de sociale zekerheid bestaat uit een basisbedrag, een bedrag om de gevolgen van de tax 
shift voor de sociale zekerheid te neutraliseren en een derde bedrag om de geneeskundige 
verzorging te financieren.

Het Rekenhof verwijst voor meer details naar zijn Boek 2018 over de Sociale Zekerheid146.

6.3.3 Financiering van de politiezones via de toewijzingsfondsen
Tot eind 2016 werden de ontvangsten uit penale verkeersboetes gedeeltelijk toegewezen 
aan de lokale politiezones en de Federale Politie via het fonds voor toewijzingen aan de 
politiezones in het kader van de verkeersveiligheid (fonds 66.61). Het saldo kwam ten goede 
aan gemeenschappelijke projecten van de geïntegreerde politie, de FOD Justitie en de FOD 
Mobiliteit en Vervoer.

In  uitvoering  van  de  zesde  staatshervorming  werd  de  financieringswet  aangepast  en  is  
dat fonds niet meer in gebruik. Een deel van de prestaties inzake sociale zekerheid wordt 
voortaan gedekt door basisallocaties binnen verschillende secties van de algemene  
uitgavenbegroting.

In verband met het fonds 66.44 (bijdrage van de btw aan de sociale zekerheid en aan het 
fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie) is de bepaling waardoor een deel 
van de btw-ontvangsten van dat fonds (112,2 miljoen euro) kunnen worden toegewezen aan 
de betaling van de werkgeversbijdragen voor de pensioenen van de leden van de Federale 
Politie en van de algemene inspectie van de politie, nog altijd van kracht, hoewel het om 
een overgangsbepaling gaat147.

145 Op 31 december 2017 was er voor alle geschrapte fondsen samen nog een excedentair saldo van 29.885.891,88 euro 
voor aan de sociale zekerheid verschuldigde en niet-aangewende bedragen. 

146 Rekenhof, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid,	hoofdstuk	3	–	Alternatieve	financiering	van	de	sociale	zekerheid	
door de Staat, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, p. 65-68, www.reken-
hof.be. 

147 Artikel	55	van	de	wet	van	24	oktober	2011	tot	vrijwaring	van	een	duurzame	financiering	van	de	pensioenen	van	de	
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, 
tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde 
politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid.
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6.3.4 Financiering van diverse entiteiten via de toewijzingsfondsen
Het totaal van aan de Creg toegewezen bedragen is gedaald van 182,3 miljoen euro in 
2016 naar 165,7 miljoen euro in 2017. Die bedragen helpen verschillende beleidsmaatre-
gelen te financieren zoals de degressiviteit van de federale bijdrage elektriciteit en van de 
offshore-toeslag, de sanering van het nucleair passief en de degressiviteit van de federale 
bijdrage aardgas.

In 2017 werd op het fonds geen enkele verrichting uitgevoerd voor de milieumaatregelen in 
verband met voertuigen (MMA). De laatste betaling dateert van 2014. Als er geen betalin-
gen meer gepland zijn, zou moeten worden overwogen dat fonds te schrappen.
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Hoofdstuk 2

Evolutie van de staatsschuld 
en de overheidsschuld
1 Evolutie van de brutostaatsschuld

Het bruto uitstaand bedrag van de  federale  staatsschuld  (hierna: brutostaatsschuld) be-
droeg 385.914,5 miljoen euro op 31 december 2017. Dit is een daling met 19.264,2 mil-
joen euro tegenover 31 december 2016 (405.178,7 miljoen euro).

De brutostaatsschuld bestaat uit de door de Staat (federale Schatkist) uitgegeven of overge-
nomen schuld (385.667,9 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de 
financiële lasten (246,6 miljoen euro).

Tabel 23 –  Evolutie van de staatsschuld in 2017 (in miljoen euro)

Brutostaatsschuld 2016 405.178,7

Netto	te	financieren	saldo +4.220,5

Afname van de beheersverrichtingen -82,5

Wisselverschillen -106,2

Overname schulden en activa -23.294,1

Diversen +16,8

Daling van de schuld van entiteiten waarvoor de Staat tegemoetkomt 
in	de	financiële	lasten

-18,7

Daling van de brutostaatsschuld -19.264,2

Brutostaatsschuld 2017 385.914,5

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Het Rekenhof bespreekt hieronder kort de belangrijkste redenen voor de evolutie van de 
brutostaatsschuld.
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Netto te financieren saldo
Het netto te financieren saldo (-4.220,5 miljoen euro) bestaat uit het saldo van de begro-
tingsverrichtingen op kasbasis (-1.353,3 miljoen euro)148 en het saldo van de Schatkistver-
richtingen (-2.867,2 miljoen euro)149.

Afname beheersverrichtingen
De beheersverrichtingen omvatten de beleggingen op de interbankenmarkt en aanverwan-
te verrichtingen, en ook de aankopen van effecten die  in portefeuille worden gehouden. 
Deze beheersverrichtingen namen in 2017 met 82,5 miljoen euro af tegenover 2016 en be-
droegen eind 2017 10.588,7 miljoen euro.

Wisselverschillen
Bij de verrichtingen met leningen in deviezen werd in 2017 een wisselwinst van 106,2 mil-
joen euro geboekt.

Overname schulden en activa
Op 1 januari 2017 werd het Zilverfonds afgeschaft. Door het wegvallen van de Schatkist-
bons die de schuld van de Schatkist aan het Zilverfonds vertegenwoordigden, daalde de 
staatsschuld begin 2017 met 22.270,3 miljoen euro. Er wijzigde echter niets aan de geconso-
lideerde schuld van de federale overheid. De vordering van het Zilverfonds op de Schatkist 
die met de Schatkistbons samenhing, viel immers ook weg als consoliderend element bij de 
berekening van die schuld.

Op 1 januari 2017 werd ook het Rentenfonds opgeheven. De Schatkist nam de schuldeffec-
tenportefeuille van het fonds over. Daardoor daalde de staatsschuld met 94,3 miljoen euro. 
Ook deze overname wijzigde niets aan de geconsolideerde schuld. Voorts zorgde een cor-
rectie voor de beleggingen en kredietverleningen van overheidsinstellingen die met de 
Schatkist verbonden zijn, voor een daling van de staatsschuld met 929,4 miljoen euro.

Door dat alles daalde de brutostaatsschuld door de overname van ‘schulden en activa’ in 
totaal met 23.294,1 miljoen euro.

148 Dit saldo verschilt met het begrotingssaldo zoals berekend in punt 1 van hoofdstuk 1 van dit deel van het Boek. 
Het	belangrijkste	verschil	is	dat	dit	saldo	(begrotingsontvangsten	–	begrotingsuitgaven)	op	zuivere	kasbasis	wordt	
berekend. Het begrotingssaldo steunt daarentegen op het concept ‘vastgesteld recht’.

149 Schatkistverrichtingen	zijn	verrichtingen	die	financiële	stromen	teweegbrengen	die	niet	in	de	begroting	worden	
opgenomen. Het zijn voornamelijk:

• derdengeldenverrichtingen: dat zijn verrichtingen met fondsen die de Schatkist int voor rekening van andere 
overheden,	zoals	de	overdrachten	naar	de	gemeenschappen	en	de	gewesten,	de	(alternatieve)	financiering	
van de sociale zekerheid, de opcentiemen ten voordele van de provincies en de gemeenten en de verrichtingen 
met de Europese Unie;

• uitgiftepremies: die vloeien voort uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitge-
geven leningen;

• kasverrichtingen: die omvatten onder meer de schommeling van de kasgelden van de verschillende reken-
plichtigen met rekeningen bij bpost.
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Diversen
De post ‘diversen’ (+16,8 miljoen euro) bestond uit de aflossingen van ontvangen premies 
bij off-market swaps150 in verband met sommige Euro Medium Term Notes (EMTN: -4,0 mil-
joen euro), vereffeningsverschillen (+15,4 miljoen eur0)151 en wijzigingen van de hoofdsom 
van geïndexeerde, inflatiegerelateerde leningen (sommige vanaf 2015 uitgegeven EMTN’s: 
+5,4 miljoen euro).

Daling van de schuld van entiteiten waarvoor de Staat tegemoet komt in de financiële lasten
De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebud-
getteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen152, waarvoor 
de Staat zich ertoe heeft verbonden de intresten en de terugbetalingen van het kapitaal 
op zich te nemen. Een deel van die leningen kwam in 2017 op vervaldag en werd terugbe-
taald ten laste van begrotingskredieten. Hierdoor daalde deze schuld in 2017 met 18,7 mil-
joen euro.

2 Intrestlasten op de brutostaatsschuld

De intrestlasten van de brutostaatsschuld (de gelopen intresten)153 bedroegen in 
2017 9.356,9 miljoen euro. De kredieten voor intrestlasten die voor dat jaar uiteindelijk 
werden toegekend, bedroegen 9.395,6 miljoen euro154. Ten opzichte van 2016, toen de in-
trestlasten nog 10.893,4 miljoen euro bedroegen, daalden de intrestlasten met 1.536,5 mil-
joen euro. De aanhoudend lage intrestvoeten en zelfs negatieve intrestvoeten op korte ter-
mijn in 2017155, vooral te wijten aan de politiek van de ECB, verklaren mee deze daling. Een 
andere reden voor de daling is de afschaffing van het Zilverfonds in 2017. De te kapitaliseren 
intresten voor het Zilverfonds bedroegen in 2016 immers nog 741,1 miljoen euro.

Op 31 december 2017 bedroeg de impliciete rente (dit is de gewogen gemiddelde van de in-
trestvoeten op het einde van het jaar)156 2,30 %. Dit is een daling met 0,30 procentpunt ten 
opzichte van 31 december 2016.

150 Een off-market swap is een swap waarvan de marktwaarde bij de inwerkingtreding verschillend is van nul. De swap 
geeft op dat ogenblik ook aanleiding tot de kasontvangst of de kasuitgave van een up-frontpremie die vaak met de 
marktwaarde van de swap overeenstemt. Een door de Schatkist ontvangen up-frontpremie wordt als lening in de 
officiële	schuld	geregistreerd,	terwijl	een	door	de	Schatkist	betaalde	premie	wordt	beschouwd	als	een	financieel	
actief.	Deze	lening	of	dit	financieel	actief	wordt	afgelost	door	middel	van	annuïteiten	gedurende	de	looptijd	van	de	
onderliggende swap.

151 Deze	vereffeningsverschillen	zijn	correcties	voor	zgn.	cessie-retrocessieverrichtingen	met	effecten,	waarvan	de	
waardedatum	in	de	ene	maand	en	de	datum	van	de	vereffening	in	de	andere	maand	ligt.	

152 In 2017 ging het meer in het bijzonder om leningen van de Regie der Gebouwen, een reeks leningen van lokale 
besturen voor openbare werken en volksgezondheid en leningen van de Federale Participatie- en Investerings-
maatschappij.

153 Dit zijn intrestlasten op de schuld van de federale Schatkist, d.w.z. de intrestlasten waarvan sprake is in sectie 51 
van de Algemene Uitgavenbegroting.

154 Bij de begrotingscontrole 2017 raamde de regering deze intresten op 9.285,6 miljoen euro, d.i. 47,9 miljoen euro 
minder dan het Agentschap van de Schuld had geraamd. In de loop van het jaar moesten deze kredieten door in-
terne herverdelingen met 110 miljoen euro worden verhoogd.

155 De	negatieve	intrestvoeten	op	korte	termijn	voor	schatkistcertificaten	leidden	in	2017	zelfs	tot	een	ontvangst	voor	
de Schatkist van 167 miljoen euro, die in mindering kon worden gebracht van de budgettaire intrestlasten.

156 Bron:	Agentschap	van	de	Schuld.	Het	gaat	om	de	gewogen	gemiddelde	actuariële	kostprijs	van	alle	op	31	decem-
ber 2017 uitstaande schuldinstrumenten in euro. 
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3 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheids-
besturen samen

Geconsolideerde bruto-overheidsschuld (schuld ‘Maastricht’)
Een belangrijk criterium voor het bepalen van de gezondheid van de openbare financiën 
is de hoogte van de overheidsschuld (de zogenaamde schuld ‘Maastricht’). In punt 2 – 
Naleving van de Europese verplichtingen van hoofdstuk 1 hiervoor wordt de naleving van 
dit schuldcriterium meer in detail besproken.

De Europese regelgeving definieert de bruto-geconsolideerde overheidsschuld als de no-
minale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de 
sector “overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende 
financiële activa door de sector “overheid” worden aangehouden (zie punt 4 hierna)157. De 
sector  “overheid”  is onderverdeeld  in vier subsectoren: de  federale overheid, de gemeen-
schappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.

Op 31 december 2017 bedroeg die schuld 453.994 miljoen euro. Dat is 3.604 miljoen euro 
meer dan op 31 december 2016158. Uitgedrukt in procent van het bbp, is de geconsolideerde 
bruto-overheidsschuld met 2,7 procentpunt gedaald tot 103,4 % op 31 december 2017159.

Omdat spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel niet langer aan de criteria beantwoordt 
om als marktproducent te worden gecatalogeerd160, rekent het Instituut voor Nationale Re-
keningen, op aandringen van Eurostat, Infrabel tot de overheidsperimeter. Hierdoor wordt 
de schuld van Infrabel in oktober 2018 aan de overheidsschuld toegevoegd, meer bepaald 
aan de indirecte schuld van de federale overheid. Voor 2017 gaat het om 2.181 miljoen euro 
(of 0,5 % van het bbp), voor 2016 om 2.487 miljoen euro en voor 2015 om 2.265 miljoen euro 
(eveneens ongeveer 0,5 % van het bbp).

157 Verordening	(EG)	nr.	479/2009	van	de	Raad	van	25	mei	2009	betreffende	de	toepassing	van	het	aan	het	Verdrag	tot	
oprichting	van	de	Europese	Gemeenschap	gehechte	protocol	betreffende	de	procedure	bij	buitensporige	tekor-
ten, gewijzigd door verordening 220/2014 van 7 maart 2014.

158 Deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het Instituut voor Nationale Reke-
ningen, en wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat.

159 De schuld wordt sinds 2014 berekend volgens de methode van het Europees rekeningenstelsel ESR 2010 in plaats 
van volgens het ESR 1995. De methode van het ESR 2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de 
schuld de overheidsperimeter werd verruimd en voor de berekening van het bbp rekening werd gehouden met de 
kapitalisatie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

160 Op grond van de vaststelling dat Infrabel vaste (en geen variabele) overheidsdotaties ontvangt.
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Tabel 24 –  Geconsolideerde schuld (schuld ‘Maastricht’) in 2017 (in miljoen euro)

Subsector van de overheid 2015 2016 2017

Federale overheid 370.140 382.929(1) 387.292

Gemeenschappen en gewesten 51.475 58.865 58.994

Lokale overheid 24.529 24.446 23.708

Sociale Zekerheid 8.177 2.240 2.105

Intersectorale consolidatie(2) -16.780 -18.089 -18.106

Totaal 437.541 450.390 453.994

Schuld in % van het bbp 106,5 106,1 103,4

(1)  Het betreft hier de geactualiseerde schulden en verklaart waarom deze bedragen afwijken van de bedragen op-

genomen in tabel 27 van het 174e Boek (p. 81).

(2)		 Deze	intersectorale	consolidatie	stemt	overeen	met	de	financiële	activa	van	de	verschillende	subsectoren	waar-

van de tegenhanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.

Bron: Nationale Bank van België

De evolutie van de schuldgraad wordt bepaald door:

• exogene factoren, d.w.z. factoren die een invloed hebben op de overheidsschuld, maar 
niet op het vorderingensaldo van de overheid;

• de onderlinge verhouding, zoals die wordt weergegeven in de zgn. rentesneeuwbalfor-
mule, tussen drie zgn. endogene factoren. Deze drie endogene factoren omvatten de 
impliciete intrestvoet op de schuld, de groei van het nominale bbp en het primaire be-
grotingssaldo (het begrotingssaldo zonder de intrestlasten). Als de impliciete intrest op 
de schuld lager ligt dan het groeipercentage van het nominale bbp, leidt dit volgens die 
formule tot een lagere schuldgraad (verhouding tussen schuld en nominaal bbp), als er 
terzelfder tijd sprake is van een primair begrotingsoverschot. Dit was het geval in 2017.

Wat de exogene factoren betreft, ging het in 2017 vooral om:

• de opbrengst van de verkoop van een kwart van de participatie van de federale overheid 
in BNP Paribas;

• leningen van de gewesten in het kader van de sociale huisvesting;
• pensioenverplichtingen uit in het verleden overgenomen pensioenfondsen;
• de uitgifte- en andere premies161;
• het verschil tussen de intresten op kasbasis en die op transactiebasis;
• overname van activa, met name die van het afgeschafte Zilverfonds en het opgeheven 

Rentenfonds en de in de staatsschuld verrekende correctie voor de beleggingen en kre-
dietverleningen van sommige met de Schatkist verbonden overheidsinstellingen (zie 
boven);

• wijzigingen in het bedrag aan geconsolideerde financiële activa (zie verder).

161 Uitgiftepremies (batig saldo voor de Schatkist van 1,2 miljard euro), terugkooppremies (negatief saldo voor de 
Schatkist van 0,2 miljard euro) en annulatiepremies in verband met afgeleide producten (ontvangst van 0,2 mil-
jard euro).
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Hierbij merkt het Rekenhof op dat de daling van de geconsolideerde financiële activa door 
de afschaffing van het Zilverfonds en de opheffing van het Rentenfonds, en de overname 
van de activa van beide instellingen door de Schatkist elkaar als exogene factoren compen-
seerden.

Zowel de exogene factoren als de onderlinge verhouding van de endogene factoren oefen-
den in 2017 een neerwaartse druk uit op de schuldgraad.

Aandeel van de door de federale Staat uitgegeven of overgenomen schuld in de geconsolideerde 
schuld
Zoals blijkt uit onderstaande tabel, bedroeg het aandeel van de staatsschuld (de door de 
federale Staat uitgegeven of overgenomen schuld) in de geconsolideerde schuld (schuld 
‘Maastricht’) 373.287,9 miljoen euro. Om dit aandeel te kunnen berekenen moet de bruto-
staatsschuld (385.914,5 miljoen euro – zie Tabel 23) als volgt worden aangepast:

• -246,6 miljoen euro: het in mindering brengen van het gedeelte van de schuld waarvoor 
de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten;

• -129,3 miljoen euro: de overgang van de verdisconteerde naar nominale waarde162;
• -10.588 miljoen euro: de beheersverrichtingen van de Schatkist en de overheidseffecten 

in portefeuille;
• -1.662,7 miljoen: de kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de 

overheidssector.

Tabel 25 –  Aandeel van de staatsschuld in de geconsolideerde overheidsschuld in 2017 (in miljoen 
euro)

Omschrijving 2017

Brutostaatsschuld 385.914,5

Schuld	waarvoor	de	Staat	tegemoetkomt	in	de	financiële	lasten -246,6

Door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld 385.667,9

Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale  
waarde en andere correcties

-129,3

Beheersverrichtingen	van	de	Schatkist	en	overheidseffecten	in	portefeuille -10.588,0

Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de  
overheidssector

-1.662,7

Aandeel van de Schatkist in de geconsolideerde overheidsschuld 373.287,9

Bron: FOD Financiën

Geconsolideerde schuld van de federale overheid
De geconsolideerde schuld van de federale overheid bedroeg in 2017 387.292 miljoen euro 
(zie Tabel 24). Dit is 14.004,1 miljoen euro meer dan het aandeel van de federale Schatkist 
in de geconsolideerde overheidsschuld (zie tabel hierboven).

162 De geconsolideerde schuld (schuld ‘Maastricht’) moet steeds worden uitgedrukt in nominale waarde, terwijl van 
bepaalde	componenten	van	de	schuld	van	de	federale	Staat	(zoals	schatkistcertificaten)	niet	de	nominale	waarde	
maar de verdisconteerde waarde in de toestand van de staatsschuld wordt weergegeven. 



EVOLUTIE VAN DE STAATSSCHULD EN DE OVERHEIDSSCHULD / 79

Dit verschil vindt een verklaring in twee factoren. Enerzijds wordt een reeks componenten 
van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid”163 bij de bereke-
ning van het aandeel van de federale Schatkist in de geconsolideerde overheidsschuld niet 
in rekening gebracht. Het betreft bijvoorbeeld de beleggingen van sommige parastatale 
instellingen en vóór 2017 de vorderingen van het Zilverfonds op de Schatkist. Anderzijds 
zijn er een reeks verplichtingen van de federale overheid die niet zijn uitgegeven of overge-
nomen door de federale Schatkist maar wel de geconsolideerde schuld van de federale over-
heid doen toenemen. Deze andere verplichtingen of indirecte schuld van de federale over-
heid betroffen onder meer de toegerekende schuld ingevolge de Belgische participatie aan 
het wederzijdse bijstandsmechanisme van de EFSF164 (6.579 miljoen euro), de toegerekende 
schulden van de Deposito- en Consignatiekas en van het Muntfonds (5.139 miljoen euro), en 
de in oktober 2018 toegerekende schulden van Infrabel (2.181 miljoen euro).

4	 Consolidatie	van	de	financiële	activa

4.1 Algemeen
Om de overheidsschuld te verminderen zoals die is gedefinieerd in het protocol betreffende 
de procedure bij buitensporige tekorten165, zijn de entiteiten van de overheidssector die on-
der het federaal gezag vallen en zij die onder de sociale zekerheid vallen, verplicht hun 
beschikbare gelden te plaatsen bij bpost en hun overige gelden te beleggen bij de Schatkist 
of in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat166. De consolidatie van deze 
activa heeft een impact op zowel de bovengenoemde intrasectorale consolidatie voor de 
federale overheid als de intersectorale consolidatie voor de overheidssector als geheel. Het 
doel van deze maatregel is dat de verhouding tussen de Belgische overheidsschuld en het 
Belgische bruto binnenlands product (bbp) in een bevredigend tempo de 60 % benadert.

4.2 Consolidatie op 31 december 2017
Uit de informatie die werd meegedeeld door de entiteiten die tot de sectoren van de federale 
overheid en de sociale zekerheid behoren, blijkt dat hun financiële activa in totaal 25,4 mil-
jard euro bedroegen op 31 december 2017 tegenover 47,7 miljard euro op 31 december 2016. 
Ze waren grotendeels in handen van de instellingen van sociale zekerheid (13,1 miljard euro) 
en instellingen van de federale Staat buiten de Schatkist (6 miljard euro), en ze werden voor 
96,1 % (d.i. 24.382,8 miljoen euro) geconsolideerd op 31 december 2017. De afschaffing van 
het Zilverfonds in 2017 verklaart de sterke daling van de geconsolideerde activa tegenover 
2016.

De activa werden op de volgende manier geconsolideerd: 7.587,5 miljoen euro beschikbare 
middelen op een lopende zichtrekening bij bpost, 3.125,3 miljoen euro kortetermijnbeleg-
gingen bij de Schatkist en 13.670 miljoen euro beleggingen in effecten van de overheids-

163 De intrasectorale consolidatie voor de federale overheid is de compensatie van schulden en overeenkomstige 
schuldvorderingen tussen de verschillende deelcomponenten van de federale overheid. 

164 Het tijdelijke Europese noodfonds dat in het leven werd geroepen om de crisis in de eurozone te bezweren. 
165 Protocol nr. 12 gevoegd bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en verordening 479/2009 be-

treffende	de	 toepassing	 van	het	protocol	betreffende	de	procedure	bij	 buitensporige	 tekorten	 (gewijzigd	door	
verordening 220/2014).

166 De verplichting tot consolidatie betreft zowel de instellingen met rechtspersoonlijkheid als de diensten zonder 
rechtspersoonlijkheid.	De	organismen	die	hun	beschikbare	gelden	hadden	geïnvesteerd	in	financiële	instrumenten	
van de gemeenschappen en gewesten kunnen deze behouden tot aan hun vervaldag.
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schuld (met inbegrip van effecten die door gemeenschappen en gewesten werden uitgege-
ven).

Door de consolidatie van activa van de overheidsdiensten, kon de overheidsschuld worden 
verminderd met 5,6 % van het bbp167.

167 Het	bbp	van	België	op	31	december	2017	bedraagt	naar	schatting	439	miljard	euro	(bron:	Nationale	Bank	van	België	
en Instituut voor de Nationale Rekeningen).
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Hoofdstuk 3

Jaarrekening 2017
1 Algemeen overzicht

1.1 Balans
De gegevens van de balans 2017 kunnen als volgt worden samengevat168:

Tabel 26 –  Balans 2017 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Activa 2016 2017 Variatie

Oprichtingskosten	-	immateriële	vaste	activa 39,0 40,0 1,0

Materiële	vaste	activa 12.397,3 11.938,7 -458,6

Financiële	vaste	activa 45.822,4 45.170,8 -651,6

Vorderingen	>1	jaar 7.142,0 6.763,7 -378,2

Voorraden 3.516,4 3.129,2 -387,2

Vorderingen	<1	jaar 8.636,7 7.667,4 -969,4

Liquide	middelen	–	beleggingen	korte	termijn 35.207,9 23.254,0 -11.953,9

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen 8.086,3 4.163,5 -3.922,7

Totaal 120.848,1 102.127,4 -18.720,7

Passiva 2016 2017 Variatie

Eigen vermogen -365.413,3 -344.985,2 20.428,1

Voorzieningen voor toekomstige kosten 966,0 780,6 -185,4

Schulden	>	1	jaar 348.159,2 330.586,3 -17.572,9

Schulden	<	1	jaar 47.242,1 32.015,2 -15.227,0

Financiële	leningen	korter	dan	een	jaar 65.391,5 60.823,9 -4.567,6

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen 24.502,4 22.906,5 -1.596,0

Totaal 120.848,1 102.127,4 -18.720,7

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

De redenen van de variaties ten opzichte van vorig jaar, worden toegelicht in punt 3 van dit 
hoofdstuk.

Het Rekenhof wijst erop dat de jaarrekening 2017 nog altijd niet steunt op de volledige in-
ventaris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen, zoals artikel 16 van de wet 
van 22 mei 2003 voorschrijft. De departementen van het algemeen bestuur hadden vanaf 
hun instap in Fedcom vijf jaar de tijd om al hun materiële en immateriële vaste activa in 
de boekhouding te integreren. Op 31 december 2016 had dus al een volledig beeld van de 
patrimoniale toestand van het algemeen bestuur voorhanden moeten zijn.

168 De afronding in miljoen euro kan leiden tot kleine afwijkingen bij de optelling. Dat geldt voor alle tabellen van dit 
hoofdstuk.
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1.2 Resultatenrekening
De gegevens van de resultatenrekening 2017 kunnen als volgt worden samengevat:

Tabel 27 – Resultatenrekening 2017 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Opbrengsten 2016 2017 Variatie

Verkopen van handelsgoederen met het oog op 
doorverkoop

116,4 67,9 -48,5

Gefactureerde prestaties van diensten 1.093,8 1.251,7 157,8

Belastingen op productie en invoer 40.296,8 42.836,5 2.539,6

Courante belastingen op inkomen en vermogen 57.879,6 65.515,1 7.635,5

Intresten	en	andere	courante	financiële	inkomsten	
–	te	ontvangen	huurprijzen	voor	terreinen	en	
minerale reserves

3.051,2 3.275,3 224,1

Andere inkomensoverdrachten dan belastingen en 
sociale bijdragen

1.162,5 23.992,3 22.829,8

Andere kapitaaloverdrachten 82,2 253,4 171,3

Kapitaalwinsten 2.548,0 2.234,1 -313,9

Terugneming eigen gereserveerde fondsen en aan 
voorzieningen voor risico’s en kosten

129,2 307,3 178,1

Totale opbrengsten 106.359,8 139.733,5 33.373,6

Kosten 2016 2017 Variatie

Aanwending consumptiegoederen en diensten van 
derden voor bewerking of doorverkoop

11,2 15,8 4,6

Andere aanwendingen van verbruiksgoederen en 
van diensten van derden

1,5 2.162,8 2.161,3

Directe en indirecte bezoldigingen personeel en 
van daarmee gelijkgestelde personen

5.890,6 5.923,3 32,7

Economische afschrijvingen op oprichtingskosten 
en	op	immateriële	en	materiële	vaste	activa

341,0 344,0 3,0

Economische subsidies aan productie 1.726,7 1.661,0 -65,7

Intresten	en	andere	courante	financiële	lasten	 14.595,4 11.167,1 -3.428,3

Sociale prestaties 2.157,6 2.245,0 87,4

Andere inkomensoverdrachten dan sociale 
prestaties

90.632,3 114.534,4 23.902,1

Andere kapitaaloverdrachten 2.126,6 2.151,5 24,9

Kapitaalverliezen 860,3 1.554,9 694,5

Dotaties aan eigen gereserveerde fondsen en aan 
voorzieningen voor risico’s en kosten

157,1 118,8 -38,3

Totale kosten 118.500,5 141.878,8 23.378,3

Resultaat van het boekjaar -12.140,6 -2.145,3 9.995,3

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het economische resultaat is met 9.995,3 miljoen euro verbeterd tegenover het resultaat 
2016. Zowel de opbrengsten (+33.373,6 miljoen euro) als de kosten (+23.378,3 miljoen euro) 
namen toe. Het Rekenhof zet de oorzaken daarvan uiteen onder punt 3 van dit hoofdstuk.
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1.3 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 maakt de samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie, deel uit van 
de jaarrekening. De samenvattende rekening wordt opgesteld in termen van vastgestelde 
rechten.

Tabel 28 –  Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2017 (in miljoen euro)

Begrotingsuitgaven – Klasse 8 Begrotingsontvangsten – Klasse 9

Niet-gesplitste uitgaven 0,6 Niet-gesplitste ontvangsten 37,6

Lopende uitgaven voor  
goederen en diensten

7.536,2 Lopende ontvangsten voor  
goederen en diensten

1.132,5

Renten en bijdrage in toevallige 
exploitatieverliezen van  
overheidsbedrijven

9.421,7 Inkomsten uit eigendom 1.410,6

Inkomensoverdrachten aan 
andere sectoren

7.747,8 Inkomensoverdrachten van 
andere sectoren

55.579,4

Inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid

34.532,5 Inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid

235,0

Kapitaaloverdrachten aan  
andere sectoren

1.938,0 Kapitaaloverdrachten van  
andere sectoren

168,5

Kapitaaloverdrachten binnen de 
sector overheid

207,2 Kapitaaloverdrachten binnen de 
sector overheid

72,3

Investeringen 442,1 Desinvesteringen 60,7

Kredietverleningen,  
deelnemingen en andere  
financiële	producten

8.748,7 Kredietaflossingen,	vereffening	
van deelnemingen, verkoop van 
andere	financiële	producten

11.714,0

Subtotaal lopende en  
kapitaalverrichtingen klasse 
8 en 9

70.574,8 70.410,5

Staatsschuld	–	boekhoudkundig	
saldo

33.789,2 Staatsschuld	–	boekhoudkundig	
saldo

36.846,7

104.364,0 107.257,2

Begrotingssaldo 2.893,2

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het begrotingssaldo169 van 2.893,2 miljoen euro vloeit voort uit het tekort bij de lopende 
en kapitaalverrichtingen (-164,3 miljoen euro, d.i. het verschil tussen de subtotalen van de 
klassen 8 en 9) en het positieve saldo bij de verrichtingen van de staatsschuld (+3.057,5 mil-
joen euro, d.i. het verschil tussen de staatsschuld van de klassen 8 en 9). Dit positieve saldo 
betekent dat de Staat in 2017 meer geleend heeft dan hij heeft terugbetaald.

De totalen van de begrotingsontvangsten en –uitgaven in deze tabel verschillen van de 
bedragen die in de uitvoeringsrekening van de begroting zijn opgenomen (zie eerder in 
hoofdstuk 1 van dit deel I, Tabel 15 en Tabel 17). De verschillen zijn te verklaren doordat hier 
de geannuleerde vastgestelde rechten bijgeteld worden en ontvangsten en uitgaven geher-

169 In dit hoofdstuk moet onder begrotingssaldo worden verstaan het begrotingssaldo inclusief verkoop en terugkoop 
van	effecten.
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klasseerd worden op basis van de ESR-code (zie de tabel Overgang economisch resultaat 
naar begrotingssaldo hierna).

1.4 Economisch resultaat en begrotingssaldo
Het economisch resultaat en het begrotingssaldo komen als volgt tot stand:

Tabel 29 –  Economisch resultaat en begrotingssaldo 2017 (in miljoen euro)

Economisch resultaat 2016 2017 Verschil

Opbrengsten 106.359,8 139.733,5 33.373,6

Kosten 118.500,5 141.878,8 23.378,3

Resultaat -12.140,6 -2.145,3 9.995,3

Begrotingssaldo – samenvattende rekening 2016 2017 Verschil

Ontvangsten 100.800,1 107.257,2 6.457,1

Uitgaven 106.637,3 104.364,0 -2.273,3

Begrotingssaldo -5.837,2 2.893,2 8.730,4

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het verschil van 5.038,5 miljoen euro tussen het economische resultaat en het begrotings-
saldo van 2017 is het gevolg van meerdere factoren. De resultatenrekening omvat kosten en 
opbrengsten die geen budgettaire verrichtingen zijn, zoals de toekenning van ontvangsten 
aan de gemeenschappen en gewesten, aan de sociale zekerheid en aan andere derden. Er 
zijn ook opbrengsten en kosten die niet zijn gekoppeld aan financiële bewegingen (bv. af-
schrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen) en die dus niet van budgettaire 
aard zijn, terwijl andersom sommige verrichtingen die een invloed hebben op de begroting 
geen invloed hebben op de resultatenrekening, maar enkel op de balans (bv. opname en 
afbetaling van  leningen en  investeringen  in  vaste  activa. Voorts hebben ook de  aan-  en 
verkopen van effecten van de staatsschuld, die worden geregistreerd als begrotingsuitgaven 
en –ontvangsten, geen invloed op het economisch resultaat. De overdracht van het Renten-
fonds en het Zilverfonds170 naar het algemeen bestuur vereist een eenmalige overgangscor-
rectie tussen economisch resultaat en begrotingssaldo.

170 Het Zilverfonds en het Rentenfonds, voordien openbare instellingen buiten de consolidatiekring van het algemeen 
bestuur, werden opgeheven op 1 januari 2017. 
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De tabel hieronder geeft meer details over de overgang van het economisch resultaat naar 
het begrotingssaldo:

Tabel 30 –  Overgang economisch resultaat naar begrotingssaldo (in miljoen euro)

Opbrengsten Kosten

Economische boekhouding 139.733,5 141.878,8

Resultaatverwerking	(699	&	799) -307,3 -118,8

Geconsolideerde kosten en opbrengsten (intercompany)(*) 16,2 -863,3

Budgettaire verrichtingen andere dan kosten en opbrengsten, 
waarvan:

47.998,2 41.055,2

Vaste activa (subklasse 20 t/m 27) 496,8

Staatsschuld 45.776,5 40.515,6

Andere 2.221,7 42,8

Kosten, niet begrotingsuitgaven -1.257,1

Opbrengsten, niet begrotingsontvangsten -3.509,9

Verrichtingen buiten de begrotingssecties, waarvan: -54.171,1 -53.826,4

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen -54.131,3 -53.785,5

Virtuele fondsen -39,8 -40,9

Opheffing	openbare	instellingen -22.365,5 -22.365,5

Budgettaire verrichtingen – uitvoeringsrekening van de 
begroting

107.394,1 104.502,8

Geannuleerde vastgestelde rechten 1,9

Herklassering ESR-codes van uitgaven -138,4 -138,4

Herklassering ESR-codes van ontvangsten -0,4 -0,4

Budgettaire verrichtingen – samenvattende rekening  
(klassen 8 en 9)

107.257,2 104.364,0

Ontvangsten Uitgaven 

(*) Uitgezonderd fondsenoverdrachten van en naar de Thesaurie en interne overdrachten van vorderingen

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

2 Algemene commentaar

2.1 Boeking volgens vastgestelde rechten
Een recht is vastgesteld wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1° het bedrag 
is op nauwkeurige wijze vastgesteld; 2° de identiteit van de schuldenaar of van de schuldei-
ser is bepaalbaar; 3° de verplichting om te betalen bestaat; 4° een verantwoordingsstuk is in 
het bezit van de betrokken dienst171. Het Rekenhof benadrukt elk jaar het belang van drie 
fundamentele principes van de wet van 22 mei 2003 die gekoppeld zijn aan het wettelijke 
concept van vastgesteld recht:

171 Artikel 8 van wet van 22 mei 2003. 
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1)  Alle begrotingsverrichtingen die in de loop van een boekjaar worden uitgevoerd (ook 
de te ontvangen facturen en het vakantiegeld172) moeten worden opgenomen in de 
algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding van dat boekjaar.

2)  Om  tot  een  boekjaar  te  behoren,  moeten  verrichtingen  worden  vereffend  vóór  
31 december van het jaar en moeten ze in de boekhouding worden geregistreerd vóór 
31 januari van het jaar erna.

3) Elke boeking moet steunen op een origineel en goedgekeurd verantwoordingsstuk.

Voor de eerste twee principes machtigt punt 4 van de omzendbrief van de minister van 
Begroting173, de departementen om uitgaven ten laste van boekjaar 2017 te vereffenen tot 
17 januari 2018 (op voorwaarde dat de facturen betrekking hebben op goederen en dien-
sten die vóór 31 december 2017 werden geleverd en aanvaard). Dat is dus na de uiterste 
datum van 31 december 2017 die de wet bepaalt. Op die manier kunnen volgens de Federale 
Accountant de leveringen en prestaties worden geboekt ten laste van het begrotingsjaar 
waarop ze betrekking hebben.

Als leveringen en diensten worden uitgevoerd en aanvaard in een boekjaar, moeten de bij-
behorende uitgaven aan dat boekjaar worden toegerekend. Als de factuur echter niet in dat 
boekjaar wordt ontvangen, moeten de verrichtingen worden vereffend vóór 31 december 
en moeten ze worden geboekt als te ontvangen facturen. In 2017 is het bedrag van die 
verrichtingen andermaal vertekend omdat sommige departementen die techniek verkeerd 
toepassen174.

Wat het derde principe betreft, is de omzendbrief strenger dan de wet. Hij eist namelijk dat 
de vereffeningen uitsluitend steunen op facturen, terwijl de wet een verantwoordingsstuk 
eist. Sommige verrichtingen werden dus ten onrechte niet opgenomen in de jaarrekening 
2017.

De Federale Accountant heeft een aantal projecten lopen die een invloed hebben op de 
verwerking van de facturen, zoals het project e-invoicing175. Dat project vormt echter geen 
oplossing voor de recurrente problemen die het Rekenhof aanstipt bij de toepassing van de 
criteria voor een vastgesteld recht.

Het Rekenhof vestigt de aandacht op het belang van een adequate wetgeving waarbinnen 
de diverse projecten kunnen ontwikkelen. De werkzaamheden van de Commissie voor de 
Openbare Comptabiliteit zouden kunnen bijdragen tot de noodzakelijke evolutie van het 
wettelijke kader.

172 Rekenhof, 173e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 96-
97, www.rekenhof.be.

173 Minister van Begroting, omzendbrief ABB5/430/2017/10, met de instructies voor het afsluiten van de begrotings-
boekhouding en de algemene boekhouding 2017. 

174 Zie verderop in dit hoofdstuk, punt 3.6.2.1 Te ontvangen facturen.
175 Zie het artikel “Invoering van het project e-invoicing” in hoofdstuk 4.
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2.2 Waarderingsregels
De toelichting bij de jaarrekening omvat een samenvatting van de waarderingsregels, in 
overeenstemming met het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aan-
vullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat. 
De regels werden opgesteld door de Federale Accountant en aan de departementen mee-
gedeeld, maar ze zijn niet exhaustief. Bovendien gebruiken de departementen vaak andere 
regels.

De voornaamste lacunes betreffen de waarderingsregels voor afschrijvingen, terreinen, ge-
bouwen en het kunstpatrimonium176. De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit moet 
voor die punten een voorstel uitwerken, dat de minister van Financiën vervolgens moet 
goedkeuren. In afwachting van het advies van de Commissie werden de inventarisgegevens 
van de terreinen en de gebouwen niet geherwaardeerd tegen marktwaarde177.

De Commissie begon haar werkzaamheden in november 2017. Ze heeft twee werkgroepen 
opgericht, waarvan één zich bezighoudt met de waarderingsregels en de andere met de 
boekingsregels. Ze zou ook een advies moeten uitbrengen over een eventuele aanpassing 
van het boekhoudplan. De omzendbrief178 van de minister van Begroting houdt immers 
geen rekening meer met de drempelwaarde van 500 euro om te bepalen of een uitgave een 
investering, dan wel een last is. Dat strookt niet met het boekhoudplan179.

In afwachting van de adviezen van de Commissie beveelt het Rekenhof de Federale 
Accountant aan om exhaustieve waarderingsregels op te stellen en te verspreiden. De dienst 
heeft begin 2017 richtlijnen gepubliceerd over de boeking en waardering van immateriële 
vaste activa180.

2.3 Aanhechting van rechten aan het boekjaar 2017 na 31 januari 2018
Conform artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 worden verrichtingen gehecht aan het boek-
jaar waarin zij hebben plaatsgevonden, voor zover rechten worden vastgesteld uiterlijk op 
31 december van dat boekjaar, en ook ten laatste op 31 januari van het daaropvolgende jaar 
zijn geboekt181. De departementen moesten dus de rechten die na 31 december 2017 werden 
vastgesteld en de rechten die na 31 januari 2018 werden geboekt, aan het volgende boekjaar 
hechten. Niet alle departementen hebben dit gerespecteerd.

176 Zie voor meer details hierover: Rekenhof, Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat – inven-
tarisatie en boekhoudkundige registratie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2018,  
74 p., www.rekenhof.be. 

177 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepas-
sing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie.

178 Minister	van	Begroting,	omzendbrief	DJ/WS/2014-01	en	DJ/WS/2014-02	van	9	mei	2014	betreffende	de	aanreke-
ning en boeking van klein materieel in toepassing van ESR 2010.

179 Het enige criterium dat van kracht is om een aankoop als investering te klasseren is dat de gebruiksduur ervan 
langer is dan één jaar.

180 Federale Accountant, Richtlijnen voor het boeken en waarderen van immateriële vaste activa, Brussel, 16 janua-
ri 2017.

181 Deze bepaling werd ook overgenomen in artikel 22 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststel-
ling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de 
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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Sommige van die laattijdige verrichtingen zouden niet alleen impact kunnen hebben op de 
algemene boekhouding maar ook op de begroting182. Hoewel dit door de Federale Accoun-
tant wordt toegestaan om in de jaarrekening een getrouwer beeld van de economische rea-
liteit van de transacties te kunnen weergeven, wijst het Rekenhof erop dat het afbreuk doet 
aan de wet van 22 mei 2003. De departementen moeten zich zodanig organiseren dat ze de 
wettelijke bepalingen en termijnen voor het vaststellen en boeken van rechten respecteren.

2.4 Heropening van voorgaande boekjaren in Fedcom
De controle van het Rekenhof heeft aangetoond dat ook in 2017 verrichtingen op voorgaan-
de boekjaren zijn geregistreerd. De meeste boekingen betroffen weliswaar louter afpuntin-
gen op een zelfde balansrekening en hadden als dusdanig geen impact op de balans of de 
resultatenrekening. Niettemin had één boeking (een vooruitbetaling van 3.000 euro bij de 
FOD Waso) wel een marginale begrotingsimpact in 2016.

Heropeningen van voorgaande boekjaren brengen de betrouwbaarheid van de afgesloten 
rekeningen in het gedrang aangezien ze de inhoud ervan kunnen wijzigen.

2.5 Consolidatie
De algemene rekening wordt opgesteld op het niveau van het algemeen bestuur. Daartoe 
worden de boekhoudkundige gegevens van de onderliggende departementen geconsoli-
deerd. De Federale Accountant doet de vereiste consolidatieboekingen terwijl de departe-
menten de consolidatie moeten vergemakkelijken door hun onderlinge verrichtingen cor-
rect te boeken183.

De Federale Accountant heeft ervoor gekozen geen consolidatieverschillen te boeken en 
enkel bij een ‘perfecte overeenkomst’184 de onderlinge schulden en vorderingen tegen elkaar 
weg te boeken. In 2017 heeft hij zo 4,2 miljoen euro aan onderlinge vorderingen en schulden 
geëlimineerd. Deze methode leidt echter tot een vertekend beeld in de jaarrekening. Voor 
vele intercompany transacties is er immers geen perfecte overeenkomst. Daarnaast bevat 
de jaarrekening onterecht intracompany185 transacties. Daardoor zijn er minstens 4,1 mil-
joen euro aan onderlinge vorderingen en 79,6 miljoen euro aan onderlinge schulden nog in 
de jaarrekening opgenomen.

Het Rekenhof stelde ook vast dat voor de consolidatie momenteel alleen gekeken wordt 
naar transacties ten gevolge van leveringen van goederen en diensten en de inkomensover-
drachten. Daardoor zijn zowel het balanstotaal als het totaal van de kosten en opbrengsten 
te hoog omdat niet alle onderlinge kosten en opbrengsten geëlimineerd worden. Zo blijven 

182 Dit	 is	het	geval	voor	de	FOD	Kanselarij,	de	FOD	P&O,	de	FOD	Binnenlandse	Zaken,	de	FOD	Financiën,	de	FOD	
Mobiliteit en de POD Wetenschapsbeleid.

183 Zo moeten onderlinge verrichtingen via aparte grootboekrekeningen tot uiting komen, moet de juiste partnerin-
stelling worden ingevuld en moeten beide diensten deze verrichtingen ook in dezelfde boekhoudkundige periode 
opnemen. 

184 Een ‘perfecte overeenkomst’ houdt in dat het onderliggende document en het bedrag gelijk zijn bij de schuldeiser 
en de schuldenaar. 

185 Intracompany transacties zijn transacties tussen de afdelingen binnen eenzelfde organisatie. Dergelijke transacties 
kunnen opgevolgd worden via een analytische boekhouding maar mogen geen invloed hebben op de algemene 
boekhouding. 
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er onder andere gefactureerde personeelskosten, bedragen van bedrijfsvoorheffing en fis-
cale ontvangsten en kosten onterecht in de jaarrekening staan.

De volgende jaren zal de consolidatie nog moeilijker worden in het kader van de opmaak 
van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat. Het Rekenhof beveelt daarom 
aan procedures uit te werken om het ontstaan van consolidatieverschillen te vermijden en 
volledige eliminaties mogelijk te maken.

3	 Specifieke	commentaar

3.1 Ontvangstencyclus

3.1.1 Boekhoudkundige verwerking van opbrengsten (resultatenrekening)

3.1.1.1 Opbrengsten 2017 186

De opbrengsten van het boekjaar 2017 bedragen 139.733,5 miljoen euro. De stijging met 
33.373,6 miljoen euro is zowel het gevolg van een toename van de niet-fiscale opbrengsten 
(+23.198,5 miljoen euro) als van de fiscale opbrengsten (+10.175,1 miljoen euro).

3.1.1.2 Niet-fiscale opbrengsten – Algemene vaststellingen
De Federale Accountant heeft de vroegere opmerkingen van het Rekenhof over de niet-
fiscale ontvangsten opgenomen als aandachtspunt voor de departementen bij de maand-
afsluitingen. Uit de recurrente controles van de ontvangsten187 en de jaarrekeningcontrole 
door het Rekenhof blijkt dat de jaarrekening desondanks nog steeds geen volledig en ge-
trouw beeld geeft van de opbrengsten.

De kwaliteit van de verantwoordingsstukken voor de verwerking van opbrengsten verschilt 
naargelang van het departement. Zo worden de vorderingen te vaak opgemaakt en geboekt 
op basis van onderliggende verantwoordingsstukken die onvoldoende zijn voor de vaststel-
ling van het recht. In sommige gevallen zijn zelfs geen verantwoordingsstukken beschik-
baar die aangeven welke transacties aan de basis liggen van de geboekte opbrengsten. De 
uitgaande facturen verwijzen ook zelden naar de achterliggende verantwoordingsstukken. 
Daardoor is er geen transparantie over de aard van de prestaties en de boekhoudkundige 
verwerking van de vordering.

De departementen boeken opbrengsten soms laattijdig. Dat brengt verschuivingen tussen 
verschillende boekjaren met zich mee. Het laattijdig boeken van opbrengsten in boekjaar 
2017 (dit is na 31 januari 2018)188, het grote tijdsverloop en de onlogische relatie die er soms 

186 Zie	ook	punt	4.1.2	van	hoofdstuk	1	voor	een	meer	gedetailleerde	bespreking	van	de	evolutie	van	de	fiscale	ontvang-
sten. 

187 De	niet-fiscale	ontvangsten	werden	net	zoals	voorgaande	boekjaren	gecontroleerd	aan	de	hand	van	recurrente	
controles door het jaar waarbij op basis van verschillende factoren ontvangsten worden geselecteerd. Zie verder 
het	artikel	“Controle	van	de	opmaak,	boeking	en	invordering	van	de	niet-fiscale	ontvangsten	bij	de	FOD	Binnen-
landse Zaken” in hoofdstuk 4.

188 Na	31	januari	2018	werden	bijvoorbeeld	nog	vastgestelde	rechten	gehecht	aan	het	boekjaar	2017	(FOD	P&O),	be-
wegingen	op	postrekeningen	en	kassen	geboekt	(FOD	Kanselarij	en	FOD	P&O),	opbrengsten	geboekt	via	inter-
faceboekingen (FOD Binnenlandse Zaken) en opbrengsten geannuleerd (FOD Mobiliteit en POD Wetenschapsbe-
leid).
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bestaan tussen de documentdatum, de boekingsdatum en de invoerdatum zijn indicaties 
voor dergelijke verschuivingen.

Daarnaast heeft het Rekenhof vastgesteld dat departementen nog te vaak opbrengsten boe-
ken via contante rechten of de rechten pas vaststellen op het ogenblik van een ontvangst 
van betaling in plaats van op het moment dat het vastgesteld recht ontstaat. Door deze 
manier  van werken moeten de ontvangsten  extracomptabel worden opgevolgd. Dat  ver-
hoogt de kans dat opbrengsten niet worden geïnd. Het Rekenhof beveelt daarom aan de 
opbrengsten te boeken zodra voldaan is aan de voorwaarden van een vastgesteld recht. Op 
die manier worden opbrengsten tijdig in de boekhouding opgenomen en wordt opvolging 
in Fedcom mogelijk.

De meeste departementen boeken de noodzakelijke eindejaarsverrichtingen voor op te stel-
len facturen of creditnota’s, over te dragen en toe te rekenen opbrengsten niet of onvolledig. 
Daardoor worden opbrengsten in een verkeerd boekjaar opgenomen. De Federale Accoun-
tant heeft een template opgesteld voor de afsluitingsverrichtingen die de departementen 
moeten invullen en terugbezorgen. Het Rekenhof stelt echter onvoldoende vooruitgang 
vast, zeker voor volledigheid van de opgenomen bedragen.

Bij de boeking van niet-fiscale opbrengsten wordt soms een verkeerde debiteur gebruikt 
als tegenpost. Daarnaast worden soms ook onterecht generieke debiteuren gebruikt. Het 
Rekenhof stelde ook vast dat de masterdata van debiteuren niet altijd worden aangepast bij 
wijzigingen. Dergelijke problemen bemoeilijken de opvolging van de vorderingen.

Bij de boeking van opbrengsten worden niet altijd de gepaste grootboekrekeningen ge-
bruikt, en dit zowel op balansniveau als op het niveau van de resultatenrekening. Hierdoor 
komen opbrengsten niet altijd op het correcte begrotingsartikel terecht. Daarnaast bevat-
ten de masterdata in Fedcom fouten: sommige debiteurs zijn gekoppeld aan een verkeerde 
grootboekrekening en sommige grootboekrekeningen aan een verkeerd begrotingsarti-
kel189.

3.1.1.3 Niet-fiscale opbrengsten – Bijzondere vaststellingen: FOD Economie
Om mobiele elektronische communicatiediensten te mogen aanbieden aan het publiek, 
moeten telecomoperatoren een enige heffing betalen aan het Belgisch Instituut voor Post-
diensten en Telecommunicatie (BIPT). Het BIPT stort deze bedragen door aan de FOD Eco-
nomie. De telecomoperatoren kunnen ervoor kiezen deze heffing te betalen bij de aanvang 
van de geldigheidsduur of gespreid op basis van een betalingsplan. In het 174e Boek190 beval 
het Rekenhof aan het totaal van de openstaande vorderingen op de telecomoperatoren op te 
nemen in de boekhouding en pro rata temporis op te nemen als opbrengst via de overlopen-
de rekeningen volgens de resterende geldigheidsduur van de betrokken gebruiksrechten. 
Daarnaast beval het Rekenhof ook aan de al geboekte opbrengsten die betrekking hebben 
op toekomstige periodes te corrigeren via het eigen vermogen. De FOD heeft hiervoor in 
2017 geen actie ondernomen. De opmerkingen van vorig jaar blijven dus van toepassing.

189 De	grootboekrekening	709020	–	Verkoop	gronden	binnen	overheidssector	bij	Defensie	is	bijvoorbeeld	gekoppeld	
aan	begrotingsartikel	160220761104	–	Verkoop	binnenlandse	gebouwen.

190 Rekenhof, “Jaarrekening 2016”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 
oktober 2017, p. 95, www.rekenhof.be.
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3.1.1.4 Fiscale opbrengsten

Algemeen
Bij de verwerking van de fiscale ontvangsten op kasbasis werden geen significante tekort-
komingen vastgesteld. Niettemin beveelt het Rekenhof de diverse boekhouddiensten wel 
aan om hun informaticatoepassingen verder te optimaliseren. Daarnaast moeten vooral 
de registratie-, successie- en hypotheekkantoren accurater zijn bij hun maandafsluitingen.

De centrale administratie en de stafdienst B&B stellen op basis van de staten die ze ontvan-
gen van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII), de Algemene 
Administratie der Douane en Accijnzen (AAD&A) en de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie (AAPD) eigen maandstaten op. Het betreft rekenbladen die 
de globale verzamelstaten vertalen naar de boekhoudkundige en budgettaire rekeningen. 
Deze maandstaten bevatten cijfers die manueel zijn ingevoerd of tot stand zijn gekomen 
aan de hand van onbeveiligde formules en zij vormen de basis voor de boekingen in Fed-
com. Het Rekenhof wijst op het risico van fouten bij de invoer van gegevens en verkeerde 
formules die een significante invloed kunnen hebben op de jaarrekening. Daarom herhaalt 
het zijn vroegere aanbeveling om de consolidatie van de gegevens verder te automatiseren 
via een proces dat in de boekhoudtoepassing is geïntegreerd of door automatische controles 
in de verzamelstaten in te bouwen.

Vastgestelde rechten
Na  aanzienlijk  uitstel  om  zich  voor  te  bereiden, moet  de  FOD  Financiën  sinds  1  janua-
ri 2017191 ook alle fiscale ontvangsten op basis van vastgestelde rechten boeken. Concreet 
zorgt dit ervoor dat opbrengsten vroeger worden aangerekend dan het moment van de 
kasmatige ontvangst en dat ook in de balans de bijbehorende vorderingen moeten worden 
opgenomen. De vier voorwaarden van een vastgesteld recht (zie punt 2.1), bepalen het ogen-
blik waarop een verrichting in de boekhouding moet worden opgenomen. Het tijdstip in 
het proces waarop een ontvangst aan deze voorwaarden voldoet, kan variëren naargelang 
van het type fiscale ontvangst en is deels ook voor interpretatie vatbaar. Vandaar dat dit 
tijdstip éénduidig moet worden bepaald voor elk type fiscale ontvangst.

De FOD Financiën moet nagaan of hij over alle nodige gegevens beschikt. Hij moet ook de 
voorwaarden voor het vaststellen van het recht vertalen naar de waarden waaraan de para-
meters in de datasystemen moeten voldoen om een fiscale vordering of schuld boekhoud-
kundig als vastgesteld recht te kunnen beschouwen. Zo nodig moet de FOD de datasyste-
men aanpassen om de vereiste parameters te kunnen opnemen, zodat correct verwerkte 
boekhoudkundige gegevens naar Fedcom kunnen doorvloeien.

De FOD Financiën is er niet in geslaagd tijdig de overgang naar vastgestelde rechten te re-
aliseren, deels doordat de FOD veel verschillende informaticatoepassingen gebruikt om de 

191 Artikel 134 van de wet van 22 mei 2003, zoals ingevoerd door de Programmawet van 22 december 2008, en ver-
vangen door de Programmawet van 23 december 2009. De wet houdende diverse bepalingen van 29 decem-
ber 2010 voegde vervolgens 1 januari 2015 toe in artikel 134 van de wet van 22 mei 2003 als toepassingsdatum voor 
de	verwerking	van	de	fiscale	en	niet-fiscale	ontvangsten	door	de	FOD	Financiën.	De	wet	van	25	december	2016	tot	
wijziging van de wet van 22 mei 2003 wijzigde dit in 1 januari 2017. 
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fiscale ontvangsten te verwerken. Elke applicatie moet afzonderlijk worden aangepast om 
de ontvangsten te berekenen op basis van het concept vastgesteld recht.

Naast die technische problemen heeft het Rekenhof echter ook vastgesteld dat er momen-
teel nog geen eenduidige interpretatie van het vastgesteld recht werd bepaald. Voor geen 
enkel type fiscale ontvangst kon de FOD Financiën hiervan een overzicht geven. Gelet op 
het belang hiervan voor de overgang naar het nieuwe systeem en de invloed ervan op het 
getrouwe beeld van de jaarrekening, dringt het Rekenhof dan ook aan om de criteria voor 
de vaststelling van het recht bij de fiscale ontvangsten te verduidelijken. De FOD Financiën 
en de Federale Accountant kunnen hiervoor ook advies vragen aan de Commissie voor de 
Openbare Comptabiliteit.

De FOD Financiën heeft een beperkt aantal fiscale ontvangsten die beheerd worden in de 
toepassingen STIRON en FIRST, als vastgesteld recht geboekt. Het gaat vooral over btw 
(990,1 miljoen euro van STIRON) en roerende voorheffing (452,4 miljoen euro van FIRST), 
en in mindere mate vennootschapsbelasting (6,4 miljoen euro van FIRST) en personenbe-
lasting (0,2 miljoen euro van FIRST). De FOD kon echter niet duidelijk de parameters defi-
niëren die werden gebruikt om de geboekte bedragen uit de achterliggende toepassingen te 
halen. Daarnaast merkte het Rekenhof op dat vorderingen die als oninvorderbaar werden 
beschouwd, niet mee opgenomen werden. Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat deze 
boekingen zowel onvoldoende gedocumenteerd als onvolledig zijn.

Tot slot wordt opgemerkt dat in de toelichting bij de jaarrekening deze gewijzigde boe-
kingsmethode onvoldoende wordt becommentarieerd en de impact hiervan op de rekening 
niet wordt verduidelijkt.

Directe belastingen
De boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen gebeurt hoofdzakelijk via de 
verouderde toepassing ICPC. Er is gepland ze in 2019 te vervangen door FIRST. De roerende 
voorheffing en een beperkt gedeelte van de vennootschapsbelasting en personenbelasting 
worden beheerd in FIRST. Slechts een beperkt gedeelte van de directe belastingen wordt 
nog manueel beheerd.

De rapportering over de directe belastingen is deels manueel en er worden Excelbestanden 
gebruikt in elke stap. Het Rekenhof heeft tijdens het onderzoek onderstaande problemen 
vastgesteld:

• Niet alle voorgeschreven controles werden uitgevoerd, deels uit tijdsgebrek of wegens 
technische problemen.

• De uitgevoerde controles worden niet altijd voldoende gedocumenteerd. Bepaalde con-
troles bestaan erin dat de beheerrekeningen of andere documenten worden gecontro-
leerd en worden ondertekend ter bevestiging dat ze effectief werden gecontroleerd. Dat 
gebeurt niet altijd zodat het onmogelijk is om na te gaan of de opgelegde controles effec-
tief werden uitgevoerd of dat de eindversie van een document gebruikt wordt verderop 
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in het proces192. Daarnaast worden de opgemaakte controledocumenten niet altijd bijge-
houden. Dit bemoeilijkt de opvolging achteraf, en verzwakt de interne controle.

• Sommige documenten die gebruikt worden tijdens het afsluitingsproces, kunnen niet 
retroactief gegenereerd worden. Als ze niet op het juiste tijdstip worden gegenereerd en 
bijgehouden, kunnen ze bijgevolg niet meer gerecupereerd worden.

• In handmatig ingevulde documenten werden soms typfouten vastgesteld.
• Ondanks de controles door de FOD, werden fouten gevonden in de formules van de Excel-

bestanden met de maandelijkse staten. Dergelijke fouten leiden tot foutieve boeking van de  
betrokken fiscale ontvangsten in Fedcom. Op aangeven van het Rekenhof werden deze 
fouten nog gecorrigeerd in Fedcom in 2017.

Btw
In 2017 werden voor het eerst btw-ontvangsten geboekt als vastgesteld recht. De FOD 
Financiën heeft op het einde van het boekjaar het bedrag aan openstaande vorderingen 
geboekt op basis van de eindsaldi op 31 december 2016 en de wijzigingen in 2017. Het ging 
om een totaalbedrag van 990,1 miljoen euro dat werd opgenomen in zowel de fiscale op-
brengsten als de balans.

De FOD heeft het Rekenhof een nieuwe analyse bezorgd met de eindsaldi op 31 decem-
ber 2017. Uit deze analyse blijkt dat de geboekte fiscale opbrengsten met 370,5 miljoen euro 
zijn overschat, meer bepaald de btw-vorderingen met 357,6 miljoen euro en de schuld aan 
de EU met betrekking tot btw-boetes met 12,8 miljoen euro. Volgens de FOD gaf deze ana-
lyse een correcter beeld van de realiteit, maar de FOD kon de achterliggende paramaters 
ervan niet bezorgen. Het Rekenhof kan dit dus niet bevestigen.

Daarnaast werd er bij het boeken van de btw-vorderingen op basis van vastgestelde rechten 
enkel rekening gehouden met de niet-dubieuze open vorderingen. Om enerzijds een ge-
trouw beeld van de balans te krijgen en anderzijds ook om de vorderingen te kunnen opvol-
gen, moeten alle openstaande vorderingen in de boekhouding opgenomen worden, en dus 
ook de niet-invorderbare btw-vorderingen193. Op basis van de beschikbare gegevens zijn er 
in de jaarrekening 2017 10.904,1 miljoen euro aan oninvorderbare btw-vorderingen niet in 
de algemene boekhouding opgenomen. Het Rekenhof beveelt aan te bekijken of specifieke 
waarderingsregels moeten worden opgesteld voor dubieuze btw-vorderingen.

De btw-ontvangsten worden geïnd door drie ontvangkantoren: Brussel, Namen en Meche-
len. De ontvangkantoren Mechelen en Namen kennen de toepassing STIRON onvoldoende 
om zelf de ontvangsten te kunnen toewijzen194. Daarom doen ze dat aan de hand van een 
Excel-tool die ontwikkeld werd door de externe leverancier van het programma. Beide ont-
vangkantoren kennen ook deze Excel-tool onvoldoende, zodat ze evenmin kunnen verzeke-
ren dat de toewijzing correct is. Het Rekenhof beveelt daarom aan dat de ontvangkantoren 

192 Dit is bijvoorbeeld het geval voor de beheerrekeningen van de ontvangkantoren die niet steeds werden onderte-
kend	door	de	gewestelijk	directeur	en	de	diensten	Controle	zoals	voorgeschreven	in	de	procedures	en	de	defini-
tieve versie van de staten 61 die de gewestelijke directies naar de centrale administratie sturen.

193 Voor niet-invorderbare vorderingen moeten anderzijds ook wel de nodige waardeverminderingen geboekt wor-
den. 

194 De AAII vermeldde naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2013 al dat ze STIRON ging laten aanpassen zodat 
ook de ontvangkantoren Mechelen en Namen zelf de gegevens voor de maandelijkse rapporteringen zouden kun-
nen genereren. Deze aanpassingen waren echter in 2017 nog steeds niet uitgevoerd.
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Mechelen en Namen de nodige kennis vergaren zodat de afhankelijkheid van de leverancier 
afneemt.

Voor het beheer van het wachtregister hangen de ontvangkantoren Mechelen en Namen af 
van informatie van de lokale btw-invorderingskantoren die beslissen over de toerekening 
van de bedragen. Aangezien niet al deze lokale kantoren de informatie tijdig bezorgen, 
kunnen de ontvangkantoren Mechelen en Namen sommige ontvangsten niet toewijzen 
zodat die onnodig in het wachtregister blijven opgenomen. Vanaf 2018 gaat de AAII deze 
wachtregisters centraliseren zodat de lokale kantoren ze ook kunnen raadplegen en op die 
manier de bedragen in de wachtregister sneller zullen toewijzen.

Douane en accijnzen
De boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten uit douanerechten en accijnzen is ge-
centraliseerd bij het Enig Kantoor en is geautomatiseerd in de applicatie PLDA. PLDA voert 
automatisch dag-, maand- en jaarafsluitingen uit. Hoewel deze applicatie al lang wordt ge-
bruikt, zijn er toch nog geregeld bugs die ervoor zorgen dat de cijfers in het systeem niet 
aansluiten. Als het probleem niet intern kan worden opgelost, moet de externe leverancier 
van PLDA worden ingeschakeld.

Het wachtregister en de “sommen in beraad” bevatten nog altijd oude ontvangsten die da-
teren van vóór de migratie naar PLDA. Voor de toewijzing van de bedragen in het wacht-
register wacht het Enig Kantoor tot de externe leverancier alle afwijkingen in PLDA heeft 
opgelost. Zodra dat is gebeurd, zal het Enig Kantoor de niet-gekende bedragen overbrengen 
naar de bijzondere ontvangsten.

3.1.2 Vorderingen op minder dan één jaar
De vorderingen op minder dan één jaar bedroegen eind 2017 7.667,4 miljoen euro. Daar-
van had 5.839,3 miljoen euro betrekking op het Agentschap van de Schuld. In vergelijking 
met 2016 zijn de vorderingen op minder dan één jaar met 969,4 miljoen euro afgenomen. 
Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door beheersverrichtingen van de Rijksschuld 
die over twee boekjaren lopen (-2.215,8 miljoen euro). Anderzijds zijn de vorderingen met 
1.452,6 miljoen euro toegenomen doordat een deel van de fiscale ontvangsten sinds 2017 ge-
boekt worden op basis van vastgestelde rechten. Bijgevolg werden ook de bijbehorende 
fiscale vorderingen in de balans opgenomen195.

Het Rekenhof merkt op dat sommige departementen te weinig aandacht besteden aan de 
dagelijkse opvolging en analyse van de openstaande vorderingen. Zo stelde het Reken-
hof tijdens de jaarrekeningcontrole vast dat bij de FOD Financiën een oude vordering van 
105,9 miljoen euro onterecht openstond. Dit werd pas na de opmerking van het Rekenhof 
gecorrigeerd in de aangepaste versie van de jaarrekening.

De FOD Sociale Zekerheid heeft een vordering van 29,9 miljoen euro openstaan op per-
sonen met een handicap196. Hoewel de FOD aangeeft dat slechts één derde van dit bedrag 
effectief  geïnd  zal  kunnen  worden,  heeft  de  FOD  daarvoor  geen  waardevermindering 

195 Zie voor meer informatie punt 3.1.1.3 Fiscale Opbrengsten.
196 De openstaande vorderingen zijn bedragen waarbij een herziening uitwees dat de gehandicapte persoon een ge-

deelte van het ontvangen bedrag moet terugstorten.
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geboekt. Het Rekenhof beveelt opnieuw aan voor alle oninvorderbaar geachte saldi een 
waardevermindering te boeken.

Het Rekenhof merkt op dat 28,6 % van de openstaande vorderingen in de klantenbalans 
van alle departementen ouder is dan één jaar. Het merendeel werd al bij de start van 
Fedcom opgenomen. Sommige vorderingen zijn vorderingen op meer dan één jaar en moe-
ten worden geherklasseerd. Van andere vorderingen zou de inbaarheid bepaald moeten 
worden. Zo nodig moet een procedure worden opgestart tot kwijtschelding of inning via 
juridische weg.

Om rekening te houden met oninvorderbare bedragen hebben de departementen een waar-
devermindering aangelegd van 19,2 miljoen euro. De Federale Accountant heeft samen met 
de FOD’s een inspanning geleverd om die waardevermindering te berekenen vanaf de ver-
valdatum van de factuur en niet langer vanaf de factuurdatum. Deze methode werd echter 
niet uniform toegepast. Zo komt de vervaldatum in de berekening niet altijd overeen met 
die op de factuur, werden sommige vorderingen niet meegenomen en werd vastgesteld dat 
in Fedcom ook fouten voorkomen in de berekening van de vervaldatum. Het Rekenhof wijst 
erop dat dergelijke boekingen alleen correct kunnen zijn als alle gegevens die in het sys-
teem worden geregistreerd, zorgvuldig worden ingevuld.

De vorderingen op ten hoogste één jaar voor de levering van goederen en diensten omvat-
ten ook leningen van staat tot staat voor een totaalbedrag van 18,0 miljoen euro. Die zijn, 
net als vorig jaar, onder een verkeerde rubriek opgenomen. Ze horen thuis bij de “andere 
leningen en vorderingen op meer dan een jaar, vervallend binnen 12 maanden”. Een her-
klassering heeft echter geen invloed op het totaal aan vorderingen op minder dan één jaar.

Op te stellen facturen en creditnota’s kunnen worden geboekt op basis van vastgestelde 
rechten gekend op jaareinde. Hoewel de Federale Accountant hiervoor in zijn instructies 
procedures heeft opgenomen, boeken niet alle departementen op te stellen facturen en 
creditnota’s. De departementen die dat wel doen, hanteren uiteenlopende principes. Het 
Rekenhof beveelt aan om de afsluitverrichtingen met betrekking tot de op te stellen factu-
ren en creditnota’s effectief uit te voeren zodat de jaarrekening op een eenvormige manier 
wordt opgesteld voor de verschillende departementen.

De Federale Accountant heeft in 2017 ook een transactie in Fedcom opgenomen om auto-
matisch individuele negatieve vorderingen op te nemen aan de passiefzijde van de balans 
onder de openstaande schulden. Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat deze transactie 
fouten bevat in de voorstellingswijze, zonder materiële gevolgen.

Tot slot is in de balans foutief een vordering “vermindering personenbelasting Vlaanderen” 
(1.086,4 miljoen euro) opgenomen, die het gevolg is van de aanrekening in 2009 en 2010 van 
de Vlaamse forfaitaire korting op de bedrijfsvoorheffing. Om de getrouwheid van de jaar-
rekening te verbeteren, moet die vordering worden geannuleerd door een wijziging van het 
eigen vermogen.

3.1.3 Vorderingen op meer dan één jaar
De vorderingen op meer dan één jaar (6.763,7 miljoen euro) zijn met 378,2 miljoen euro 
gedaald tegenover 2016. Ze omvatten voornamelijk langetermijnvorderingen bij het Agent-
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schap van de Schuld (3.898,8 miljoen euro) en de FOD Financiën (2.797,8 miljoen euro). 
Deze vorderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op leningen aan andere staten 
(2.294,3 miljoen euro)197, de RSZ (745,6 miljoen euro) en de Belgische deelstaten (639,2 mil-
joen euro) alsook een pakket lineaire obligaties (OLO’s) (2.491 miljoen euro) die uitsluitend 
zijn gekoppeld aan de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas. Daarnaast heeft 
het Agentschap van de Schuld ook een vordering van 346,6 miljoen euro openstaan op de 
Regie der Gebouwen voor de financiering van de  renovatie en aankoop van een gebouw 
voor de Raad van de Europese Unie198.

Zoals vorig jaar boekt de FOD Volksgezondheid een waardevermindering voor vorderingen 
op lange termijn op het RIZIV (110,0 miljoen euro aan vorderingen die volledig werden 
afgewaardeerd). Die waardevermindering slaat op voorschotten die in de jaren 1970 aan 
ziekenhuizen werden betaald via het RIZIV. De FOD zou deze voorschotten in principe 
kunnen opvragen als de betrokken ziekenhuizen zouden sluiten. De onzekerheid over de 
haalbaarheid van deze vorderingen verklaart de geboekte waardevermindering.

Ook de FOD Economie heeft zoals elk jaar een waardevermindering geboekt voor terugvor-
derbare voorschotten met betrekking tot het Landbouwfonds (53,6 miljoen euro), waardoor 
slechts een resterend saldo van 0,6 miljoen euro als vordering openstaat.

De vorderingen op meer dan één jaar bij de overige departementen bestaan voorname-
lijk uit leningen van Staat tot Staat (55,4 miljoen euro) en aan personeelsleden (1,0 mil-
joen euro). De vastgestelde rechten worden in de rubriek van de langetermijnvorderingen 
opgenomen maar de ontvangen betalingen worden bij de kortetermijnvorderingen in min-
dering gebracht. Door die werkwijze worden de vorderingen op lange termijn overschat en 
die op korte termijn onderschat. Bovendien wordt de afpunting en opvolging van de lenin-
gen bemoeilijkt omdat het niet mogelijk is een duidelijk zicht te krijgen op de openstaande 
bedragen. Zo beschikt de FOD Buitenlandse Zaken niet over een volledig overzicht van de 
openstaande leningen en heeft de FOD Justitie meer terugbetalingen geregistreerd dan 
er leningen zouden zijn toegekend. Daarnaast is het mogelijk dat de vorderingen op korte 
termijn nog andere openstaande saldi hebben die tot de langetermijnvorderingen horen.

3.2 Uitgavencyclus

3.2.1 Recurrente controles van de uitgaven
In het kader van de recurrente controles heeft het Rekenhof 1.308 verrichtingen van het 
boekjaar 2017 onderzocht (inclusief de verrichtingen tussen departementen), gespreid over 
de zeventien departementen en voor een bedrag van 21.375,2 miljoen euro. Het was de be-
doeling na te gaan in hoeverre de wet van 22 mei 2003 in acht worden genomen.

De controles van het Rekenhof tonen andermaal aan dat de verantwoordingen van boe-
kingen in Fedcom al te vaak onvolledig zijn. Nagenoeg 80 % van de onderzochte verrich-
tingen vermeldde noch de vereffeningsdatum noch de handtekening van de persoon die 
daarmee belast is. Die formalisering is nochtans noodzakelijk om de administratieve ver-
antwoordelijkheid  van  de  vereffenaar  te  attesteren. Die  opmerking  geldt  vooral  voor  de  

197 Waarvan 1.945,2 miljoen euro aan Griekenland.
198 Zie	punt	3.6.3	–	Andere	schulden	op	lange	termijn.
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FOD Kanselarij, de FOD Buitenlandse Zaken, Defensie, de FOD Sociale Zekerheid en de 
FOD Mobiliteit.

In bijna een derde van de gecontroleerde vereffeningsdossiers ontbraken onmisbare stuk-
ken (bv. bestelbons, leveringsbons of facturen), wat het onmogelijk maakt het recht op gel-
dige wijze vast te stellen, de uitgave geldig te vereffenen en een driepuntscontrole uit  te 
voeren199.

In iets meer dan 40 % van de gevallen stelt het Rekenhof vast dat de boekhoudgegevens 
in Fedcom (de datum van het stuk, de basisdatum, het bedrag enz.) niet stroken met de 
gegevens op de verantwoordingsstukken. Dat is vooral zo bij Defensie, bij de FOD Sociale 
Zekerheid en bij de FOD Mobiliteit.

Net als de voorgaande jaren stelt het Rekenhof problemen vast met de afgrenzing tussen 
boekjaren. Bepaalde onderzochte uitgaven waren niet toegerekend aan het juiste boekjaar. 
Het gaat zowel om uitgaven die op het jaar 2017 werden geboekt terwijl ze betrekking had-
den op voorgaande boekjaren, als om uitgaven voor prestaties die in 2017 werden uitgevoerd 
en aanvaard maar die pas in 2018 werden geboekt.

De keuze van de grootboekrekeningen is er in het algemeen op vooruit gegaan, maar het 
Rekenhof stelt vast dat het moeilijk blijft om uitgaven te boeken op de meest geschikte 
rekening van het boekhoudplan. Een verkeerde keuze is nochtans nadelig voor de getrouw-
heid van de algemene boekhouding en van de begrotingsboekhouding.

3.2.2 Personeelscyclus
De personeelsuitgaven zijn met 0,6 % toegenomen tot 5.923,3 miljoen euro in 2017, voorna-
melijk door overuren bij de Federale Politie. Het personeelsbestand bij de overige departe-
menten is globaal in dezelfde mate als vorig jaar afgenomen.

3.2.2.1 Reconciliatie
Het federaal sociaal secretariaat PersoPoint (FOD BOSA) beheert de personeelsuitgaven 
van de meeste departementen. De Federale Politie en Defensie doen daarentegen beroep op 
hun eigen personeelsadministraties. Via interfacebestanden worden de boekhoudkundige 
gegevens van de loonmotor doorgegeven aan Fedcom zodat deze correct in de boekhouding 
kunnen worden opgenomen.

Het Rekenhof heeft de uitgaven die via interface zijn opgenomen, vergeleken met de sa-
menvattende tabellen die gegenereerd zijn door de loonmotor. Voor de departementen die 
met PersoPoint samenwerken, vallen de personeelskosten in Fedcom (3.422,3 miljoen euro) 
5,5 miljoen euro lager uit dan in de samenvattende tabellen. Hoewel PersoPoint dit verschil 
kon verklaren, herinnert het Rekenhof eraan dat de departementen de bedragen geboekt 
in Fedcom moeten afstemmen met het bestand over de budgettaire last dat PersoPoint 

199 Nazicht van de overeenstemming tussen de bestelbon, de ontvangstbon en de factuur.
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maandelijks naar hen terugkoppelt200. De Federale Accountant heeft daarover in 2015 een 
instructie opgesteld, maar die wordt onvoldoende toegepast.

3.2.2.2 Personeelsgerelateerde schulden en achterstallen
De schulden in verband met directe en indirecte bezoldigingen worden opgenomen in de 
rubriek 444. Ze bedroegen eind 2017 334,9 miljoen euro (dit is 50,5 miljoen euro minder dan 
op 31 december 2016) en ligt in lijn met het niveau van eind 2015. Deze evolutie is hoofdza-
kelijk te verklaren doordat de bijdragen voor de RSZ en voor de pensioenen van december 
2016 voor het eerst in het juiste boekjaar waren verwerkt. Daardoor zijn in 2016 éénma-
lig dertien maanden opgenomen. Anderzijds is de in 2016 opgelopen achterstand voor de 
DMFA-aangiften ingehaald in 2017.

Personeelsgerelateerde schulden worden niet alleen in de rubriek 444, maar ook foutief 
in andere rubrieken opgenomen. Zo boeken alle departementen in de rubrieken 440 en 
460 nog altijd schulden die gerelateerd zijn aan personeel, terwijl die rubrieken bedoeld zijn 
voor schulden door de aankoop van goederen en diensten.

De nog te betalen bedrijfsvoorheffing bedroeg op 31 december 2017 169,0 miljoen euro201, 
waarvan 64,5 miljoen euro al sinds 2016 of langer open staat. De bedragen van vóór 2015 be-
vinden zich alleen bij de Federale Politie, Defensie en de FOD Financiën. Defensie wacht op 
instructies terwijl de FOD Financiën en de Federale Politie bezig zijn met een reconciliatie. 
Ook vorig jaar stelde de Federale Politie een oplossing voor in samenwerking met de dienst 
Bedrijfsvoorheffingen van de FOD Financiën, maar dit heeft nog geen invloed gehad op de 
oude saldi. Het Rekenhof dringt daarom opnieuw aan na te gaan of de oude openstaande 
posten nog terecht openstaan en reëel verschuldigd zijn.

Tijdens de jaarafsluiting voerde elk departement een boeking uit voor de personeelsge-
relateerde schulden van 2017 of eerder die pas in 2018 zijn betaald (achterstallen). De de-
partementen deden dit echter niet uniform. De departementen die een beroep doen op 
PersoPoint en de Federale Politie nemen de achterstallen die ze tijdens de eerste twee 
maanden van 2018 hebben uitbetaald, op in de rekeningen van 2017, zoals de instructies 
van de Federale Accountant voorschrijven. Defensie daarentegen heeft zijn methode gewij-
zigd tegenover vorig jaar en boekte ook in maart en april nog achterstallen. Daardoor zijn 
die cijfers niet te vergelijken met de andere departementen. Met het oog op de volledigheid 
en de gelijkvormigheid van de jaarrekening beveelt het Rekenhof de Federale Accountant 
aan zijn instructies aan te passen opdat de departementen alle sociale schulden waarvan 
ze kennis hebben, zouden boeken. Ook dringt het op aan op de gelijke toepassing ervan 
zodat de bedragen en de evoluties kunnen worden geanalyseerd en onderling vergeleken. 
Tot slot merkt het Rekenhof op dat de achterstallen moeilijk te identificeren zijn omdat ze 
op dezelfde grootboekrekeningen geboekt worden als de maandelijks verschuldigde lonen.

200 Zie	Rekenhof,	“Boeking	van	personeelsuitgaven	en	-ontvangsten	van	het	algemeen	bestuur	–	fase	1”,	172e Boek, 
Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 166; “Jaarrekening 
2015”, 173e Boek, oktober 2016, p. 107; “Boeking van personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen be-
stuur	–	fase	2”, 174e Boek , oktober 2017, p. 100, www.rekenhof.be.

201 Grootboekrekening 442415.
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3.2.2.3 Vakantiegeld
De provisie voor vakantiegeld bedraagt 320,3 miljoen euro. Daarvan heeft het grootste deel 
betrekking op Defensie (88,2 miljoen euro), de Federale Politie (39,6 miljoen euro) en de 
FOD Justitie (71,8 miljoen euro). Voor de overige departementen samen bedraagt de voor-
ziening 120,7 miljoen euro.

PersoPoint baseert de provisie voor de departementen waarvoor het de administratie ver-
zorgt, op de in mei 2017 betaalde bedragen. Het houdt dus geen rekening met de wijzigin-
gen in de personeelslast in 2017 (bv. loonsverhogingen en in– en uitdiensttredingen). Voor 
de POD Wetenschapsbeleid hield het wel rekening met de overdracht van een groot deel 
van het personeel, inclusief het budget voor vakantiegeld, naar de wetenschappelijke instel-
lingen. De provisie houdt evenmin rekening met vakantiegeld dat vervroegd wordt uitbe-
taald in andere maanden van het jaar. Het in mei 2018 uitbetaalde bedrag lag uiteindelijk 
4,1 miljoen euro hoger dan de voorziening, voornamelijk als gevolg van een lichte toename 
van de personeelsaantallen in combinatie met loonindexatie.

De Federale Politie en Defensie bepalen hun provisie voor vakantiegeld op basis van de 
bedragen die zijn ingeschreven in de initiële uitgavenbegroting 2018. In mei 2018 betaalden 
deze departementen respectievelijk 41,2 en 82,1 miljoen euro uit. Rekening houdende met 
vervroegd uitbetaalde vakantiegelden (1,8 miljoen en 2,5 miljoen euro) zijn de ten laste van 
2017 geboekte bedragen circa 3,4 miljoen euro te laag voor de Federale Politie en 3,6 mil-
joen euro te hoog voor Defensie.

Net zoals voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat de sociale provisies, waar ook het 
vakantiegeld toe behoort, niet in de begrotingsboekhouding worden geregistreerd. Hoewel 
het boekhoudplan202 voorschrijft dat dergelijke provisies in de begroting moeten worden 
opgenomen, gebeurt dit nog niet. Volgens de Federale Accountant zal dit aangepakt worden 
bij de introductie van een nieuwe loonmotor bij Persopoint (vanaf 2020). Ook voor Defensie 
en de Federale Politie zal een gelijkaardige oplossing moeten worden gevonden.

3.2.2.4 Overige sociale schulden
De overige sociale schulden zijn slechts gedeeltelijk geboekt en dit volgens uiteenlopende 
boekingsprincipes. Zo hebben enkel de Federale Politie en Defensie een voorziening voor 
overuren opgenomen. Ze gebruiken daarvoor de bedragen uit de algemene uitgavenbegro-
ting 2018.

Het bedrag aan competentiepremies is afgenomen met 76,4 miljoen euro tot 61,7 mil-
joen euro omdat dit stelsel uitdooft ten voordele van het nieuwe stelsel van de bonificaties 
dat toeneemt van 1 miljoen euro tot bijna 43 miljoen euro. De afname van de competentie-
premies is groter dan de toename aan bonificaties. Het einde van de geldigheidsduur van 
een competentiepremie valt niet noodzakelijk samen met het recht op een bonificatie.

Voor andere personeelsgerelateerde schulden, zoals nog op te nemen vakantiedagen of 
compensatieverlof, heeft geen enkel departement een voorziening opgenomen. Dergelijke 

202 Artikel 20, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toe-
passing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschaps-
commissie.
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schulden moeten worden opgenomen in de periode waarin de prestaties werden verricht. 
Door  de mogelijke  financiële  omvang  van  deze  toekomstige  verplichtingen  (bv.  voor  de 
onregelmatige prestaties in het kader van de terreurmaatregelen), is het voor het getrouw 
beeld van de jaarrekening nodig ze in kaart te brengen en in de jaarrekening op te nemen.

3.2.2.5 Overige controles
Via overeenstemmingscontroles is het Rekenhof voor elk departement de overeenstem-
ming nagegaan tussen de gegevens in de samenvattende opgave 325.xxx203 en de boekingen 
(Defensie) en betalingen (PersoPoint) in Fedcom. Voor de Federale Politie kon het deze 
reconciliatie niet maken. Het Rekenhof beveelt daarom nogmaals aan dat de politie de af-
stemming uitwerkt en daartoe PersoPoint of Defensie aanspreekt voor de nodige kennis. 
Hoewel het Rekenhof de aansluiting voor de overige departementen kon maken tot op een 
materieel aanvaardbaar niveau, is het aanbevolen dat PersoPoint de procedure verder ver-
fijnt zodat de overeenstemming gedetailleerder kan worden gemaakt op basis van boekin-
gen in Fedcom.

3.3 Vaste activa

3.3.1 Materiële en immateriële vaste activa
Op 31 december 2017 vertegenwoordigden de materiële en immateriële vaste activa een net-
towaarde van 11.978,7 miljoen euro tegenover 12.436,3 miljoen euro op 31 december 2016. 
Die daling is voornamelijk het gevolg van de afschrijvingen die werden geboekt op de histo-
rische waarde van de gebouwen waarmee in het vorige boekjaar rekening werd gehouden204 
(49,6 miljoen euro), en van de uitboeking van diverse activa die deels werd gecompenseerd 
door nieuwe aankopen van gebouwen (zie verder).

Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat de departementen niet allemaal hetzelfde onderscheid 
maken tussen kosten (aankopen van goederen en diensten) en investeringen. De omzend-
brief van 9 mei 2014205 omvat een aantal elementen waarop de departementen zich kunnen 
baseren, maar doordat er geen vast criterium is voor de classificatie worden investeringen 
vaak als kosten geboekt en omgekeerd.

Bovendien worden vaak niet de juiste rekeningen uit het boekhoudplan gebruikt. Zo zijn er 
departementen die software blijven boeken in een rekening voor materiële vaste activa ter-
wijl ze daarvoor een rekening voor immateriële vaste activa zouden moeten gebruiken206.

Ondanks eerdere aanbevelingen stelt het Rekenhof vast dat er nog heel wat inspanningen 
nodig zijn om de getrouwheid van die rekeningenrubriek te verbeteren. Diverse departe-
menten hebben namelijk nog niet al hun vaste activa geboekt terwijl de termijn (31 decem-
ber 2016) die artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 voorschrijft, verstreken is. Het gaat over:

203 De	samenvattende	opgave	325.xxx	geeft	weer	voor	welk	bedrag	er	in	het	jaar	aan	bedrijfsvoorheffing	gestort	moet	
worden.

204 Rekenhof,	 “Inventarisatie	 van	 de	materiële	 en	 immateriële	 vaste	 activa	 bij	 het	 algemeen	 bestuur”,	 174e Boek, 
Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 155, www.rekenhof.be.

205 Omzendbrief	van	9	mei	2014	betreffende	de	aanrekening	en	boeking	van	klein	materieel	 in	toepassing	van	ESR	
2010.

206 Die vergissing heeft geen gevolgen voor de afschrijvingskosten aangezien hetzelfde afschrijvingspercentage geldt 
(25 %) voor beide subklassen.
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• bij de FOD BOSA de vaste activa van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid 
(OFO) en die van PersoPoint;

• bij de FOD Binnenlandse Zaken de vaste activa van sommige diensten;
• bij de FOD Buitenlandse Zaken historische vaste activa (d.i. verworven vóór de instap in 

Fedcom) en boekhoudgegevens van de diplomatieke posten;
• bij de FOD Financiën en de FOD Justitie de historische waarde van de vaste activa die 

vóór 1 januari 2015 werden aangekocht; bovendien kon de FOD de verantwoordingsstuk-
ken voor een aantal nieuwe vaste activa niet voorleggen aan het Rekenhof

De waardering van de terreinen en gebouwen werd nog niet geactualiseerd tegen markt-
waarde, hoewel artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat voorschrijft. 
Bij gebrek aan zo’n herwaardering bestaat het risico dat het actief wordt ondergewaardeerd. 
Het opstellen van waarderings- en afschrijvingsregels voor terreinen en gebouwen is een 
prioriteit voor de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit.

De terreinen en gebouwen die niet aan een departement kunnen worden gelinkt, werden 
in 2016 in Fedcom ingevoerd met een gemeenschappelijke consolidatiecode voor het alge-
meen bestuur. In 2017 werden met die code nieuwe terreinen en gebouwen geboekt voor 
een nettototaal van 313,3 miljoen euro. Omgekeerd werd een reeks activa uitgeboekt voor 
een nettototaal van 829,9 miljoen euro. De totale nettowaarde van die terreinen en gebou-
wen bedroeg 5.271,9 miljoen euro op het einde van het boekjaar.

Het Rekenhof benadrukt dat de boeking van die verrichtingen steunt op databases waarvan 
de betrouwbaarheid en de volledigheid niet zijn gegarandeerd. Het algemeen bestuur kan 
immers niet alle verantwoordingsstukken voorleggen die de boekingen met betrekking tot 
terreinen en gebouwen zouden moeten staven. Dat zou onder meer komen doordat tal van 
actoren betrokken zijn bij de opvolging. Er is nog geen gevolg gegeven aan de aanbevelingen 
die het Rekenhof in zijn vorige Boek formuleerde over de volledigheid en de betrouwbaar-
heid van de jaarrekeningen, wat de terreinen en gebouwen betreft.

De vaste activa en de afschrijvingen worden opgevolgd door middel van fiches van vaste ac-
tiva in Fedcom. Voor elk nieuw actief moeten nieuwe fiches worden gemaakt (ofwel moeten 
er elke maand nieuwe fiches worden gecreëerd om daar de activa van eenzelfde categorie 
in samen te brengen). Het hergebruik van bestaande fiches leidt immers tot verhoogde af-
schrijvingen omdat de afschrijvingsduur gebaseerd is op de residuele afschrijvingsduur van 
de fiche en niet op de gebruiksduur van het nieuwe vast actief zelf. De toestand verbetert 
wel jaar na jaar, maar toch zijn er drie grote departementen (de FOD Justitie, de FOD Bui-
tenlandse Zaken en Defensie) die nog altijd bestaande fiches gebruiken voor nieuwe vaste 
activa.

Het Rekenhof heeft er al op gewezen dat Defensie de kostenrekening 616975 – Werkings-
kosten – Divers materieel verkeerd gebruikt. Op die rekening worden diverse verrichtingen 
gecentraliseerd, zoals de waardering van updates voor activa en de boeking van afschrij-
vingen op wisselstukken die te maken hebben met investeringen. Het boekhoudplan biedt 
echter niet de mogelijkheid om dergelijke verrichtingen op die rekening te boeken. De me-
thode van Defensie leidt ertoe dat de vaste activa twee keer geboekt worden. Bovendien 
steunen de verrichtingen die op die rekening geboekt zijn, niet op verantwoordingsstuk-
ken, wat leidt tot grote risico’s op fouten.
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Het Rekenhof stelt ook vast dat Defensie in de rekeningen 245 van de balans nagenoeg 
15 miljoen euro aan wapens heeft geboekt (automatische geweren, pistolen enz.). Het ko-
ninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt echter dat op die rekeningen enkel de verde-
digingswapens mogen worden geboekt die worden gebruikt door niet-militaire eenheden. 
Volgens dat KB moeten vernietigingswapens (en de bijbehorende materiële ondersteuning) 
beschouwd worden als consumptiegoederen. Ze horen daarom thuis in de resultatenreke-
ning.

Het Rekenhof heeft al benadrukt dat er afschrijvingen moeten gebeuren op vaste activa die 
in de loop van het dienstjaar in gebruik zijn genomen, ook als die in de rekeningen voor te 
ontvangen facturen zijn geboekt. De departementen boeken echter geen enkele afschrij-
ving op dat type van verrichting. Dat is het gevolg van de parametrering van Fedcom: fiches 
van vaste activa (en dus afschrijvingen) kunnen niet worden gekoppeld aan boekingen van 
te ontvangen facturen.

3.3.2 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bedragen eind 2017 45.170,8 miljoen euro. Ze omvatten participa-
ties in binnen- en buitenlandse vennootschappen en ook deelnemingen in internationale 
instellingen. Tegenover vorig boekjaar zijn ze met 651,6 miljoen euro gedaald, voornamelijk 
als gevolg van de verkoop van 31 miljoen aandelen in BNP Paribas (-1.946,7 miljoen euro) en 
een toename van de herwaarderingen (+1.626,2 miljoen euro).

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat de financiële deel-
nemingen jaarlijks worden geherwaardeerd door het deelnemingspercentage toe te passen 
op de boekwaarde van het (geconsolideerd) nettoactief van de vennootschap waarin wordt 
deelgenomen. De richtlijnen van de Federale Accountant stellen dat als (geconsolideerd) 
netto-actief van de vennootschappen dat van het voorgaande boekjaar gebruikt wordt.

Concreet werd voor de waardebepaling in de jaarrekening 2017 gebruik gemaakt van het 
nettoactief van eind 2016, hoewel voor sommige deelnemingen het nettoactief van 2017 al 
bekend was. Hierdoor stemt de geboekte waarde niet noodzakelijk overeen met de reële 
waarde van de deelneming. Het Rekenhof wijst er ook op dat deze waarderingsregel afwijkt 
van de regel die geldt voor private ondernemingen. Dat kan ertoe leiden dat eenzelfde par-
ticipatie die rechtstreeks aangehouden wordt door de Staat (bv. bpost, Nationale Loterij) en 
onrechtstreeks door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM, die op 
zijn beurt een participatie van de FOD Financiën is207), op een andere manier wordt gewaar-
deerd. Er ontbreekt ook een wettelijk kader voor de bepaling van de aanschaffingswaarde 
waardoor er momenteel twee methodes gebruikt worden. Hoewel dit momenteel geen aan-
leiding geeft tot materieel afwijkende waarderingen, heeft dit wel een negatieve invloed op 
de eenvormigheid van de jaarrekening.

De Federale Accountant gebruikt voor de waardebepaling van de deelneming niet alleen 
het nettoactief van het voorgaande boekjaar, maar ook het deelnemingspercentage van 
eind 2016 bij de opmaak van de jaarrekening 2017. Zo werd het deelnemingspercentage 
van BNP Paribas niet gewijzigd na de verkoop van 31 miljoen aandelen omdat deze verkoop 

207 De FPIM volgt het boekhoudkundig referentiekader van de private ondernemingen.
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op 31 december 2016 nog niet had plaatsgevonden. Hierdoor was de herwaarderingsmeer-
waarde met 569,9 miljoen euro overschat. Dit werd na de opmerking van het Rekenhof 
gecorrigeerd in de aangepaste versie van de jaarrekening.

Daarnaast hield de Federale Accountant geen rekening met de fusie in 2017 van de FPIM 
met Sopima nv. Daardoor werd Sopima op 31 december 2017 nog in de inventarislijst opge-
nomen hoewel het op dat moment als afzonderlijke onderneming al was ontbonden. Dat 
werd gecorrigeerd in de aangepaste versie van de jaarrekening.

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt ook dat de deelnemingen 
in internationale instellingen die niet de vorm van een vennootschap hebben aangenomen, 
behouden blijven tegen aanschaffingswaarde. Naar aanleiding van de audit van het Reken-
hof in 2015 bij de FOD Financiën en FOD Buitenlandse Zaken van de inventarisatie en de 
verwerking van de participaties in de internationale instellingen208, werden in de jaarreke-
ning 2015 enkele deelnemingen als kapitaalsoverdracht geklasseerd. Het Rekenhof herhaalt 
echter zijn opmerking om een wettelijk kader uit te werken voor de inventarisatie van der-
gelijke deelnemingen en om het verschil tussen een deelneming en kapitaalsoverdracht op 
basis van de economische classificatie te duiden.

De afgelopen jaren hebben de FOD’s en de Federale Accountant erop gelet onjuistheden in 
de jaarrekening en de toelichting te verbeteren. Hiervoor baseren de FOD’s zich voorname-
lijk op publieke informatie zoals jaarverslagen en jaarrekeningen van de vennootschappen. 
Tijdens de laatste controle heeft het Rekenhof vastgesteld dat in sommige gevallen deze 
bron van informatie echter ontoereikend was om fouten in de inventaris of de toelichtingen 
te vermijden209. De kwaliteit van de inventaris en de jaarrekening kan verbeterd worden 
door niet alleen jaarverslagen en jaarrekeningen als bron van informatie te gebruiken, maar 
bijvoorbeeld ook overeenkomsten en statutenwijzigingen op te volgen en de regeringscom-
missarissen in te schakelen om deze informatie aan te leveren.

Tot slot wijst het Rekenhof nog op de lopende juridische geschillen in verband met Sabena 
die de FPIM in haar jaarverslag meldt. In de strafprocedure zou volgens het jaarverslag 
2017  van  de  FPIM bijkomend onderzoek moeten worden uitgevoerd. De  FOD Financiën 
heeft een voorziening van 207,4 miljoen euro voor de terugbetaling van een lening die Swis-
sair heeft toegekend aan de FPIM, handelend voor rekening van de Staat. Die was bedoeld 
voor de aankoop van aandelen van Sabena. In de geconsolideerde jaarrekening 2016 van de 
FPIM wordt dit omschreven als “schulden voor rekening van de federale overheid”, maar het is 
onduidelijk of deze gekapitaliseerde lening ooit zal moeten worden afgewikkeld. Daarnaast 
merkt het Rekenhof op dat er geen voorziening werd aangelegd voor eventuele andere kos-
ten die gekoppeld zijn aan de afwikkeling van het faillissement.

208 Rekenhof, “Inventarisatie van de deelnemingen in internationale instellingen en buitenlandse ondernemingen”, 
172e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 171 e.v.,  
www.rekenhof.be. 

209 Deze	onzorgvuldigheden	betreffen	onder	meer	verschillen	die	zijn	vastgesteld	met	betrekking	tot	het	aantal	aan-
delen of het deelnemingspercentage.
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3.4 Voorraden
De voorraden die op de balans geboekt zijn, beliepen 3.129,2 miljoen euro op 31 decem-
ber 2017. Dat is een daling met 11,0 % in vergelijking met het voorgaande boekjaar (3.516,4 mil-
joen euro). De voorraden van Defensie zijn goed voor 98,6 % (3.091,0 miljoen euro210) van 
het totaal. De overige zitten bij de Federale Politie (27,9 miljoen euro), de FOD Financiën 
(7,2 miljoen euro), de FOD Binnenlandse Zaken (1,6 miljoen euro) en de FOD Volksgezond-
heid (1,5 miljoen euro).

Het Rekenhof stipt eerst en vooral aan dat de regels voor het waarderen van voorraden niet 
uniform zijn. Defensie hanteert de methode van de gewogen gemiddelde prijs, de Federale 
Politie baseert zich op de prijs van de laatste factuur, de FOD Financiën raamt zijn voorra-
den tegen marktwaarde, de FOD Binnenlandse Zaken werkt met de FIFO-methode211 en de 
FOD Volksgezondheid waardeert zijn voorraden tegen aankoopprijs.

Doordat er geen passende software voorhanden is bij de departementen, kunnen bepaalde 
voorraden bovendien niet worden opgenomen in de boekhouding en worden ze buiten de 
boekhouding bijgehouden. De voorraden worden wel verder geïnventariseerd: in 2017 werd 
14,9 miljoen euro aan voorraadartikelen (zonder Defensie) in de boekhouding opgenomen.

Aan de voorraden van Defensie wijdt het Rekenhof een apart artikel212.

3.5	 Liquide	middelen	en	financiële	beleggingen	op	minder	dan	één	jaar
Het saldo van de liquide middelen en de beleggingen op minder dan één jaar is in 2017 met 
11.953,9 miljoen euro gedaald tot 23.254,0 miljoen euro. 15.417,6 miljoen euro heeft be-
trekking op liquide middelen (-10.603,0 miljoen euro tegenover 2016) terwijl 7.836,4 mil-
joen euro (-1.350,9 miljoen euro tegenover 2016) financiële beleggingen zijn die binnen het 
jaar vervallen.

De daling in het saldo van de liquide middelen wordt grotendeels verklaard door de afname 
van het saldo op de centrale ontvangstenrekening bij de Thesaurie213.

Hoewel er  in 2017 bijkomende financiële rekeningen in Fedcom werden opgenomen, zijn 
er nog altijd saldi van bankrekeningen, postrekeningen en kassen die niet zijn opgenomen 
in de balans. Tijdens zijn onderzoek heeft het Rekenhof ontbrekende saldi geïdentificeerd 
bij de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD 
Financiën, de Federale Politie, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie. Daarnaast 
heeft de FOD Justitie de kassen van de gevangenissen nog niet opgenomen in Fedcom en 
ontbreken voor de FOD Buitenlandse Zaken nog de bankrekeningen en kassen van de di-

210 Dit bedrag bevat niet een voorschot dat in 2017 werd gestort voor een latere aankoop van munitie (7,0 miljoen euro, 
d.i. 0,2 % van de voorraden) en dat foutief geboekt werd in de subclasse 36.

211 De First In First Out-methode is een gemeenzaam aanvaarde methode om voorraden te waarderen.
212 Zie hierna in hoofdstuk 4 van dit deel I van het Boek, het artikel over de inventarisatie en boeking van voorraden bij 

Defensie.
213 De Centraliserend Rekenplichtige stort de bedragen die het van de departementen ontvangt op zijn centrale ont-

vangstenrekening, door naar de Nationale Bank in het kader van cashpooling. Dat gebeurt de laatste werkdag van 
de maand. Het saldo op het jaareinde is dus het totaal van de ontvangsten van de laatste werkdag. In 2016 werd er 
op de laatste werkdag nog 12.333,3 miljoen euro ontvangen van de departementen. In 2017 was dit slechts 2,3 mil-
joen euro.
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plomatieke en consulaire posten214. Alle transacties die via dergelijke rekeningen buiten de 
boekhouding verlopen, kunnen niet worden geboekt aan de hand van vastgestelde rechten 
en ontsnappen op die manier aan de normale interne beheersing van de ontvangsten- en 
uitgavenstromen. Het Rekenhof dringt er daarom nogmaals op aan de ontbrekende reke-
ningen op te nemen in Fedcom, met toepassing van artikel 16 van de wet van 22 mei 2003.

Eind 2017 staan er nog saldi open op wachtrekeningen die gekoppeld zijn aan postreke-
ningen215. De departementen gebruiken deze wachtrekeningen om de ontvangen bedragen 
correct te kunnen toewijzen en de uitbetaling van uit te keren bedragen op te volgen. Het 
Rekenhof benadrukt het belang van een opvolging waarbij op jaareinde alle saldi worden 
toegewezen aan de gepaste grootboekrekeningen. Een correcte toewijzing en opvolging is 
immers een noodzaak voor de correcte weergave van de andere posten uit de balans en de 
resultatenrekening. De Federale Accountant geeft hier weliswaar de nodige aandacht aan 
tijdens de maand- en jaarafsluiting, maar dat geldt niet voor alle departementen.

Een aantal wachtrekeningen is niet correct gepresenteerd in de balans. Creditwachtreke-
ningen zijn onterecht opgenomen aan de actiefzijde terwijl debetwachtrekeningen ver-
keerdelijk aan de passiefzijde staan. Hierdoor wordt actief- en passiefzijde met 11.455,3 mil-
joen euro ondergewaardeerd.

De uittreksels van rekeningen bij bpost216 en bij de Nationale Bank van België (NBB) worden 
voor de meeste rekeningen automatisch ingelezen in Fedcom217. Een aantal departementen 
beschikt ook over bankrekeningen, al dan niet in vreemde valuta218, bij andere financiëe 
instellingen. Voor deze bankrekeningen worden de uittreksels niet automatisch ingele-
zen in Fedcom maar boeken de departementen de verrichtingen manueel in Fedcom in. 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat dit soms laattijdig gebeurt. Daarom beveelt het aan 
om waar mogelijk over te schakelen naar het automatisch inlezen van bankafschriften219 
en de resterende manuele verwerking zo spoedig mogelijk te realiseren zodat de toestand 
van ontvangsten en uitgaven zo actueel en getrouw mogelijk kan worden opgevolgd. Het 
Rekenhof beveelt de Federale Accountant ook aan in het afsluitingsproces de saldi op deze 
rekeningen af te stemmen met de rekeninguittreksels, zodat verschillen tijdig kunnen op-
gemerkt worden.

Het Rekenhof stelt vast dat het soms zeer lang duurt voordat ongebruikte rekeningen 
worden afgesloten. Het beveelt de departementen aan om met de betrokken diensten of 

214 Het Rekenhof kan de impact hiervan niet becijferen omdat het niet alle rekeningen van de rekenplichtigen heeft 
ontvangen.

215 De belangrijkste openstaande saldi zijn er bij de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, Defensie, de FOD 
Financiën	en	de	FOD	Economie.	Een	minder	significant	saldo	is	te	vinden	bij	de	FOD	P&O,	de	Federale	Politie,	de	
FOD Werkgelegenheid, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Mobiliteit en de POD Maatschappelijke Integratie. In 
volume	van	aantal	rekeningen	ligt	het	zwaartepunt	vooral	bij	de	FOD	Justitie	en	de	FOD	Financiën.

216 Met uitzondering van een rekening van de Veiligheid van de Staat en van vijf rekeningen die gezamenlijk door de 
Federale	Politie	en	de	FOD	Justitie	worden	beheerd,	omwille	van	de	confidentialiteit	van	de	uitgaven.

217 De Federale Accountant ontvangt CODA-bestanden voor de postrekeningen en de rekeningen bij de Nationale 
Bank	van	België.	Deze	bestanden	worden	automatisch	gelezen	zodat	alle	betrokken	verrichtingen	automatisch	in	
Fedcom terechtkomen.

218 De	FOD	Binnenlandse	Zaken,	de	FOD	Buitenlandse	Zaken,	Defensie,	de	Federale	Politie,	de	FOD	Financiën	en	de	
FOD Economie.

219 CODA-bestanden voor Belgische bankrekeningen en andere bestandsformaten voor buitenlandse rekeningen. 
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rekenplichtigen na te gaan welke rekeningen kunnen worden afgesloten. Daarnaast beveelt 
het Rekenhof aan dat de Federale Accountant de te volgen procedure opnieuw communi-
ceert naar de departementen.

Daarnaast duurt het soms lang voordat departementen ontvangen gelden naar de Schatkist 
doorstorten. Niet alle departementen beschikken weliswaar over interne richtlijnen voor de 
doorstortingen en bestaande richtlijnen zijn vaak niet geformaliseerd.

De meeste departementen hebben nog kasgelden, en dan vooral Defensie en de Federale 
Politie. Hoewel het de enig werkbare mogelijkheid is, vormen kasgelden, naast een risico 
op fraude, een moeilijkheid voor de interne beheersing, onder meer omdat kastransacties 
manueel moeten worden ingevoerd in Fedcom. De transacties worden bovendien op onre-
gelmatige basis ingevoerd en er wordt niet voor alle kassen een proces-verbaal opgemaakt. 
Het Rekenhof beveelt daarom, zoals voorgaande jaren, opnieuw aan het gebruik van kassen 
zo mogelijk te beperken en de transacties beter op te volgen. Onder andere de FOD Finan-
ciën heeft dat in 2017 gedaan.

3.6 Schulden

3.6.1 Schulden van het algemeen bestuur
De brutoschuld in de jaarrekening 2017 bedraagt 383,2 miljard euro, waarvan 329,8 miljard 
OLO’s220. Volgens het Federaal Agentschap van de Schuld bedroeg de door het algemeen be-
stuur uitgegeven of overgenomen brutoschuld 385,7 miljard euro op 31 december 2017. Die 
schuld steeg met drie miljard euro, de afschaffing van het Zilverfonds buiten beschouwing 
gelaten (-22,3 miljard euro).

Het verschil van 2,4 miljard euro is te verklaren door methodologische verschillen tussen 
het boekhoudplan en de berekeningen van het Agentschap. Die worden verantwoord in 
een toelichting bij de jaarrekening. Ze zijn het resultaat van een aantal positieve en nega-
tieve verschillen die voornamelijk betrekking hebben op de banktegoeden van sommige 
instellingen, de boekingsdatum (datum van het vastgesteld recht of valutadatum) en de 
verwachte intresten op schatkistcertificaten.

De brutoschuld wordt verdeeld over de schuld op middellange en lange termijn (348,2 mil-
jard euro, 90,3 %) en de schuld op korte termijn (37,4 miljard euro, 9,7 %). De nettoschuld 
beloopt 373,4 miljard euro, wat 12,2 miljard euro minder is dan de brutoschuld. Het verschil 
is te verklaren door thesaurieverrichtingen (beleggingen, effecten in portefeuille), krediet-
verleningen aan entiteiten uit de sector van de overheidsadministraties, en beleggingen en 
effecten in portefeuille van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 
(ADBA).

De financiering met schatkistbons (European Commercial Papers genoemd op de markten) 
neemt toe en beloopt 1,4 miljard euro eind 2017 (tegenover 0,01 miljard euro eind 2016).

220 Obligation linéaire - lineaire obligatie.
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Net als de voorgaande boekjaren vermelden de overlopende rekeningen221 grote bedragen 
aan staatsschuld. Het gaat onder meer om gelopen en niet vervallen intresten (5,7 miljard 
euro) en om uitgiftepremies (12,3 miljard euro boven pari in netto). Uitgiftepremies moeten 
immers worden gestort wanneer de intrestvoet van de markt lager ligt dan de intrestvoet 
van een OLO-lijn, wat de voorbije jaren het geval was in een context van dalende intrest-
voeten. Door de opheffing van het Zilverfonds in 2017 noteerden de overlopende rekeningen 
van het actief bovendien een daling van 3,8 miljard euro.

Uit  het  onderzoek  van  de  rekeningen  voor  kortetermijnvorderingen  in  verband met  de 
openbare schuld is naar voren gekomen dat een aantal saldi al enige boekjaren openstaan 
(120,3 miljoen euro) en het gevolg zijn van verkeerde aanrekeningen toen er een interface 
werd ingesteld tussen Fedcom en de STAR-software waarmee de overheidsschuld wordt 
beheerd. Volgens de administratie van de Thesaurie zouden die saldi gecorrigeerd worden 
in 2018.

3.6.2 Andere schulden op korte termijn

3.6.2.1 Te ontvangen facturen
De te ontvangen facturen stemmen overeen met vastgestelde rechten die het resultaat zijn 
van de aankoop van goederen en diensten maar waarvoor de departementen op het einde 
van het boekjaar nog geen factuur hebben ontvangen. In 2017 werd in dat opzicht 23,4 mil-
joen euro geboekt (tegenover 22,0 miljoen euro en 2016).

Het Rekenhof benadrukt dat de bijbehorende budgettaire aanrekeningen niet werden uit-
gevoerd ten laste van het jaar in kwestie, terwijl de te ontvangen facturen vastgestelde 
rechten zijn en dus zowel in de algemene boekhouding als in de begrotingsboekhouding 
moeten worden geboekt.

Diverse departementen hebben overigens geen te ontvangen facturen geboekt, of hebben 
dat onvolledig of op een verkeerde manier gedaan.

De boeking van de te ontvangen facturen zou moeten vereenvoudigen dankzij het project 
van de gewaardeerde goederenontvangst. Dat project vloeit voort uit de invoering van het 
project e-invoicing en moet ervoor zorgen dat uitgaven automatisch in de algemene boek-
houding en in de begrotingsboekhouding terechtkomen zodra de goederen en diensten 
zijn ontvangen en aanvaard. Op die manier zal het precieze bedrag van de te ontvangen 
facturen op het einde van het jaar bekend zijn.

3.6.2.2 Leveranciersrekeningen
Het Rekenhof heeft aan een aantal van de belangrijkste private en publieke leveranciers 
van de federale departementen gevraagd de saldi op 31 december 2017 te bevestigen. Op 
die manier zijn onverklaarde verschillen vastgesteld. Zo stuurt het Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), een ADBA die onder de FOD Justitie res-
sorteert, aan die FOD veel  facturen voor wetenschappelijke expertises. Tussen het  saldo 
dat het NICC meedeelde (4,2 miljoen euro) en het bedrag aan openstaande facturen bij de 

221 Zie punt 3.9.
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FOD Justitie (1,1 miljoen euro), is er een verschil van 3,1 miljoen euro. Een ander voorbeeld 
is de factuur van 1,2 miljoen euro van de Regie der Gebouwen die door de FOD Kanselarij 
wordt betwist en die niet in de rekeningen van de FOD werd opgenomen.

Het onderzoek van de ouderdomsbalans van de leveranciersrekeningen op korte termijn 
toont geen significante problemen met openstaande facturen. De rekeningen zouden wel 
vlotter leesbaar worden als alle departementen de boekingen zouden salderen die de re-
keningen nutteloos overladen. Zo werden er ongepaste correcties en annuleringen vast-
gesteld, en betalingen die niet werden tegengeboekt op de debetzijde van die rekeningen. 
Er werden ook een aantal niet-geherklasseerde leverancierssaldi gevonden, voor onbedui-
dende bedragen.

3.6.2.3 Fiscale schulden
De rekening voor te betalen btw van de FOD Justitie vertoont bij de afsluiting een saldo 
van 31,1 miljoen euro. Volgens het departement stemt dat saldo niet overeen met de realiteit 
omdat er regelmatig stortingen worden gedaan aan de btw. Door een technisch probleem 
zou het onmogelijk zijn de rekening aan te zuiveren.

3.6.3 Andere schulden op lange termijn
Op het einde van boekjaar 2017 beliepen de andere schulden op lange termijn van het alge-
meen bestuur 12.159,9 miljoen euro. Dat is een daling met 232,7 miljoen euro in vergelijking 
met het voorgaande jaar. De schulden zijn als volgt verdeeld:

• financiering van de bijdrage van België aan het IMF (7.650,5 miljoen euro);
• waarborgen, consignaties en andere deposito’s op meer dan een jaar of voor onbepaalde 

duur (3.519,8 miljoen euro);
• alternatieve financieringen van de NMBS en Infrabel (684,4 miljoen euro);
• door de Europese Gemeenschap toegekende langetermijnvoorschotten (305,2 miljoen 

euro).

3.6.3.1 Waarborgen, consignaties en andere deposito’s op meer dan een jaar of voor  
onbepaalde duur

De uitstaande creditbedragen in verband met de activiteiten van de Deposito- en Consigna-
tiekas (DCK) zijn met 219,0 miljoen euro gedaald. Dat komt voornamelijk omdat bedragen 
aan de teams Bijzondere Invordering van de FOD Financiën werden gestort. Die bedragen 
waren in 2016 en in 2017 vrijwillig door private ondernemingen gestort in het kader van 
de terugvordering van de excess profit ruling (beslissing van de Europese Commissie van 
11 januari 2016).

Sommige stortingen, die werden geboekt eind december 2016, hadden moeten leiden tot 
de  boeking  van  de  overeenstemmende  fiscale  ontvangsten  op  boekjaar  2016.  De  FOD 
Financiën kon echter geen verantwoordingsstukken voor de boeking van die ontvangsten 
voorleggen.

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat sinds eind 2015 een bedrag van 19,9 miljoen euro is ge-
boekt in de rubriek van de waarborgen, consignaties en andere deposito’s die binnen twaalf 
maanden op vervaldag komen. De DCK zou zich erover moeten uitspreken of het noodza-
kelijk is dat openstaande saldo te behouden.
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3.6.3.2 Door de Europese Gemeenschap toegekende langetermijnvoorschotten
De aanbetaling die de Raad van de Europese Unie deed voor de renovatie en de aankoop 
van blok A van het gebouw Résidence Palace steeg in 2017 met 11,0 miljoen euro. In het 
kader van de overeenkomst die op 20 februari 2009 werd ondertekend met de Regie der 
Gebouwen die als bouwheer optreedt voor de renovatie, werd het bedrag dat nodig was om 
de werkzaamheden te betalen die de ondernemers al hebben gefactureerd (inclusief btw), 
aan de Regie gestort222.

Het gebouw in kwestie (dat meer dan 350 miljoen euro waard is, gezien de werkzaamheden 
die werden uitgevoerd) zou in de balans van het algemeen bestuur moeten worden opgeno-
men, omdat de verkoopakte nog niet was verleden eind 2017.

3.7 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is negatief en bedraagt eind 2017 -344.985,2 miljoen euro. In verge-
lijking met 2016 is het eigen vermogen met 20.428,1 miljoen euro gestegen, voornamelijk 
door de opheffing van het Rentenfonds en het Zilverfonds op 1 januari 2017. Daarbij werden 
alle bezittingen en verplichtingen overgedragen aan het Algemeen Bestuur (+22.365,5 mil-
joen euro).

Daarnaast gebeurden er ook andere aanpassingen (+207,9 miljoen euro). De belangrijkste 
zijn inventarisaanpassingen en aanvullende boekingen van eerder verworven materiële en 
immateriële vaste activa (+336,7 miljoen euro) en de afboeking van een onterecht saldo op 
een vorderingsrekening met betrekking tot de B-TRA effectiseringsoperaties223 (-105,9 mil-
joen euro).

Het geaggregeerde resultaat van het boekjaar bedraagt dus -2.145,3 miljoen euro.

Met het oog op de certificering van de jaarrekening van de federale Staat vanaf 2020 be-
nadrukt het Rekenhof dat het geboekte eigen vermogen slechts in overeenstemming kan 
zijn met de realiteit als de departementen ten minste op het einde van het boekjaar een 
inventaris opmaken van al hun bezittingen, vorderingen, schulden, verplichtingen en hun 
nettopatrimonium, en de rekeningen hiermee in overeenstemming brengen224.

3.8 Voorzieningen
Voorzieningen voor risico’s en kosten hebben geen begrotingsimpact maar worden wel in 
de algemene boekhouding opgenomen voor geïdentificeerde risico’s op toekomstige verlie-
zen of kosten die het gevolg zijn van voorbije gebeurtenissen. De kans dat deze risico’s tot 
uiting zullen komen als verliezen of kosten is onzeker maar waarschijnlijk, zodat het be-
drag nog niet definitief kan worden bepaald. Om dergelijke voorziening te kunnen ramen, 
is er voornamelijk informatie van de juridische diensten nodig,

Het globale bedrag van de voorzieningen is in vergelijking met 2016 met 185,4 miljoen euro 
afgenomen. Deze daling wordt voornamelijk verklaard doordat de FOD Volksgezondheid in 

222 Het openstaande saldo van de Regie der Gebouwen in de rekeningen van het algemeen bestuur beloopt 346,6 mil-
joen euro, wat neerkomt op een stijging met 16,8 miljoen euro op boekjaar 2017.

223 Deze	effectiseringsoperaties	met	fiscale	schuldvorderingen	werden	uitgevoerd	in	2005	en	2006.	
224 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 (boekhoudplan).
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de belangrijkste dossiers een gunstige evolutie kon vaststellen (daling van de geëiste som-
men of een verantwoorde daling van het risico). Ook bij de FOD Financiën is de voorzie-
ning gedaald voor 45,3 miljoen euro als gevolg van het corrigeren van fouten van vorig jaar. 
Daartegenover is er een toename van de voorzieningen bij de FOD Economie (+53,0 mil-
joen euro) voor geschillen over betwiste geïnde federale bijdragen en bij de FOD Mobiliteit 
(+35,3 miljoen euro) voor geschillen over vliegroutes.

De richtlijnen van de Federale Accountant schrijven voor dat elk departement een betrouw-
bare inschatting moet maken van zowel het maximaal te betalen bedrag als de waarschijn-
lijkheid dat dit bedrag zal moeten worden betaald. De inschatting moet helder en logisch 
worden onderbouwd. Uit de jaarrekeningcontrole blijkt dat deze richtlijnen niet consequent 
worden toegepast en dat de opmerkingen van het Rekenhof in voorgaande jaren nog altijd 
van toepassing zijn.

De samengestelde voorzieningen hebben niet alleen betrekking op juridische geschil-
len  (579,7 miljoen  euro), maar  ook  op  vervallen  bankbiljetten  (200,9 miljoen  euro). Uit 
informatie van de Nationale Bank van België blijkt dat de laatste serie bankbiljetten een 
te betalen bedrag van 147,2 miljoen euro vertegenwoordigen terwijl dit voor oudere se-
ries 288,0 miljoen euro bedraagt. Dit komt neer op een maximaal te betalen bedrag van 
435,2 miljoen euro. Voorts blijkt uit informatie van de FOD Financiën dat het onmogelijk 
is te voorspellen hoeveel oude bankbiljetten effectief zullen moeten worden terugbetaald, 
zodat de voorziening niet betrouwbaar geraamd kan worden. Daarom acht het Rekenhof 
het raadzaam in de toelichting bij de jaarrekening melding te maken van het totaal van de 
in omloop zijnde biljetten en ook de berekeningsmethode van de geboekte voorziening toe 
te lichten.

3.9 Wachtrekeningen en overlopende rekeningen
Op de wachtrekeningen en overlopende rekeningen van het passief stond 22.906,4 mil-
joen euro op 31 december 2017. Dat is 1.596,0 miljoen euro minder dan in 2016. De bedragen 
aan de passiefzijde houden vooral verband met het beheer van de openbare schuld: de ge-
lopen (maar niet vervallen) intresten belopen op het einde van het boekjaar 6.056,3 mil-
joen  euro  (-416,4 miljoen  euro  in  vergelijking met  2016)  en de over  te dragen financiële 
opbrengsten belopen 16.312,5 miljoen euro (-1.173,8 miljoen euro in vergelijking met 2016).

Op de wachtrekeningen en overlopende rekeningen van het actief stond eind 2017 4.163,5 mil-
joen euro. Dat is 3.922,7 miljoen euro minder dan in 2016 (8.086,2 miljoen euro). De bedra-
gen houden ook voornamelijk verband met het beheer van de openbare schuld, onder meer 
4.604,4 miljoen euro aan over te dragen financiële lasten (bedrag voor een deel gecompen-
seerd door 471,9 miljoen euro aan uitstaande bedragen van gelden in transit of gelden die 
nog moeten worden toegewezen door de belastingadministraties van de FOD Financiën.

De FOD Financiën laat op het niveau van de ontvangsten aanzienlijke nog niet bestemde 
saldi (in verband met de directe belastingen, douane en accijnzen) in de wachtrekenin-
gen staan. Het gaat voornamelijk om overblijfselen van toen het departement nog niet in  
Fedcom was opgenomen. De FOD Financiën moet een oplossing vinden om die rekeningen 
aan te zuiveren, die het balanstotaal opblazen terwijl het moeilijk, zoniet onmogelijk wordt 
om die overblijfselen te bestemmen.
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Binnen de wachtrekeningen vertegenwoordigen de virtuele fondsen aan passiefzijde in to-
taal 223,3 miljoen euro in 2017. Dat is 2,4 miljoen euro minder dan in 2016. Virtuele fondsen 
zijn bedoeld om de boeking van verrichtingen voor rekening van derden in de begrotings-
boekhouding mogelijk te maken parallel met de boeking ervan bij de kosten en de op-
brengsten in de algemene boekhouding. Het zijn louter technische budgettaire rekeningen. 
Het Rekenhof herinnert eraan dat verrichtingen voor rekening van derden moeten worden 
geboekt op de passende rekeningen van klasse 4, zonder de resultatenrekening (klassen 
6 en 7) te beïnvloeden. De huidige boekingsmethode maakt het volgens de departementen 
weliswaar makkelijker om derdenfondsen op te volgen, maar ze verhoogt kunstmatig de 
kosten en opbrengsten van het algemeen bestuur.

In een wachtrekening van het passief staat nog altijd een bedrag van 83,7 miljoen euro in 
verband met de verkoop van CO2-uitstootrechten. Het stemt overeen met het aandeel van 
de federale Staat in de tot oktober 2017 geïnde ontvangsten en met de in november en de-
cember geïnde maar nog niet verdeelde ontvangsten. Het andere deel (522,2 miljoen euro) 
van die ontvangsten die tot oktober 2017 werden geïnd, werd door de FOD Volksgezondheid 
aan de deelstaten doorgestort in 2016 (400,8 miljoen euro) en in 2017 (121,4 miljoen euro). 
Die laatste storting gebeurde op basis van een beslissing van de ministerraad van 16 no-
vember 2017. Het uiteindelijke samenwerkingsakkoord dat onder meer de verdeelsleutel 
voor die ontvangsten bepaalde, werd echter pas formeel gesloten op 12 februari 2018. Het 
werd in de loop van 2018 geratificeerd door de betrokken parlementen. Net als in zijn vorige 
Boek225 is het Rekenhof van oordeel dat de ontvangsten van de CO2-uitstootrechten ten 
onrechte aan de deelstaten werden doorgestort nog vóór het samenwerkingsakkoord van 
kracht werd.

De FOD Economie laat een bedrag van 36,5 miljoen euro op een wachtrekening van het 
passief staan. Volgens het departement zou dat bedrag worden gebruikt voor eventuele be-
talingen van kosten uit het verleden van het vroegere Belgisch Interventie- en Restitutiebu-
reau (BIRB) ingevolge de regionalisering ervan in 2014226. De federale Staat heeft die kosten 
overgenomen na de vereffening en opheffing van het BIRB227. Gelet op de bepalingen van 
de vereffening van het BIRB, is het Rekenhof van oordeel dat die bedragen zouden moeten 
worden teruggestort aan de Schatkist en als begrotingsontvangsten zouden moeten wor-
den geboekt. De FOD wil echter snel over de fondsen kunnen beschikken. Er zal daarom 
ook een oplossing moeten worden gezocht in samenspraak met de FOD BOSA.

In 2017 heeft diezelfde FOD in totaal 3,5 miljoen euro aan oude bedragen in verband met 
industriële patenten als ontvangsten geboekt. Die bedragen stonden al jarenlang in wacht-
rekeningen. De dienst die zich binnen de FOD bezighoudt met het beheer van patenten, 
kon niet uitleggen hoe die bedragen werden verdeeld over boekingen als ontvangsten en 
een terugstorting aan het Europees Octrooibureau.

225 Rekenhof, “Jaarrekening 2016”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 
oktober 2017, p. 85, www.rekenhof.be.

226 Bij wijze van tegenboeking laat de FOD liquide middelen op één van zijn bankrekeningen staan.
227 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 met betrekking tot de overdracht van het gebouw, de reserves, 

het bedrijfskapitaal en de lasten van het verleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau aan de federale 
Staat, alsmede de overdracht van andere goederen, rechten en verplichtingen van het Belgisch Interventie- en 
Restitutiebureau	aan	de	gewesten,	alsmede	zijn	vereffening	en	zijn	afschaffing.
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Een wachtrekening van de FOD Buitenlandse Zaken vertoont aan de actiefzijde een uit-
staand bedrag van 3,7 miljoen euro dat verband houdt met voorschotten aan de diploma-
tieke posten. De FOD blijft de thesaurievoorschotten en het werkkapitaal immers boeken 
op een gecentraliseerde wachtrekening, veeleer dan op de passende rekeningen voor vorde-
ringen. Die werkwijze is nadelig voor de transparantie van de rekeningen.

Tot slot gebruiken de FOD Financiën, de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en De-
fensie nog altijd geen wachtrekeningen. Daardoor worden verschillende opbrengsten en 
kosten niet aan het passende boekjaar toegerekend.

3.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen omvatten voornamelijk de le-
ningen en schulden van derden die de Staat waarborgt, de subsidies toegekend in het kader 
van de Airbusprogramma’s, de geplaatste maar niet-opgevraagde delen van de deelneming 
in internationale instellingen, het uitstaande bedrag aan budgettaire vastleggingen en de 
vastgestelde rechten die de fiscale administratie moet invorderen. Het grootste deel van de 
rechten en verplichtingen buiten balans bevindt zich bij de FOD Financiën.

3.10.1 Door de Staat gewaarborgde schulden
Op 31 december 2017 waarborgde de Staat 69,6 miljard euro aan leningen en schulden van 
derden. Dat bedrag omvat voornamelijk het uitstaande bedrag van de leningen die de Staat 
waarborgt in het kader van de financiële crisis (43,3 miljard euro) en de verbintenissen van 
de Nationale Delcrederedienst (22,6 miljard euro)

De toelichting vermeldt ook terecht de waarborgen voor de bescherming van de deposito’s 
ten belope van 100.000 euro per spaarder/coöperant en per instelling. Ze gelden voor de de-
posito’s, de levensverzekeringscontracten van tak 21 en het kapitaal van de erkende coöpe-
ratieve vennootschappen. De toelichting verschaft geen totale raming van die waarborgen.

Net zoals de voorgaande jaren werd in 2017 overigens geen enkele voorziening geboekt voor 
het risico op activering.

3.10.2 Borgtochten
De borgtocht is een financiële garantie die een opdrachtnemer geeft tot een overheidsop-
dracht volledig en goed is uitgevoerd228. Die borgtocht kan worden gesteld bij de Deposito- 
en Consignatiekas of bij bankinstellingen. Aangezien de rekeningen van de Deposito- en 
Consignatiekas worden opgenomen in de balans van de FOD Financiën, worden enkel de 
borgtochten gestort bij bankinstellingen opgenomen als rechten buiten balans (subklasse 
031).

Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Justitie de bedragen van de borgtochten niet kan mee-
delen omdat de bewijzen van de borgtochten van de opdrachtnemers niet worden gecentra-
liseerd. Bovendien wijzen de FOD Buitenlandse Zaken en de POD Wetenschapsbeleid erop 
dat er geen enkele borgtocht werd gesteld bij bankinstellingen.

228 Artikel 2, 8°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
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3.10.3 Uitstaand bedrag aan juridische verbintenissen van meerjarenopdrachten
Wanneer een budgettaire vastlegging voor een meerjarenopdracht zich beperkt tot de som-
men die tijdens het begrotingsjaar kunnen worden opgevraagd, moet het saldo van de juri-
dische verbintenis229 buiten de balans worden geboekt in subklasse 094, in uitvoering van 
artikel 19 van de wet van 22 mei 2003. Het uitstaande bedrag van die juridische verbintenis-
sen beliep 645,4 miljoen euro op 31 december 2017 (tegenover 507,4 miljoen euro eind 2016).

De manuele invoering van het uitstaande bedrag van heel wat meerjarenopdrachten van 
de departementen is een risico. Het Rekenhof stelt ook vast dat de FOD Justitie nog altijd 
geen gegevens kan verschaffen over het uitstaande bedrag van de juridische verbintenissen 
omdat de informatie niet wordt gecentraliseerd en de opdrachten niet worden opgevolgd. 
Defensie boekt bovendien het uitstaande bedrag van de juridische verbintenissen niet. Het 
is van mening dat de meerjarenopdrachten die ze sluit het departement nooit langer ver-
binden dan het lopende jaar. Het Rekenhof heeft die werkwijze al bekritiseerd in zijn vorige 
Boek230.

3.10.4 Vastgestelde rechten van de belastingadministraties
De vastgestelde rechten die de belastingadministraties nog moeten invorderen, beliepen 
28,1 miljard euro op 31 december 2017. Dat is 4,8 miljard euro minder dan eind 2016. Die 
daling ligt vooral bij het bedrag dat de btw-administratie nog moet invorderen (-5,8 miljard 
euro). Dat bedrag was ongebruikelijk hoog in 2016 omdat de dubieuze vorderingen van de 
Regionale Centra voor Informatieverwerking in aanmerking werden genomen, en meer in 
het bijzonder de betwiste rechten (2,2 miljard euro) en de rechten die waarschijnlijk niet 
kunnen worden ingevorderd (2,7 miljard euro).

Het Rekenhof benadrukt dat artikel 134 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de fiscale en 
niet-fiscale ontvangsten van de FOD Financiën vanaf 1 januari 2017 moeten worden geboekt 
volgens het principe van de vastgestelde rechten. De bedragen in kwestie hadden dus als 
vorderingen moeten worden geboekt aan de actiefzijde van de balans. De vorderingen aan 
de actiefzijde zijn bijgevolg sterk onderschat.

3.10.5 Terugvorderbare voorschotten in het kader van de Airbus-programma’s
Het uitstaande bedrag van de (onder voorwaarden) terugvorderbare voorschotten die wer-
den toegekend in het kader van Airbus-programma’s231 beliep eind 2017 392,4 miljoen euro 
(+49,6 miljoen euro in vergelijking met 2016), verdeeld over de FOD Economie (228,4 mil-
joen euro) en de POD Wetenschapsbeleid (164,0 miljoen euro). De stijging van het uitstaan-
de bedrag is voornamelijk toe te schrijven aan de toekenning van een eenmalige subsidie 
van 58,3 miljoen euro.

De terugvordering hangt af van het welslagen van het programma. De departementen lij-
ken echter niet over voldoende procedures te beschikken om de projecten op regelmatige 
wijze op te volgen en op basis daarvan de terug te vorderen bedragen exact te bepalen.

229 D.w.z. het deel dat nog niet budgettair is vastgelegd.
230 Rekenhof “Jaarrekening 2016”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 

oktober 2017, p. 85, www.rekenhof.be.
231 Rekenhof, “Terugbetaling van voorschotten aan ondernemingen in het kader van de Airbusprogramma’s”, 

171e Boek, Volume I, Verslag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2014, p. 347-354, www.
rekenhof.be.
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3.10.6 Opvraagbaar kapitaal in internationale instellingen
Het geplaatste niet-opgevraagde kapitaal in internationale instellingen beliep eind 
2017 37,3 miljard euro. Dat is 203,6 miljoen euro minder dan in 2016. Het gaat voornamelijk 
om participaties in het Europees Stabiliteitsmechanisme (21,6 miljard euro), in de Europese 
Investeringsbank (9,9 miljard euro) en in de Internationale Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling (4,2 miljard euro).

Het Rekenhof benadrukt dat de bedragen aan niet-opgevraagd en in valuta onderschreven 
kapitaal 232 worden omgezet in euro tegen historische inschrijfwaarde, terwijl dat zou moe-
ten gebeuren tegen de afsluitende koers233. Als de tegenpartij het kapitaal opvraagt, loopt 
de Staat immers een wisselkoersrisico. De omzetting van die bedragen tegen de wisselkoers 
van 31 december 2017 zou het totale niet-opgevraagde en in valuta onderschreven kapitaal 

hebben verminderd met 461,1 miljoen euro.

3.10.7 Nalatenschappen zonder erfgenamen
Als een rechthebbende een nalatenschap zonder erfgenamen opeist, betaalt de Staat hen 
enkel het verschil terug tussen de opbrengst van de verkoop van de goederen (verplichtin-
gen) en de gedane kosten (rechten).

De inventarisering en boeking van die rechten en verplichtingen werden gestart in 2016 en 
voortgezet in 2017. Op 31 december 2017 waren er voor 2,3 miljoen euro aan rechten voor 
nalatenschappen zonder efgenamen geboekt (tegenover 0,8 miljoen het jaar tevoren) en 
voor 79,8 miljoen euro aan verplichtingen (tegenover 1,0 miljoen euro).

3.11 Toelichting
De toelichting is een van de vier delen van de jaarrekening, naast de balans, de resultaten-
rekening en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. De toelichting 
bevat de noodzakelijke informatie, onder meer technische gegevens over de rekeningen, 
om de balans en de resultatenrekening te kunnen analyseren en om de niet in de balans 
opgenomen rechten en verplichtingen te kunnen specificeren234.

De voorstelling van de jaarrekening wordt geregeld door het koninklijk besluit van 
29 april 2012, dat de staten uiteenzet waaruit de toelichting bij de jaarrekening moet be-
staan. Het Rekenhof stelt vast dat de toelichting bij de jaarrekening nu strookt met het 
reglementaire model.

Bepaalde informatie over belangrijke rubrieken van de jaarrekening is echter niet vermeld, 
foutief of onvoldoende gestaafd.

232 Te weten 31,4 miljoen USD voor het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties, 389,2 miljoen XDR (bij-
zondere trekkingsrechten) voor de African Development Bank, 4.207,0 miljoen USD voor de International Bank for 
Reconstruction and Development, 497,0 miljoen USD voor de Asian Development Bank en 541,7 miljoen USD voor de 
Inter-American Development Bank.

233 Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies 152-1, deel VIII, punt H.
234 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van 

de jaarrekening van de diensten van de federale Staat.
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4 Samenvatting van de vaststellingen

De belangrijkste vaststellingen en samenvattingen in dit hoofdstuk kunnen als volgt sa-
mengevat worden.

Tabel 31 –  Samenvatting van de vaststellingen en aanbevelingen

Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling Antwoord van de 

Federale Accountant

1.1 
3.3.1 
3.6.3.2 
3.7

Onvolledige inventa-
ris van de bezittingen, 
rechten, schulden en 
verplichtingen van alle 
aard. De opmerking slaat 
in het bijzonder op de 
materiële	en	immateriële	
vaste activa.

Jaarlijks een volledige 
inventaris opstellen 
(artikel	16	van	de	wet	
van	22	mei	2003).

-

2.1 Slechte toepassing van 
het concept van vast-
gesteld recht bij de ont-
vangsten en de uitgaven.

Organisatorische en 
technische maatre-
gelen nemen om dat 
concept na te leven.

De departementen zul-
len herinnerd worden 
aan de naleving van het 
concept van vastge-
steld recht.

3.1.1.2 Voor	de	niet-fiscale	ont-
vangsten zijn contante 
rechten geboekt in plaats 
van vastgestelde rechten.

Ontvangsten boeken 
op het moment dat 
de voorwaarden voor 
een vastgesteld recht 
vervuld zijn.

3.1.1.4
3.10.4

Voor	de	fiscale	ont-
vangsten is het concept 
vastgesteld recht maar 
gedeeltelijk toegepast.

De criteria voor een 
vastgesteld recht bij 
fiscale	ontvangsten	
verduidelijken.

2.2 De waarderingsregels 
zijn onvolledig en de 
departementen leven ze 
niet na.

Exhaustieve waarde-
ringsregels opstellen 
en verspreiden.

De departementen zul-
len worden herinnerd 
aan de naleving van de 
waarderingsregels.

3.4 De waarderingsregels 
voor de voorraden zijn 
niet uniform tussen de 
departementen.

De waarderingsregels 
moeten worden ge-
uniformeerd rekening 
houdend met de soor-
ten voorraad.

2.3
3.1.1.2
3.2.1
3.6.2.1

Niet-naleving van de 
afgrenzing tussen 
boekjaren, zowel voor 
ontvangsten- als uitga-
venverrichtingen (op te 
stellen en te ontvangen 
creditsnota’s en factu-
ren).

De departemen-
ten moeten zich zo 
organiseren dat ze de 
wettelijke bepalingen 
en termijnen voor de 
vaststelling en boeking 
van rechten kunnen 
naleven.

De Federale Accountant 
zal de departementen 
hierover informeren en 
de uitvoering van de 
instructies opvolgen.

2.4 Boeking van verrich-
tingen op afgesloten 
boekjaren.

Dergelijke boekingen 
verbieden.

-
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling Antwoord van de 

Federale Accountant

2.5 Onvolledige consolidatie 
van verrichtingen tussen 
departementen, alleen 
de perfect overeenstem-
mende bedragen worden 
geëlimineerd.

Precieze en adequate 
procedures uitwerken 
om consolidatiever-
schillen te vermijden.

Er zijn procedures uit-
gewerkt en verspreid, 
maar de departemen-
ten passen ze te weinig 
toe.

3.1.1
3.2.1
3.6.3.1

Ontbreken van verant-
woordingsstukken zowel 
bij de ontvangsten- als de 
uitgavenverrichtingen.

- -

3.1.2
3.9

Onvolledige boeking van 
de eindejaarsverrichtin-
gen (waardeveminde-
ringen, herklassering, 
overlopende rekeningen).

De departementen 
moeten de instructies 
van de Federale Ac-
countant volgen.

Er zullen correcties 
worden aangebracht in 
2018.

3.1.1.2
3.2.1
3.2.2.2
3.3.1

Onjuist gebruik van 
de rekeningen van het 
boekhoudplan dat de 
voorstelling van de jaar-
rekening vertekent.

- De departementen zul-
len correcties moeten 
aanbrengen.

3.1.1.3 Verkeerde boeking van 
de	enige	heffingen	aan	
het BIPT.

De FOD Economie 
moet het totaal van de 
openstaande vorderin-
gen boeken. Hij moet 
de opbrengsten pro 
rata temporis opne-
men volgens de reste-
rende geldigheidsduur 
van de betrokken 
gebruiksrechten.

De FOD Economie zal 
inspanningen leveren 
om de gewenste cor-
recties aan te brengen.

3.1.1.4 Geen boeking van als on-
invorderbaar beschouw-
de btw-vorderingen 
(10,9	miljard	euro).

Alle vorderingen 
boeken.

-

3.1.2
3.1.3
3.6.1

Overschatting van de 
openstaande vorderin-
gen, in het bijzonder  
die van het beheer van  
de	schuld	(120,3	mil-
joen euro).

De opvolging van de 
vorderingen verbete-
ren en de foute boe-
kingen corrigeren.

De aangegeven vergis-
singen zullen worden 
gecorrigeerd.

3.2.2.1
3.2.2.5

Geen systematische 
overeenstemming van de 
loon- en belastinggege-
vens met Fedcom.

De departementen 
moeten ervoor zorgen 
dat de geboekte 
bedragen in Fedcom 
overeenstemmen met 
de loon- en belasting-
gegevens.

Sinds	2015	is	een	maan-
delijkse afstemming per 
departement opgelegd. 
De departementen zul-
len aan deze verplich-
ting worden herinnerd.

3.2.2.2
3.2.2.4

De personeelsgerela-
teerde schulden worden 
onvolledig of foutief 
geboekt.

De Federale Accoun-
tant moet zijn instruc-
ties aanpassen zodat 
de departementen alle 
sociale schulden boe-
ken waarvan ze kennis 
hebben.

-
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling Antwoord van de 

Federale Accountant

3.2.2.3
3.2.2.4
3.6.2.1

De sociale schulden, 
voornamelijk het 
vakantiegeld	(320,3	mil-
joen euro), en de te 
ontvangen facturen 
(23,4	miljoen	euro)	wor-
den niet in de begrotings-
boekhouding geboekt.

De uitgaven tegelijk 
boeken in de begro-
tingsboekhouding en 
de algemene boekhou-
ding.

Voor het vakantiegeld 
zal het probleem ge-
deeltelijk worden opge-
lost bij de invoering van 
de nieuwe loonmotor 
van Persopoint.

3.3.1 Geen herwaardering van 
terreinen en gebouwen.

Deze vaste activa 
moeten worden ge-
herwaarderd overeen-
komstig	artikel	8	van	
het koninklijk besluit-
boekhoudplan.

Deze herwaardering zal 
gebeuren op basis van 
het toekomstige advies 
van de Commissie voor 
de Openbare Compta-
biliteit.

3.3.1 Geen correcte en vol-
ledige databanken van de 
terreinen en gebouwen.

De databanken ana-
lyseren om dubbele 
en foute boekingen 
weg te werken en de 
ontbrekende activa 
erin op te nemen.

-

3.3.1 Boeking van te hoge 
afschrijvingen door het 
gebruik van bestaande 
fiches	van	vaste	activa	in	
Fedcom.

Systematisch nieuwe 
fiches	maken	voor	elk	
vast activum.

De departementen zul-
len opnieuw herinnerd 
worden aan de verplich-
ting	nieuwe	fiches	te	
creëren.

3.4236 Overschatting met 
2,3	miljard	euro	van	de	
voorraden van Defensie 
door een slechte inven-
tarisatie,	classificatie	en	
waardering van de activa.

Een actieplan uitwer-
ken om opnieuw een 
getrouw beeld van de 
voorraden van Defen-
sie te verkrijgen.

Antwoord van Defen-
sie: Defensie heeft 
zich er onder meer toe 
verbonden diverse cor-
recties aan te brengen 
en de inventarisatie te 
verbeteren.

3.5 Bepaalde bank- en post-
rekeningen en kassen 
zijn niet opgenomen in 
Fedcom en dus evenmin 
in de balans. Voor andere 
ontbreken verrichtingen.

Alle rekeningen en 
verrichtingen van het 
algemeen bestuur 
moeten zonder uitstel 
worden opgenomen in 
Fedcom.

Deze verplichting geldt 
voor de departementen 
zelf.

3.5 Op wachtrekeningen 
die gekoppeld zijn aan 
postrekeningen staan 
op het einde van het 
boekjaar nog belangrijke 
saldi open.

Permanent opvolgen 
zodat op het jaareinde 
alle saldi toegewe-
zen worden aan de 
gepaste grootboekre-
keningen.

-

3.5
3.6.2.2
3.9

Onvolledige herklasse-
ring van creditsaldi naar 
het passief en van debet-
saldi naar het actief.

Bij het einde van het 
boekjaar de saldi waar 
nodig herklasseren.

De vergissingen zijn 
gecorrigeerd.

Bron: resultaten van de controle van het Rekenhof

1

236 Zie	het	specifieke	artikel	over	de	voorraden	bij	Defensie	in	hoofdstuk	4	van	dit	deel	I.
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling Antwoord van de 

Federale Accountant

3.8 De voorzieningen zijn on-
voldoende onderbouwd 
en de waarderingsregels 
ervoor worden niet cohe-
rent toegepast.

De departementen 
moeten hun ramingen 
onderbouwen en zich 
houden aan de richt-
lijnen van de Federale 
Accountant.

De richtlijnen zullen 
worden verduidelijkt 
en de toepassing ervan 
opgevolgd.

3.9 Overschatting van de 
kosten en opbrengsten 
door boeking van ver-
richtingen voor rekening 
van derden in de klassen 
6	en	7.

Verrichtingen voor 
rekening van derden 
boeken in de passende 
rekeningen van klasse 
4.

-

3.9 Ontvangsten van de 
FOD	Economie	(36,5	mil-
joen euro) zijn niet ge-
boekt in de begrotings-
boekhouding en blijven 
op een wachtrekening 
staan.

De bedragen terug-
storten aan de Schat-
kist en als begrotings-
ontvangsten boeken.

In samenspraak met 
het departement zal er 
een correctie moeten 
gebeuren.

3.10 De niet in de balans 
opgenomen rechten en 
verplichtingen zijn onvol-
ledig, in het bijzonder 
voor de FOD Justitie.

De rechten en ver-
plichtingen voor alle 
departementen beter 
in kaart brengen.

De Federale Accountant 
zal de departementen 
hierover informeren.

3.11 Bepaalde informatie in 
de toelichtingen en de 
algemene commentaar 
ontbreekt, is foutief of 
onvoldoende gestaafd.

De interne samenhang 
en het revisieproces 
voor deze documenten 
verbeteren.

-

Bron: resultaten van de controle van het Rekenhof
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235 Zie	het	specifieke	artikel	over	de	voorraden	bij	Defensie	in	hoofdstuk	4	van	dit	deel	I.
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Hoofdstuk 4 

Boekhoudsysteem Fedcom

Inventarisatie en boeking van 
voorraden bij Defensie
1 Inleiding

1.1 Omvang en evolutie van de voorraden bij Defensie
Op 31 december 2017 vertegenwoordigden de voorraden van Defensie 3,1 miljard euro, of-
tewel 98,6 % van de voorraden van het algemeen bestuur. Ten opzichte van 2016 dalen ze 
met 404,0 miljoen euro, voornamelijk door de boeking van correcties, waarvan een aantal 
ingevolge opmerkingen van het Rekenhof236.

De voorraden van Defensie vertegenwoordigen 32,6 % van de activa van het departement 
(9,5 miljard euro) en 3,0 % van heel het geconsolideerde actief van het algemeen bestuur 
(102,7 miljard euro).

De voorraden omvatten ongeveer 314.640 verschillende artikelen, die elk geïdentificeerd 
worden met een eigen NSN-code237. Ze zijn opgeslagen in 4.233 magazijnen. Bovendien ver-
tegenwoordigen 506 artikelen 50 % van de totale waarde van de voorraden en vertegen-
woordigen 5.698 types 80 % van de totale waarde.

Tot slot betreft 74 % van de geïnventariseerde voorraad wisselstukken, 11 % munitie en 9 % 
IT-materieel. Voor het overige gaat het om zaken van diverse aard (meer bepaald energie-
producten, kleine uitrustingen en vernietigingswapens).

1.2 Voorwerp van de audit en methode
Gezien de resultaten van voorgaande audits238 en de analyse van de voorraden in de jaar-
rekening 2016239, heeft het Rekenhof onderzocht of de waarden aan de actiefzijde van de  
balans betrouwbaar en conform zijn, op basis van een gedetailleerde inventaris van de 

236 Rekenhof, “Jaarrekening 2016”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 
oktober 2017, p. 106-107, www.rekenhof.be.

237 De NSN-code of NATO Stock Number bestaat uit 13 tekens (cijfers en letters) wordt binnen de NAVO gebruikt om 
alle	bevoorradingen	van	materieel	dat	erkend	is	door	de	lidstaten,	te	kunnen	identificeren.	

238 Zie Rekenhof, “Inventaris en boeking van de voorraden van de federale Staat”, 172e Boek, Volume I, Verslag aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 177-182; “Beheer van de afgedankte munitie en 
van de historische munitie door Defensie”, 169e Boek, december 2012, p. 365-378, www.rekenhof.be.

239 Zie Rekenhof, “Jaarrekening 2016”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Brussel, oktober 2017, p. 106-107, www.rekenhof.be.
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voorraden die Defensie opstelde op 31 oktober 2017. Dat onderzoek gebeurt met het oog 
op de certificering van de rekeningen van de Staat door het Rekenhof vanaf boekjaar 2020.

Het Rekenhof heeft een gerichte steekproef samengesteld met een waarde van 133,5 mil-
joen euro (±4,3 % van de totaalwaarde van de voorraden), verdeeld over 147 artikelen en 
47 voorraadmagazijnen.

Het Rekenhof heeft een ontwerpverslag overgezonden aan de minister van Defensie en de 
minister van Begroting op 27 juni 2018. Daarin waren de opmerkingen van Defensie in het 
kader van de tegensprekelijke procedure (mail van 16 maart 2018) verwerkt. De minister 
van Defensie antwoordde op 25 juli 2018 en de voorzitter van de FOD BOSA op 30 juli 2018. 
Hun antwoorden werden verwerkt in dit verslag.

2 Vaststellingen

2.1 Opslag- en inventariseringsvoorwaarden
In sommige magazijnen zijn de voorwaarden om te kunnen inventariseren niet vervuld240: 
de toegang tot de stukken is moeilijk, opslaglocaties zijn niet gemarkeerd en sommige stuk-
ken zijn niet geïdentificeerd volgens hun code.

Defensie heeft zich ertoe verbonden de fysieke inventariseringsomstandigheden te verbe-
teren.

2.2 Gebruik van de Ilias-software
De boeking van de voorraden bij Defensie berust volledig op de gegevens die worden be-
heerd met Ilias, de software die wordt gebruikt om de locatie van alle stukken te inventa-
riseren en op te sporen volgens het operationeel statuut ervan. Achteraf zijn velden toege-
voegd om een waarde en een boekhoudkundige aard te koppelen aan elk artikel, aan de 
hand waarvan de voorraden van Defensie kunnen worden geïntegreerd in de rekeningen 
van het algemeen bestuur.

Het Rekenhof stelt vast dat er binnen Ilias verwarring bestaat tussen de noties van logis-
tieke voorraad en boekhoudkundige voorraad241. Bijgevolg worden alle logistieke voorraden 
geboekt, terwijl dat niet het geval zou moeten zijn. Dit is meer bepaald zo voor de hoofdwis-
selstukken van vaste activa242, de in gebruik genomen (d.w.z. aan een eenheid toegewezen) 
munitie die niet is afgeschoten243, en de in gebruik genomen secundaire wisselstukken.

240 Dat is het geval bij 12,7 % van de gecontroleerde magazijnen en bij 22,4 % van de gecontroleerde artikelen.
241 De logistieke voorraad is de fysieke voorraad van roerende goederen die ter beschikking van een dienst zijn gesteld 

om zijn opdrachten te vervullen. De boekhoudkundige voorraad is dezelfde logistieke voorraad waarvan de roe-
rende goederen moeten worden gewaardeerd in de balans volgens de reglementaire of gebruikelijke regels voor 
de waardering van voorraden.

242 Een hoofdwisselstuk (of een voorraad veiligheidsstukken) moet volgens de gebruikelijke regels van het dubbel 
boekhouden als een vast actief worden beschouwd als het samen met het vast actief wordt aangekocht, als zijn 
waarde in verhouding belangrijk is ten aanzien van het gekoppeld vast actief en als de entiteit het meer dan één 
boekjaar wil gebruiken. Een vervangingsreactor voor luchtvaartuigen (4,1 miljoen euro in het geval van een F-16) 
moet bijvoorbeeld als een hoofdwisselstuk en dus als een vast actief worden beschouwd.

243 Bijvoorbeeld de antimijnenmunitie Seafox en de raketten van de zeemacht die op de schepen aanwezig zijn.
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Omgekeerd worden stukken in use of stukken die gekoppeld zijn aan infrastructuren die 
niet zijn opgenomen in de Ilias-software (bv. de piste-infrastructuur244 bij de Luchtcompo-
nent) ten onrechte niet boekhoudkundig gewaardeerd, noch als vast actief, noch als voor-
raad. Dat doet afbreuk aan de volledigheid van de rekeningen van het algemeen bestuur.

2.3 Regelmatigheid van de boekingen
Een heel aantal boekingen is foutief in het licht van het KB-Boekhoudplan245 en van de ge-
bruikelijke regels. Dat heeft een aanzienlijke weerslag op de regelmatigheid en de getrouw-
heid van de rekeningen.

Het koninklijk besluit bepaalt dat voorraadrekeningen van subklasse 36 moeten worden 
gebruikt voor “bewapeningsconsumptiegoederen of als dusdanig beschouwde goederen”. Het 
reserveert vier rekeningen voor de voorraden van Defensie246 die nog niet in gebruik zijn 
genomen, maar definieert de noties “nog niet  in gebruik genomen goederen” en “vernie-
tigingswapens” niet. Op basis van de gebruikelijke boekhoudregels is het Rekenhof van 
oordeel dat de goederen die aan operationele eenheden zijn toegewezen, als in gebruik 
genomen moeten worden beschouwd. Veel in gebruik genomen goederen zijn echter opge-
nomen in de voorraadinventaris.

Het besluit bepaalt ook dat voor elke aankoopverrichting (met inbegrip van de boeking van 
een creditnota) of voorraadwijziging in verband met één van die soorten goederen de kos-
tenrekeningen van rubriek 618 “Aankopen, creditnota’s en voorraadwijzigingen in verband 
met wapens” moeten worden gebruikt.

Bij zijn controles heeft het Rekenhof de volgende boekingsfouten vastgesteld:

• Voor de aankoop van goederen247 en voor de boeking van voorraadwijzigingen248 worden 
kostenrekeningen gebruikt die daarvoor niet bedoeld zijn.

• Op voorraadrekeningen249 zijn goederen geboekt met de kenmerken van een materieel 
vast actief en van hoofdwisselstukken (zie punt 3.6).

• Goederen van dezelfde aard werden op verschillende voorraadrekeningen250 geregis-
treerd, onder meer naargelang van de verantwoordelijke eenheid251.

Hoewel Ilias informatie bevat over de slijtage en de operationele status van de goede-
ren, wordt geen enkele rekening voor waardevermindering op voorraden gebruikt om de 

244 De piste-infrastructuur groepeert alle technische grondmiddelen die ter beschikking van luchtvaartuigen worden 
gesteld voor het opstijgen en landen, en de navigatie- en landingshulpmiddelen.

245 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat 
en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

246 Rekeningen	360	–	Voorraden	van	vernietigingswapens,	361	–	Munitievoorraden,	362	–	Voorraden	van	wisselstuk-
ken	(voor	vernietigingswapens),	363	–	Voorraden	van	kleine	uitrustingen	met	militair	karakter.

247 Enkel de aankopen van munitie zijn via de rekeningen van rubriek 618 gepasseerd.
248 Rekeningen van de rubrieken 611, 612, 615 en 616 in plaats van rubriek 618.
249 74 % van de waarde van de voorraad heeft betrekking op wisselstukken zoals vervangingsreactoren voor gevechts-

vliegtuigen.
250 Raketten worden bijvoorbeeld in vier verschillende rekeningen van het grootboek vermeld.
251 Zo werden verschillen vastgesteld in de inventaris van de barrier arresting systems (een systeem voor complete 

noodstop voor luchtvaartuigen) in Bevekom en Florennes.
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werkelijke waarde van de voorraden van Defensie in het vermogen van de Staat weer te 
geven (zie punt 3.6).

Defensie heeft zich ertoe verbonden de boeking van de munitievoorraden te harmoniseren. 
In zijn antwoord van 30 juli 2018 bevestigt de FOD BOSA dat het gebruik van rekeningen 
voor voorraadwijzigingen binnen dezelfde rubriek als de aankooprekening, een getrouwer 
beeld van de voorraden zou schetsen in de jaarrekeningen.

2.4 Juistheid en volledigheid van de inventaris

2.4.1 Juistheid van de inventaris
Het Rekenhof stelde verschillen vast tussen het aantal stukken opgenomen in de inventaris 
en het aantal getelde stukken voor achttien artikelen, d.i. nagenoeg 12 % van de steekproef 
(147 artikelen). De correctie van die verschillen zou leiden tot de boeking van bijkomende 
kosten ten belope van 2.008.228,20 euro.

2.4.2 Volledigheid van de inventaris
Het Rekenhof heeft bij zijn controles ter plaatse enkele activa opgemerkt die niet waren 
opgenomen in de inventaris. Bovendien werden bepaalde goederen (vaste activa en voor-
raden) die zich in infrastructuren bevinden die niet zijn opgenomen in Ilias, niet geboekt 
(zie punt 3.2).

2.5 Aanwezigheid van bewijsstukken
Voor 68 geselecteerde stukken kon Defensie slechts zeven bewijskrachtige stukken voor-
leggen (aankoopfacturen) om de eenheidsprijzen ervan te staven. Defensie haalt aan dat 
de archieven in Zutendaal niet beschikbaar zijn en dat de termijn voor het bewaren van 
de facturen is vastgelegd op zeven jaar252. De 61 artikelen waarvan de eenheidsprijzen niet 
worden gestaafd, vertegenwoordigen een totale waarde van 82,5 miljoen euro, d.i. 61,7 % 
van de steekproef.

Het Rekenhof herinnert eraan dat elke boeking moet worden gebaseerd op bewijskrachtige 
verantwoordingsstukken, overeenkomstig artikel 12 van de wet van 22 mei 2003. Daarom 
moeten de documenten waarmee de waarde van de activa van een departement kan worden 
bepaald, minstens worden bewaard tot de vervreemding van de activa. 

In zijn antwoord van 24 juli 2018 benadrukt de minister van Defensie dat in de toekomst 
meer boekingen elektronisch zullen worden uitgevoerd. Daardoor zullen bewijskrachtige 
stukken digitaal kunnen worden bewaard. Hij voegt daaraan toe dat alle boekingen ge-
trouw worden geregistreerd, op basis van verantwoordingsstukken die zeven jaar lang wor-
den bewaard.

252 In	samenhang	met	richtlijn	2013/34/EU	van	het	Europees	Parlement	en	van	de	Raad	van	26	juni	2013	betreffende	de	
jaarlijkse	financiële	overzichten,	geconsolideerde	financiële	overzichten	en	aanverwante	verslagen	van	bepaalde	
ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot in-
trekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad.
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2.6 Waardering van de goederen

2.6.1 Vaste activa tegen hun nominale waarde in voorraad
Zoals vermeld in punt 3.2 werden de vaste activa en de hoofdwisselstukken ten onrechte bij 
de voorraden geboekt. De waardering van die in gebruik genomen goederen tegen hun his-
torische nominale waarde weerspiegelt niet de werkelijke slijtage of de operationele status 
van die goederen. Hun waardering op de balans is dus overschat.

Op een steekproef van geteste goederen (die in de voorraden waren gewaardeerd op 
133,5 miljoen euro) zouden zo voor nagenoeg 99,0 miljoen euro (74 %) goederen moeten 
worden geherklasseerd als materiële vaste activa253. Ook zouden er cumulatieve en zelfs 
uitzonderlijke afschrijvingen moeten worden geboekt. Het Rekenhof had al hetzelfde vast-
gesteld bij de controle van de jaarrekening 2016254.

Defensie heeft zich ertoe verbonden de eenheidsprijzen en hoeveelheden waar nodig te cor-
rigeren, en bepaalde activa over te hevelen van de voorraden naar de vaste activa.

2.6.2 Niet-operationele voorraden geboekt tegen hun nominale waarde
De boekhoudkundige inventaris bevat daarnaast heel wat categorieën van niet-operationele 
voorraden, zonder dat de ermee overeenstemmende waarde wordt afgetrokken: te calibre-
ren items, te herstellen items, onvolledige items, items die worden voorgesteld voor declas-
sering door terugtrekking of afdanking, gekannibaliseerde items255, te vervreemden items, 
gedeclasseerde items voor de schroothoop, geblokkeerde items of items onder waarborg.

Een schatting van de waardeverminderingen die moeten worden toegepast op de niet-
operationele  voorraden die het Rekenhof heeft kunnen  identificeren,  leidt  tot  een nega-
tieve impact van 15,0 % (-20,3 miljoen euro) op de waarde van de steekproef, en van 13 % 
(-417,1 miljoen euro) op de totale waarde van de voorraden (vóór herklassering van de vaste 
activa) op 31 oktober 2017.

Tijdens zijn audit over het beheer van afgedankte munitie in 2012 had het Rekenhof gewe-
zen op een gelijkaardige situatie bij de historische en afgedankte munitie, waarbij ook een 
waardevermindering moest worden uitgevoerd (zelfs een volledige afwaardering) van de 
betrokken voorraden.

Defensie heeft zich ertoe verbonden de nominale waarden aan te passen aan de werkelijke 
waarde256, op basis van door de Federale Accountant te verstrekken instructies. 

2.6.3 Naleving van de waarderingsregels voor voorraden
In de commentaar bij het KB-Bboekhoudplan wordt gepreciseerd dat de minister van Fi-
nanciën de waarderingsregels, met inbegrip van de waardeverminderingen op voorraden, 

253 Tot die artikelen behoren tien reactoren van een gevechtsvliegtuig voor een bedrag van 41,2 miljoen euro, zes op 
afstand bediende onderzeevaartuigen voor 9,5 miljoen euro en drie POD aircrafts voor 6,3 miljoen euro.

254 Meer bepaald met betrekking tot pantservoertuigen van het type Pandur Recce en een vluchtsimulator A109. 
255 Gekannibaliseerde items zijn items (bv. een motor of machine) die gedemonteerd worden om andere mee te her-

stellen.
256 Namelijk	de	marktwaarde	(als	die	lager	ligt	dan	de	aanschaffingswaarde)	of	de	herziene	waarde,	na	een	afschrijving	

of een waardevermindering (onvolledig, te herstellen of gedeclasseerd item).
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en de definitie van een vast actief vaststelt na eensluidend advies van de Interministeri-
ele Conferentie voor de Financiën en de Begroting, op voorstel van de Commissie voor de 
Openbare Comptabiliteit. Die laatste heeft haar werkzaamheden aangevat in november 
2017, maar heeft nog geen voorstel geformuleerd.

In afwachting van die voorstellen heeft de Federale Accountant niet-exhaustieve waarde-
ringsregels voor de departementen van het algemeen bestuur opgemaakt en verspreid. Die 
bepalen dat de voorraden van het departement Defensie worden gewaardeerd tegen hun 
aanschaffingswaarde en dat de items die worden uitgeboekt, worden gewaardeerd volgens 
de methode van de “gewogen gemiddelde prijs”.

De Ilias-software bevat echter in drie andere waarderingstypes, waarvan twee de bereke-
ning van de gewogen gemiddelde prijs omzeilen door een eenheidsprijs op te leggen zonder 
enige historische referentie. De gewogen gemiddelde prijs geldt bijgevolg maar voor 45 % 
van de waarde van de steekproef die overeenstemt met 56 % van de artikelen.

Daarom heeft het Rekenhof de eenheidsprijs geverifieerd van elf artikelen die waren ge-
waardeerd op 82,8 miljoen euro257 alsook van drie artikelen met een eenheidsprijs van nul 
euro. Defensie kon de bewijskrachtige stukken om de waardering ervan te kunnen beves-
tigen, niet verstrekken. Op basis van online gepubliceerde informatie heeft het Rekenhof 
voor bepaalde goederen grote waarderingsfouten kunnen vaststellen die moeten worden 
gecorrigeerd, die worden geraamd op 16,5 miljoen euro en bijna 100 % van de waarde van 
deze goederen in de balans vertegenwoordigen.

Defensie heeft zich ertoe verbonden de eenheidsprijzen waar nodig te corrigeren.

2.7 Middelenbeheer
Het Rekenhof heeft erop gewezen dat talrijke activa worden bewaard die niet recent (drie 
jaar en meer) zijn gebruikt258, waardoor er meer opslagplaatsen moeten zijn, het opmaken 
van de inventaris meer werk vergt en er middelen worden opgeslagen die mogelijk zouden 
kunnen worden vervreemd.

Het beveelt aan de gedeclasseerde, onvolledige of te herstellen voorraden sneller te behan-
delen om onder andere de magazijnen gemakkelijker te kunnen rationaliseren, wat door de 
geprogrammeerde personeelsinkrimping van Defensie onvermijdelijk zal worden.

In zijn antwoord preciseert de minister van Defensie dat zijn departement zal nagaan hoe 
het beter kan rationaliseren, rekening houdend met de voorschriften van Defensie met be-
trekking tot voorraadopslag.

2.8 Interne beheersing
Het voorraadbeheer van Defensie berust op twee kernelementen: de logistieke organisatie 
en de Ilias-software.

257 Dat bedrag omvat goederen met een hoge waardering, onder meer tien vervangingsreactoren voor gevechts-
vliegtuigen met een historische eenheidswaarde van 4.123.052,30 euro en vijf raketten met een eenheidsprijs van 
825.000 euro.

258 Ongeveer 6.000 artikelen voor de periode 2015-2017.
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Wat de logistieke organisatie betreft, wees het Rekenhof op verschillende zaken die wijzen 
op een ontoereikende interne beheersing: bepaalde eenheden ondervinden moeilijkheden 
om in de loop van het jaar al hun voorraden te inventariseren, parallel met Ilias worden 
boekjes “In/out” bijgehouden voor de registratie van veelgevraagde artikelen, en bepaal-
de eenheden hebben een ratio “correcties van de voorraden”/“totale Ilias-transacties” van 
meer dan 5 %.

Bovendien beheren de logistieke eenheden hun inventaris op niet-eenvormige wijze via 
hun Bureau Analyse259. Naargelang van de magazijnen werden aanzienlijke verschillen 
vastgesteld in de uitvoering van de jaarlijkse controles en in de opvolging van de processen-
verbaal van inventaris en van rechtzetting260.

Niettemin werden goede praktijken vastgesteld. Enerzijds volgt het Bureau Analyse de in-
ventarissen regelmatig op en werkt het eventueel mee aan de controles ervan. Anderzijds 
kan de centrale dienst in Ilias een rapport genereren dat voorraden met een eenheidswaar-
de van nul identificeert.

Wat Ilias betreft, wijst het Rekenhof erop dat de manueel ingevoerde eenheidsprijzen niet 
worden gecontroleerd (het vierogenprincipe), dat het mogelijk is een transactie te annule-
ren zonder verantwoording, dat er geen ontvangst is voor de goederen die naar de basis van 
Den Helder261 worden overgebracht wegens onverenigbare IT-systemen en, tot slot, dat de 
termijn voor de manuele invoer van de transacties te lang is (maximum 45 dagen).

Het Rekenhof onderstreept echter dat de transacties in de Ilias-software makkelijk kunnen 
worden opgespoord en dat er makkelijk over kan worden gerapporteerd.

2.9 Aanstelling van de rekenplichtigen over waren
Na zijn audits van 2012 en 2015 en overeenkomstig de artikelen 35 en 36 van de wet van 
22 mei 2003 had het Rekenhof de minister van Defensie gevraagd rekenplichtigen over wa-
ren aan te stellen voor de centrale voorraden (meer bepaald in Bertrix en Houthulst). Het 
herhaalt die aanbeveling.

Het Rekenhof herinnert er bovendien aan dat de verantwoordelijkheden van die reken-
plichtigen bij koninklijk besluit moeten worden gedefinieerd.

3 Aanbevelingen

Gezien het belang van de correcties die Defensie moet uitvoeren, is het Rekenhof van oor-
deel dat Defensie dringend maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat zijn voorra-
den (en zijn vaste activa) getrouw worden weergegeven, in het bijzonder met het oog op de 
certificering van de rekeningen van de Staat door het Rekenhof vanaf het dienstjaar 2020.

259 Dit is de dienst Ondersteuning van het hoofd van het onderhoud en de logistiek ter plekke. 
260 De processen-verbaal worden opgesteld als bij de tellingen vergissingen werden vastgesteld (verlies, diefstal, ver-

nietiging, aantasting, niet-uitgevoerde overdracht enz.).
261 Basis van de Koninklijke Nederlandse Marine waar Belgische schepen kunnen aanleggen in het kader van het ak-

koord Admiraliteit Benelux, dat een samenwerking instelt voor de operationele, technische, logistieke en oplei-
dingsaspecten. 
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De Federale Interne-auditdienst zou, in samenwerking met de algemene inspectiedienst 
van Defensie die op 1 januari 2018 werd opgericht, de uitvoering van de correcties en van de 
aanbevelingen van het Rekenhof regelmatig moeten opvolgen.

3.1 Regelgevend kader
Het Rekenhof beveelt aan verder werk te maken van het definiëren van de boekhoudkundi-
ge noties en concepten, en om de uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003 en de re-
gels voor de waardering van de voorraden van heel het algemeen bestuur te vervolledigen.

In afwachting dat de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit 
vorderen, zou de Federale Accountant  in zijn waarderingsregels de noties van “materiële 
vaste activa” en “hoofdwisselstukken” moeten preciseren. De noties van “vernietigingswa-
pens” en “ingebruikneming” zouden ook moeten worden verhelderd, met de hulp van De-
fensie, daarbij rekening houdend met hun specificiteit.

Het Rekenhof stelt Defensie trouwens voor de boekhoudkundige inventaris te beperken tot 
de niet-toegewezen voorraden262 en de centrale voorraden van munitie en energieproduc-
ten. Via een dergelijke beperking zou het KB-Boekhoudplan263 gemakkelijker kunnen wor-
den nageleefd, zou het totaalbedrag van de voorraden van Defensie worden teruggebracht 
tot minder dan 800 miljoen euro264 en zou de waarde van de vaste activa daarentegen stij-
gen.

Met toepassing van artikel 5 van het KB-Boekhoudplan zou het ook aangewezen zijn op 
voorstel van Defensie waarderingsregels vast  te  leggen voor het specifieke materieel van 
Defensie. Het gaat dan om de drempelbedragen265 die van toepassing zijn voor de hoofd-
wisselstukken (die als vaste activa moeten worden geboekt) en secundaire stukken (die als 
voorraden moeten worden geboekt), en de waardeverminderingspercentages die moeten 
worden toegepast voor elke niet-operationele categorie van militaire voorraden.

In zijn antwoord beveelt de minister van Defensie overleg met de FOD BOSA aan om de 
uitvoeringsrichtlijnen van de wet van 22 mei 2003 te verfijnen. Hij benadrukt dat het voor 
Defensie van essentieel belang is dat de waarderingsnoties, -rekeningen en -regels worden 
gepreciseerd en vastgelegd door de Federale Accountant alvorens de IT-systemen en de 
rapporteringen te wijzigen. De Federale Accountant heeft zich ertoe verbonden bepaalde 
noties te verduidelijken in overleg met Defensie en met de Federale Politie, en ze zo nodig 
voor te leggen aan de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit.

3.2 Interne beheersing
Het Rekenhof beveelt aan drie aspecten van de interne beheersing te verbeteren.

• Op het niveau van de lokale operaties zouden de fysieke voorwaarden voor de inven-
tarisering moeten worden geoptimaliseerd, de systemen voor het aansturen van de  

262 Namelijk de voorraden in de drie centrale depots.
263 Onder meer de bepalingen over het boekhoudkundig beheer van in gebruik genomen uitrustingen en van in ge-

bruik genomen maar niet-afgeschoten munitie met een hoge eenheidsprijs (bv. raketten).
264 Dit is de som van de niet-toegewezen centrale voorraden (415 miljoen euro in 2016), van de voorraad munitie 

(345,5 miljoen euro) en van de voorraad energieproducten (34,8 miljoen euro).
265 In euro en in percentage van de waarde van het vast actief waaraan het gekoppeld is.
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inventarissen betrouwbaarder moeten worden gemaakt en geharmoniseerd moeten 
worden, en zou de dimensie “eenheidswaarde” eraan moeten worden toegevoegd voor 
de geïnventariseerde artikelen.

• Op het niveau van de centrale controle zouden verslagen moeten worden uitgewerkt 
voor het opsporen van potentiële fouten (abnormale bewegingen van de eenheidsprijs, 
hoog niveau van de eenheidsprijs, geen beweging gedurende lange tijd enz.) en zou een 
kopie van de laatste facturen moeten worden opgenomen in Ilias.

• Op het niveau  van de  Ilias-software  identificeert het Rekenhof  twee  andere  verbete-
ringspistes:

•  de exhaustiviteit van de inventaris vergroten door de nog niet-afgedekte zones in 
de software op te nemen en erop toezien dat de routine voor de berekening van de 
gewogen gemiddelde prijs goed werkt;

•  bijkomende controles invoeren op de invoer van eenheidsprijzen en op de opvol-
ging van de transacties (invoertermijn en monitoring van de annuleringen van de 
transacties).

Het Rekenhof onderstreept tot slot dat de boeking van de individuele transacties via streep-
jescodes aanzienlijk efficiënter zou zijn, het risico bij de invoer zou verminderen (termijn, 
vergetelheid en fout in artikelcode) en het (voor kritiek vatbare) bijhouden van “In/out”-
boekjes naast de software zou ontmoedigen.

Defensie heeft zich ertoe verbonden het aantal inventariscontroles op te trekken en de 
kwaliteit ervan te verbeteren, onder meer via specifieke opleidingen voor nieuw aangesteld 
personeel. In zijn antwoord wijst de minister van Defensie erop dat zijn departement zal 
onderzoeken hoe de interne beheersing kan worden verbeterd, maar hij preciseert niet of 
dat betrekking zou hebben op de logistieke organisatie en de Ilias-software.

3.3 Actieplan voor de correctie van onjuiste boekingen
Met het  oog  op de  certificering  dringt  het Rekenhof  erop  aan  een  globaal  actieplan uit 
te werken voor de hiernavolgende punten. Omdat de helft van de waarde van de voor-
raad geconcentreerd zit bij een redelijk beperkt aantal artikelen (ongeveer 500), beveelt 
het Rekenhof aan daar rekening mee te houden bij het opstellen van het actieplan, om de 
betrouwbaarheid van de rekeningen snel te verbeteren.

3.3.1 Correcties en herklasseringen van boekingen
Het Rekenhof beveelt aan de vaste activa die onterecht in de voorraadrekeningen werden 
geboekt, te herklasseren, foutieve gemiddelde eenheidswaarden te analyseren en te corri-
geren op basis van de aankoopfacturen of ander bewijsstukken, de perimeter van de boek-
houdkundige voorraad coherent en volgens de regels af te bakenen rekening houdend met 
het wettelijk en reglementair kader, en de vastgestelde hoeveelheidsfouten te corrigeren.

3.3.2 Verbeteringen van het boekhoudplan en van de waarderingsregels
Het Rekenhof beveelt aan munitierekeningen te creëren voor elke component van Defensie, 
binnen de subklassen 36 en 69 van het boekhoudplan van het algemeen bestuur rekenin-
gen in te voeren die gekoppeld zijn aan de waardeverminderingen op voorraden, de waar-
deverminderingen te boeken op basis van de categorieën niet-operationele voorraden die 
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Defensie al gebruikt en, tot slot, uitzonderlijke afschrijvingen of waardeverminderingen te 
boeken voor de gevechtssystemen zodra beslist wordt ze uit gebruik te nemen.



INVOERING	VAN	HET	PROJECT	E-INVOICING	BIJ	DE	DIENSTEN	VAN	HET	ALGEMEEN	BESTUUR / 129

Invoering van het project 
e-invoicing bij de diensten van 
het algemeen bestuur
1 Inleiding

Het Rekenhof heeft de invoering van het project e-invoicing bij de diensten van algemeen 
bestuur onderzocht.

De diensten van het algemeen bestuur boeken een belangrijk deel van de uitgaven aan 
de hand van facturen en schuldvorderingen. Sinds de zomer van 2017 is de FOD Beleid en 
Ondersteuning  (FOD BOSA),  in  samenwerking met een externe  leverancier, gestart met 
het project e-invoicing waarbij wordt overgeschakeld van fysieke naar elektronische docu-
menten266.

Het project past in de uitvoering van richtlijn 2014/55/EU267 die de normen en kernelemen-
ten van een elektronische factuur bepaalt. Het past ook in de uitvoering van het regeerak-
koord van 10 oktober 2014 waarbij de Belgische Staat zich tegenover Europa engageerde om 
tegen 2020 50 % van de facturen via e-invoicing te laten verlopen.

Deze nieuwe manier van verwerken zou een antwoord kunnen bieden op de vaststellingen 
die het Rekenhof de voorbije jaren formuleerde over de naleving van de vier voorwaarden 
om een recht vast te stellen conform artikel 8 van de wet van 22 mei 2003. Zo stelt het 
Rekenhof naar aanleiding van zijn controle van de jaarrekening telkens problemen vast met 
verantwoordingsstukken, datums en formele goedkeuringen268.

Het Rekenhof onderzocht ook de toepassing van de elektronische handtekening en ging 
na of de uitvoeringsregels van de wet van 22 mei 2003 gerespecteerd worden. Het heeft 
deze problematiek, die mede te wijten is aan een onvoldoende duidelijk wettelijk kader269, 

266 Het project e-invoicing	is	een	project	van	het	federale	efficiëntieprogramma	Optifed	dat	als	doel	heeft	besparingen	
te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de fe-
derale	overheidsdiensten.	Het	spoort	goede	efficiëntiepraktijken	op	in	de	federale	overheid	en	past	die	vervolgens	
door middel van projecten toe in zoveel mogelijk diensten.

267 Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering 
bij overheidsopdrachten verplicht de EU-lidstaten ervoor te zorgen dat de aanbestedende diensten en instanties 
elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken wanneer die voldoen aan de Europese norm. Deze richtlijn 
is (nog) niet omgezet in nationale regelgeving. De omzettingstermijn verstrijkt volgens artikel 11 van de richtlijn op 
27 november 2018.

268 Zo stelde het Rekenhof op basis van documentdatum en boekingsdatum vast dat niet elke verrichting “zonder uit-
stel, getrouw, volledig en naar tijdsorde” werd ingeschreven in een of meer dagboeken, zoals artikel 12, tweede 
lid, van de wet van 22 mei 2003 voorschrijft. Ook kon de documentdatum op het fysieke stuk met die in Fedcom 
verschillen.

269 De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit moet het wettelijke kader verder verduidelijken en preciseren, 
onder meer voor de vaststelling van de rechten. De commissie werd opgericht door de wet van 18 januari 2010, 
maar heeft haar werkzaamheden pas eind 2017 opgestart.
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herhaaldelijk aangekaart270.  De  ambtenaar  met  vereffeningsbevoegdheid  moet  zijn  ad-
ministratieve verantwoordelijkheid opnemen door zijn naam, handtekening en datum te 
plaatsen op het verantwoordingsstuk.

Op 4 juli 2018 heeft het Rekenhof een ontwerpverslag verzonden aan de betrokken minis-
ters en voorzitters van de directiecomités271. Het ontving zes antwoorden op dit verslag (zie 
punt 3).

2 Onderzoeksresultaten en aanbevelingen

2.1 Regelgevend kader
Doordat uitvoeringsbesluiten ontbreken, zijn de voorwaarden van de elektronische factu-
ratie en de elektronische handtekening onvoldoende afdwingbaar. Vooral het ontbreken 
van de uitvoeringsbesluiten voor de vaststelling van de rechten, de bewaring van de ver-
antwoordingsstukken en de organisatie van het budgettair en boekhoudkundig kader, de 
actoren en de functiescheiding272 vormt een handicap voor een optimale invoering van de 
elektronische facturatie.

Het Rekenhof kwam in een vorig onderzoek273 tot een zelfde conclusie en besluit dat zijn 
opmerkingen, negen jaar na de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003, nog steeds 
gelden.

Aanbeveling
Het Rekenhof herhaalt zijn aanbevelingen over het ontbrekende regelgevend kader:

• De ontwerpbesluiten waarover overeenstemming is, zouden snel van toepassing moeten 
worden.

• Als uiteenlopende meningen over de inhoud van de ontwerpen de goedkeuring van be-
sluiten verhinderen, kan een ontwerp met basisregels een uitweg bieden. Deze algeme-
ne regels zouden de departementen voldoende ruimte kunnen laten om hun eigenheid 
niet te hinderen.

• Het team Wetgeving, Autorisaties en Normering (WAN) van de FOD BOSA, verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van de uitvoeringsbesluiten, moet hiervoor kunnen 
beschikken over de juiste middelen en moet zijn werkzaamheden kunnen baseren op 
een richtinggevende en ondersteunende visie van de cel Beleidscoördinatie van de FOD 
BOSA.

• De ontwerpbesluiten kunnen worden voorbereid in werkgroepen van experts en hierbij 
moet er aandacht zijn voor de specifieke noden van de elektronische factuurverwerking.

270 Rekenhof, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 98; 
171e Boek, oktober 2014, p. 126; 170e Boek, oktober 2013, p. 127; 169e Boek, december 2012, p. 103; 168e Boek, no-
vember 2011, p. 249, www.rekenhof.be.

271 Het onderzoek werd gevoerd bij de FOD BOSA, de FOD Kanselarij, de FOD Volksgezondheid, de FOD Binnen-
landse	Zaken,	de	FOD	Buitenlandse	Zaken,	de	FOD	Financiën	en	de	FOD	Economie.

272 Respectievelijk de uitvoeringsbesluiten van de artikelen 8, 14 en 29 van de wet van 22 mei 2003.
273 Rekenhof, “Impact van de onvolledige regelgevende omkadering van de wet van 22 mei 2003”, 173e Boek, Volume I, 

Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 129-140, www.rekenhof.be.
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2.2 Controleomgeving en ontwikkeling van procedures
De FOD Financiën begon in 2014 met een eigen project e-scanning voor een volledige digi-
talisering van de stroom van zijn facturen. Daardoor heeft de FOD een unieke ervaring in 
centralisatie, e-scanning en het elektronisch ontvangen van facturen. Hoewel het Rekenhof 
in het verleden opmerkingen had op dit project274, is het een gemiste kans dat dit depar-
tement niet als piloot is ingeschakeld bij het project e-invoicing. De  externe  leverancier 
was bij aanvang van het project e-invoicing niet op de hoogte van de ervaring van de FOD 
Financiën.

De externe leverancier heeft een SharePoint-platform “expertennetwerk voor e-invoicing” 
opgericht. Dat bevat een handleiding voor elk van de negen rollen die in het proces van 
de elektronische factuurverwerking moeten worden vervuld. De handleiding beantwoordt 
ook vragen over procedures en andere veelgestelde vragen. Zo licht ze de verwerking van 
subsidies, onkostennota’s en creditnota’s toe. Het expertennetwerk bevat ook een forum en 
een kalender met alle belangrijke datums voor de invoering van de e-invoicing.

De Federale Accountant heeft de negen rollen verwerkt in een rollenmatrix die voor elke 
medewerker weergeeft welke rol of rollen hij vervult en welk risico op onvoldoende functie-
scheiding dat inhoudt. De matrix houdt rekening met de mate waarin controlerende, beslis-
sende, uitvoerende en bewarende functies met elkaar worden gecombineerd.

Sommige diensten zijn door hun beperkte omvang genoodzaakt meerdere rollen aan een-
zelfde personeelslid toe te kennen. Daarbovenop moet elke rol waar een menselijk optreden 
cruciaal is, door minstens twee personen opgenomen worden. Enkele departementen, zoals 
de FOD Binnenlandse Zaken, hebben een interne reorganisatie uitgevoerd om het risico 
op onverenigbaarheden  te  verkleinen. De departementen moeten de matrix  invullen  en 
semestrieel voor commentaar naar team WAN sturen.

De pilootdepartementen geven aan dat het systeem de gegevens die vermeld zijn op de do-
cumenten, onvoldoende herkent. Zo kiest het verkeerde leveranciers of herkent het niet al-
tijd rekeningnummers, hoewel die meestal beginnen met de notatie “BE”. Dit onderdeel van 
het proces verloopt daardoor minder efficiënt: de automatische herkenning van gegevens 
moet immers manueel gecontroleerd worden. De efficiëntie zou op termijn wel moeten toe-
nemen omdat de rol die de gegevens manueel controleert, het systeem de herkenning van 
gegevens op specifieke documenten kan aanleren. Diezelfde rol kan er ook voor opteren de 
al dan niet herkende gegevens zelf te overschrijven, wat een risico inhoudt.

Daartegenover staat dat het dwingende karakter van het systeem ervoor zorgt dat de veref-
fenaar de uitgave alleen kan inboeken als het systeem beoordeelt dat alle nodige gegevens 
juist ingevuld zijn. Dat komt een correcte en uniforme registratie ten goede.

Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt de Federale Accountant aan beter met de departementen te com-
municeren. Zo blijken die het expertennetwerk onvoldoende te kennen. Dat platform moet 
worden uitgewerkt en onderhouden zodat de continuïteit van de ondersteuning gewaar-

274 Rekenhof, 172e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 144-
147; Rekenhof, 173e Boek, oktober 2016, p. 126, www.rekenhof.be.
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borgd is. Dat vereist dan weer dat de Federale Accountant voldoende technisch inzicht 
blijft houden.

Het Rekenhof raadt de Federale Accountant ook aan met elk departement te overleggen 
over zowel praktische problemen, efficiëntere verwerkingen als quickwins. Zo kan hij in-
zicht krijgen in welke problemen de departementen als belangrijkste ervaren en hoe hij 
instructies het duidelijkst naar de departementen en derde partijen kan communiceren.

Een nauwere samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging van de FOD 
Kanselarij had er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de leveranciers eenzelfde boodschap 
ontvingen in naam van alle departementen zodat niet elk departement afzonderlijk hier-
voor zijn leveranciers moest contacteren. Voor toekomstige projecten moeten de depar-
tementen voldoende aandacht besteden aan een positieve samenwerking met de verant-
woordelijken van die projecten. Daarnaast hadden deze projectverantwoordelijken ook een 
interessante tandem kunnen vormen met de FOD Financiën.

Met het oog op de uniformiteit en uniciteit275 van gegevens kan de Federale Accountant zelf 
de rol opnemen die de masterdata beheert.  In de rollenmatrix moet de functiescheiding 
nog sterker en meer afdwingbaar worden gemaakt. Daarnaast moet meer aandacht worden 
besteed aan het beperken van de risico’s die ontstaan door het combineren van verschil-
lende rollen.

2.3 Invoering op basis van de Europese richtlijn
Door het ontbreken van een regelgevend kader betwijfelen de departementen of ze de fac-
turen volledig uniform verwerken, voornamelijk voor uitgaven die zonder bestelbon verlo-
pen276. De wet van 22 mei 2003 bevat namelijk geen bijzondere bepalingen over het gebruik 
van elektronische facturen277. Daardoor verlopen de procedures weinig uniform en worden 
elektronische stukken bijvoorbeeld soms uitgeprint, gehandtekend en opnieuw ingescand, 
terwijl in andere gevallen facturen worden goedgekeurd via een elektronische authenticatie 
via e-ID; in nog andere gevallen is er enkel een spoor van de goedkeuring (logboek) terug 
te vinden in Fedcom.

De Federale Accountant baseert zich voor de invoering van de elektronische facturatie op 
de Europese  richtlijn  2010/45/EU278. Het project e-invoicing voldoet aan de voorwaarden 
voor de aanvaarding door de ontvanger en het waarborgen van de authenticiteit, de integri-
teit en de leesbaarheid van de factuur bij het gebruik van elektronische facturatie.

275 Bv.	de	identificatie	in	elk	departement	van	dezelfde	leverancier	op	basis	van	een	uniek	crediteurnummer.	Bozar	is	
bv. vandaag bekend als “BoZar”, “Bozar”, “Palais des Beaux Arts”, “Paleis der Schone Kunsten nv” en “Paleis voor 
Schone Kunsten”.

276 Bijvoorbeeld subsidies en toelagen.
277  De memorie van toelichting vermeldt wel dat de regelgeving kan worden uitgewerkt zodat deze toelaat de boek-

houding te voeren op een gedematerialiseerde manier via moderne informaticatechnieken. 
278 En op de wet van 17 december 2012 tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde, die deze richtlijn 

heeft omgezet naar de btw-wetgeving.
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Aanbeveling
De Federale Accountant moet een regelgevend kader en duidelijke instructies uitwerken en 
hierover communiceren met de departementen. De nood aan duidelijkheid is er voorname-
lijk voor de gevallen waarbij geen bestelbon wordt opgesteld.

In afwachting van de uitvoeringsbesluiten kunnen de departementen wel al de procedures 
naleven die door de Federale Accountant ter beschikking worden gesteld. Dat zal een posi-
tief effect hebben op de uniformiteit van gegevens en de kwaliteit van de rekeningen.

2.4 Elektronische handtekening
Hoewel de wetgeving het mogelijk maakt te werken met een elektronische handtekening, 
meent de Federale Accountant dat de Belgische of Europese regelgeving het gebruik hier-
van niet verplicht. Hij stelt dat het systeem voldoende goed werkt waarbij er voldoende 
controles door het systeem worden uitgevoerd op het respecteren van de vier voorwaarden 
tot het vaststellen van een recht volgens de wet van 22 mei 2003.

In het project e-invoicing moeten de rollenmatrix en de daaraan gekoppelde toegangsrech-
ten de identiteit van de optredende actor garanderen en achteraf de tussenkomst van deze 
actor documenteren. De zekerheid over de identiteit van de actor, zijn toegangsrechten en 
zijn bevoegdheid zou kunnen worden versterkt door de rollenmatrix  te combineren met 
een authenticatie via de elektronische identiteitskaart.

In elk uitgavenproces moet elke actor apart zijn toebedeelde rol opnemen en zijn acties 
valideren. Het Rekenhof is om die reden van mening dat e-invoicing pas aan de wet van 
22 mei 2003 voldoet als de Federale Accountant verantwoordt hoe de vereffenaar zijn ad-
ministratieve verantwoordelijkheid opneemt bij automatische driepuntscontroles. Dat zijn 
controles waarbij het systeem zelf de bestelbon, de factuur en de leverbon op elkaar afstemt 
en de boeking plaatsvindt zonder optreden van de vereffenaar.

Aanbeveling
In geval van de automatische boeking door het systeem moet de Federale Accountant ver-
antwoorden hoe de vereffenaar zijn administratieve verantwoordelijkheid opneemt.

Het Rekenhof beveelt aan om de toegang tot het gedigitaliseerde uitgavenproces en de be-
voegdheid van de verschillende actoren niet alleen toe te staan via een gebruikersprofiel 
(login en paswoord) en een daaraan gekoppelde rollenmatrix, maar een autorisatiemethode 
uit te werken die voor het proces van interne beheersing gelijkwaardige waarborgen biedt 
als de manuele goedkeuring van de papieren stukken. Daartoe kan worden gedacht aan 
de geavanceerde elektronische handtekening zoals de aanmelding via een elektronische 
identiteitskaart. In elk geval draagt de Federale Accountant de eindverantwoordelijkheid 
voor het invoeren en bewaken van een performant maar betrouwbaar en sluitend systeem.
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3 Antwoorden van de ministers en van de administratie

De minister van Begroting becommentarieert in zijn antwoord de aanbevelingen en geeft 
meer details over het project e-invoicing279.

Invoeringstraject
Volgens de minister werd de FOD Financiën, gezien zijn ervaring, uitgenodigd om deel te 
nemen aan de blauwdruk van de tweede fase, maar verkoos de FOD zelf dat niet te doen. Uit 
het antwoord dat het Rekenhof van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Finan-
ciën ontving, blijkt echter het tegenovergestelde. De voorzitter stelt dat de FOD Financiën 
aandrong om betrokken te worden bij de blauwdruk van de VIM280 maar dat de FOD BOSA 
het voldoende achtte om samen met de externe leverancier een presentatie over de eerste 
fase bij te wonen bij FOD Financiën. Die presentatie zoomde vooral in op de mogelijke ver-
beterpunten die geïdentificeerd werden bij het e-scanning-project van de FOD Financiën. 
Later, bij de voorbereiding van de  instap van de FOD Financiën  in e-invoicing, bleek dat 
deze  informatie  intern  niet was  doorgegeven  bij  de  externe  leverancier. Wegens  de  nog 
openstaande knelpunten heeft de FOD Financiën er daarom voor geopteerd zijn instap in 
e-invoicing uit te stellen281.

De voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken geeft in zijn antwoord aan dat zijn departe-
ment nog niet in het e-invoicing-systeem wenst te stappen voor de elektronische verwer-
king van de onkostenstaten van personeelsleden en betalingen aan de diplomatieke posten.

Communicatie
De minister van Begroting antwoordt dat de aanbeveling over de communicatie en de over-
legmomenten met de FOD’s actief wordt opgenomen. Zo worden overlegmomenten inge-
pland tijdens zowel de voorbereiding, de invoering als na de inwerkingtreding282.

Over de gecentraliseerde en gecoördineerde communicatie met de leveranciers stelt de mi-
nister van Begroting dat de afstemming met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging 
opgenomen is in het project. In het antwoord wordt niet verder aangegeven hoe die op-
dracht concreet wordt ingevuld en of deze boodschap ook aan de departementen is gecom-
municeerd.

Regelgevend kader
De minister van Begroting zal werk maken van de uitvoeringsbesluiten in de periode 2018-
2019. Zij is van mening dat de invloed op het project e-invoicing zeer beperkt en indirect is. 
Het Rekenhof deelt deze mening niet.

279 De minister van Ambtenarenzaken verwijst integraal naar het antwoord van de minister van Begroting.
280 Vendor Invoice Management (VIM) is de module in SAP die instaat voor de elektronische factuurverwerking. 
281 De	voorzitter	van	de	FOD	Financiën	heeft	midden	juni	2018	per	brief	zijn	collega	van	de	FOD	BOSA	op	de	hoogte	

gebracht dat zijn departement op 2 juli 2018 niet zou overstappen naar e-invoicing. Hij acht dit pas mogelijk als de 
FOD BOSA duidelijke standpunten heeft ingenomen over de nadere regels en procedures en werkbare oplossin-
gen	heeft	voorgesteld	voor	alle	problemen	tijdens	de	testfase	zonder	dat	deze	een	significant	bijkomende	werklast	
betekenen.

282 Dit laatste en belangrijkste moment wordt echter uitgevoerd door de leverancier terwijl het Rekenhof stelt dat het 
taak van de Federale Accountant is om de communicatie te versterken.
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Elektronische handtekening en de administratieve verantwoordelijkheid
De minister stelt dat de Federale Accountant van mening is dat alle facturen in het project 
e-invoicing volledig in de geest van de wet van 22 mei 2003 worden verwerkt. Volgens het 
principe van het vastgestelde recht moet namelijk verplicht geboekt en vereffend worden 
zodra aan de vier voorwaarden van artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 voldaan is. Het 
Rekenhof wijst er echter op dat de bevoegde ambtenaar met bovenstaande stelling zijn ad-
ministratieve verantwoordelijkheid nog niet formeel opneemt.

Volgens de minister van Begroting is de Federale Accountant er zich van bewust dat het 
gebruik van een gekwalificeerde283 elektronische handtekening bij het opnemen van de ad-
ministratieve verantwoordelijkheid nog een structureel antwoord vereist.

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, die in zijn antwoord 
extra duiding geeft bij de procedure van handtekenen in zijn departement, bevestigt dat. 
Hij is er zich van bewust dat er onvoldoende functiescheiding in het project is, maar meent 
dat het systeem van interne beheersing binnen de FOD Volksgezondheid dit afdoende on-
dervangt.

283 Een	elektronische	handtekening	is	gekwalificeerd	als	zij	niet	alleen	geavanceerd	is,	maar	ook	aangemaakt	is	met	
een	gekwalificeerd	middel	voor	het	aanmaken	van	elektronische	handtekeningen	en	gebaseerd	is	op	een	gekwali-
ficeerd	certificaat	voor	elektronische	handtekeningen.	
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FOD Binnenlandse Zaken: 
vaststelling, boeking en 
invordering van de niet-fiscale 
ontvangsten
1 Context en reikwijdte van de audit

Het Rekenhof  heeft  de  cyclus  van  de  niet-fiscale  ontvangsten  bij  de  FOD Binnenlandse 
Zaken onderzocht284.

De verrichtingen met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten bestaan uit drie fasen: het 
vaststellen van de rechten op ontvangsten, het boeken van de vastgestelde rechten in de 
boekhouding van elk departement en de invordering.

In 2017 bedoregen de vastgestelde rechten en de door de FOD Binnenlandse Zaken geïnde 
bedragen respectievelijk 79,8 miljoen euro en 82,3 miljoen euro.

Het onderzoek beoogde alle ontvangsten en werd uitgevoerd op basis van vragenlijsten die 
het Rekenhof heeft toegezonden aan de rekenplichtigen en de stafdiensten, en op basis van 
interviews. Daarnaast werden de cycli van de vijf belangrijkste ontvangsten (middelenbe-
groting, titel I, lopende ontvangsten, sectie II, hoofdstuk 13) diepgaand onderzocht:

• Seveso-ontvangsten verschuldigd door de verantwoordelijken van industriële activitei-
ten met risico op ongevallen; 10,4 miljoen euro in 2017;

• ontvangsten  van  politiezones  in  verband met  de  overdracht  van  gebouwen;  2,8 mil-
joen euro in 2017; 

• ontvangsten van retributies verschuldigd voor verblijfsaanvragen; 9,9 miljoen euro  in 
2017;

• ontvangsten van retributies aangerekend aan de bewakings- en beveiligingsonderne-
mingen; 5,1 miljoen euro in 2017;

• ontvangsten uit de retributies wapenwet; 1,1 miljoen euro in 2017. 

Over de resultaten van deze audit werd een tegensprekelijke procedure met de voorzitter 
van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken gevoerd. De voorzitter heeft haar 
commentaar bij brief van 13 september 2018 aan het Rekenhof bezorgd. Deze commentaar 
in dit artikel verwerkt.

284 De audit betreft 39 ontvangstenartikelen in de middelenbegroting waarvan het beheer is toevertrouwd aan  
31 rekenplichtigen.
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2 Vaststellingen

2.1 Omkadering van de actoren
De procedures die bij de FOD van toepassing zijn, worden verspreid onder de actoren op 
initiatief van de dienst Budget en Beheerscontrole (hierna de dienst B&BC). De procedures 
staan ook op papier.

Aanstelling van ambtenaren en functiescheiding
Rekenplichtigen en ordonnateurs worden aangesteld via een akte die hun bevoegdheden 
preciseert. Een dergelijke formele werkwijze bestaat daarentegen niet voor de aanstelling 
van de ambtenaren die belast zijn met de boeking van de vastgestelde rechten en voor de 
toezichthoudende ambtenaren. Eerstgenoemden bekleden hun functie op grond van een 
inschrijving in de matrix van Fedcom. Voor de laatstgenoemden signaleert de FOD in zijn 
antwoord dat de functie van ordonnateur en toezichthoudend ambtenaar meer en meer 
door dezelfde persoon uitgeoefend wordt.

De wet van 22 mei 2003 werd niet vervolledigd met besluiten die de rollen definiëren en 
omkaderen  van  de  verschillende  financiële  actoren  die  optreden  in  de  ontvangsten-  en 
uitgavencyclus285. Die definitie  is nochtans opgelegd door  artikel  29 dat  verplicht  tot de 
scheiding van de beslissings-, de registratie- en de bewaringsfuncties en door artikel 35 dat 
handelt over het in bezit houden van gelden en waarden, met inbegrip van de vastgestelde 
rechten, door rekenplichtigen.

Het Rekenhof herhaalt dat het noodzakelijk is de rollen van elk van de financiële actoren 
nauwkeurig te definiëren via koninklijke besluiten, om een functiescheiding en bij uitbrei-
ding een doeltreffende interne beheersing te kunnen realiseren.

Ook al preciseren de aanwijzingsakten van de rekenplichtigen en ordonnateurs van het de-
partement hun opdrachten en bevoegdheden, het zou toch wenselijk zijn dat in afwachting 
van die besluiten, de algemene regels die van toepassing zijn op alle financiële actoren in 
een intern vademecum opgenomen zouden worden. De specifieke regels voor een reken-
plichtig beheer moeten daarentegen opgenomen blijven in de aanwijzingsakte.

Centralisering van de functie van rekenplichtige
Sinds 2017 wordt de functie van rekenplichtige over gelden gecentraliseerd. Dat houdt in 
dat bij de dienst B&BC een rekenplichtige over gelden wordt aangesteld voor gedecentra-
liseerde diensten. Zo is bij de dienst B&BC een rekenplichtige over gelden belast met ne-
gen beheren van ontvangsten, waaronder de (grondig gecontroleerde) ontvangsten van de 
Seveso-bedrijven, de gebouwen van de politiezones en de retributies inzake wapenwet voor 
het Brussels Gewest. Die centralisering wordt verderop in dit artikel beoordeeld.

285 Het Rekenhof wees al in zijn vorige boeken op die leemte: Rekenhof, “Voorbereiding van sommige entiteiten op de 
comptabiliteitswet”, 169e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 
2012, p. 249-255; Rekenhof, “Boekhoudsysteem Fedcom”, 170e Boek, oktober 2013, p. 147, www.rekenhof.be.
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2.2 Vaststelling van de rechten
Het wettelijk kader in de verantwoordingsnota’s vermeldt bij het vervolledigd en geactuali-
seerd ontwerp van middelenbegroting voor elke ontvangst van de FOD de nodige precise-
ringen, onder meer van de bedragen die bij de debiteuren gevorderd moeten worden.

2.2.1	 Identificatie	van	de	ontvangsten	–	uitwisseling	van	informatie
Voor sommige ontvangsten worden de rechten vastgesteld op basis van informatie van een 
bron van buiten de FOD. Zo worden de ontvangsten in verband met de Seveso-bedrijven 
vastgelegd op basis van een lijst afkomstig van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg.

Voor de ontvangsten in verband met de gebouwen van de politiezones doet de inertie van 
de Regie der Gebouwen verschillende problemen rijzen286. In het kader van de politieher-
vorming werd binnen de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken een begrotingsfonds 
opgericht waarop de huurgelden of de opbrengsten zouden worden gestort van de verkoop 
van gebouwen die de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat beheert. Die ont-
vangsten moesten worden bestemd voor welomschreven uitgaven. Hoewel dat fonds werd 
afgeschaft en de uitgaven worden aangerekend op limitatieve kredieten, blijft de FOD Bin-
nenlandse Zaken de ontvangsten innen en doorstorten aan de Schatkist.

De Regie heeft niet de nodige medewerking verleend: contacten worden niet gecentrali-
seerd, belangrijke documenten zoals huur- of verkoopcontracten worden met vertraging 
meegedeeld, huurgelden worden onterecht aan de FOD Binnenlandse Zaken toegekend  
en beloften om goede praktijken te hanteren niet nageleefd. Deze toestand maakt de  
boekingen ingewikkeld en verplicht de FOD ertoe grote inspanningen te doen om dat te 
verhelpen287. Sinds 2014 heeft de Regie bovendien de toegang van de FOD Binnenlandse 
Zaken tot zijn database, waarin hij de nodige informatie kon vinden, geschrapt.

2.2.2 Vastgestelde rechten en contante rechten
Volgens de rekenplichtigen en ordonnateurs van de meeste beheren met contante rechten, 
keurt de ordonnateur die rechten niet formeel goed.

De dienst B&BC ziet erop toe dat zo weinig mogelijk contante rechten worden gebruikt. Het 
Rekenhof merkt op dat bepaalde aanrekeningsmodaliteiten voor kritiek vatbaar zijn.

a) Zo worden soms ten onrechte contante rechten geboekt.

Dat is het geval van de Europese subsidies. Als de FOD een schuldvordering voor een sub-
sidie aan de Europese Unie richt, boekt hij het recht niet vooraleer het geïnd wordt. Hij 
is immers van oordeel dat het bedrag ervan onzeker is. De ordonnateur heeft echter alle 
verantwoordingsstukken voor de betaling van de subsidie (terugbetaling van uitgaven) in 
zijn bezit. De voorwaarden om een recht vast te stellen, zijn dus vervuld. Dat is echter geen 
typisch probleem voor de FOD Binnenlandse Zaken alleen. Het Rekenhof is van oordeel dat 
de FOD BOSA een algemene richtlijn hierover zou moeten verspreiden.

286 Middelenbegroting, titel I Lopende ontvangsten, sectie II, hoofdstuk 13, artikel 16.20.05.
287 Dankzij informele contacten heeft de FOD bijvoorbeeld de huurcontracten rechtstreeks bij de politiezones kunnen 

verkrijgen.
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In zijn antwoord benadrukt de FOD Binnenlandse Zaken dat hij het standpunt van het Re-
kenhof niet deelt. Hij is immers van mening dat het exacte bedrag van de schuldvordering 
niet bekend is op het moment dat de terugbetaling wordt aangevraagd.

Dat is ook het geval voor de overtredingen op de wetgeving op de beveiligings- en de bewa-
kingsondernemingen, waarbij de FOD een minnelijke schikking kan voorstellen ter alge-
hele vereffening, overeenkomstig de artikelen 234 en 237 van de wet van 2 oktober 2017 tot 
regeling van de private en bijzondere veiligheid. De overtreder kan gerechtelijke vervolging 
vermijden door het voorgestelde bedrag te betalen. Het Rekenhof is van oordeel dat die 
schikkingen in de boekhouding zouden moeten worden opgenomen zodra ze worden voor-
gesteld, om de opvolging ervan te vergemakkelijken.

Dat is het geval tot slot voor twee andere rekenplichtige beheren288.

b) Anderzijds gebeurt het ook dat de FOD ten onrechte vastgestelde rechten boekt.

Dat is het geval van de erkenningsaanvragen die worden ingediend door beveiligings- en 
bewakingsondernemingen. Het Rekenhof merkt op dat de erkenning niet wordt verleend 
als er niet is betaald en dat de verplichting om te betalen dan ook niet bestaat op het mo-
ment dat het vastgestelde recht voor een eerste erkenning wordt geboekt. Die boeking is 
dus niet geldig.

Dat is ook het geval voor de ontvangsten die voortvloeien uit de wapenwet.

Op grond van die wetgeving worden de vergunningen niet toegekend als er niet wordt 
betaald. Bijgevolg bestaat de betalingsverplichting niet op het moment dat het vastgesteld 
recht voor de vergunningsaanvraag wordt geboekt. Die boeking is dus niet geldig.

Voorts moet een vastgesteld recht tijdens de vijfjaarlijkse controle door de  FOD, geboekt 
worden in de boekhouding. Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat er een risico bestaat 
dat de burgers niet gelijk worden behandeld. Voor beroepsmensen zoals wapenhandelaars 
beogen alle provincies een systematische controle. Voor particulieren gebeurt de controle 
steekproefsgewijs naargelang van het beschikbare personeel. Het Rekenhof merkt op dat 
met de huidige mogelijkheden van het Arma-programma niet kan worden gewaarborgd dat 
de lijsten van vergunninghouders waarmee de toevallige steekproef voor de controle wordt 
getrokken, volledig zijn. Alle particulieren worden dus niet op dezelfde manier behandeld.

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de ambtenaar die de facturen moet opstellen, 
zich soms vergist van tarief, waarvoor achteraf creditnota’s moeten worden opgesteld. Het 
Rekenhof beveelt aan de interne controle op de tarifering te versterken om een herhaling 
van dergelijke vergissingen te voorkomen.

288 Die	 twee	 beheren	 betreffen	 enerzijds	 artikel	 36.90.01	 –	 ontvangsten	 geïnd	 bij	 rallyorganisatoren	 –	 (middelen-
begroting, Titel I Lopende ontvangsten, sectie II, hoofdstuk 13) en anderzijds de artikelen 43.22.01, 43.12.01 en 
43.22.02	–	terugvordering	van	niet-verschuldigde	kredieten	(middelenbegroting	ibidem).	De	dienst	B&BC	heeft	
zich	ertoe	verbonden	voor	het	beheer	van	de	op	artikel	43.22.02	aangerekende	ontvangst	afkomstig	van	subsidies	
aan de lokale overheden, het aandeel van de contante rechten in de geboekte ontvangsten te verminderen. 
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2.3 Boeking van de ontvangsten
De bepalingen van artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 over de functiescheiding worden 
niet altijd in acht genomen (zie punt 2.5). Voor vijf rekenplichtige beheren moet de reken-
plichtige over gelden ook de vastgestelde rechten als ontvangsten boeken in Fedcom. Voor 
twee andere beheren vervult de ordonnateur die rol. In één van de gevallen overweegt de 
FOD een einde te maken aan die toestand door een rekenplichtige aan te stellen die de 
vastgestelde rechten moet boeken. In het andere geval (de ontvangsten in verband met de 
Seveso-bedrijven) schrijven de verantwoordelijken van de FOD die toestand toe aan een 
personeelsgebrek en overwegen ze niet om die te veranderen.

Het Rekenhof heeft geen vertraging of significant probleem bij de boeking van de rechten 
vastgesteld, met uitzondering van de ontvangsten die zijn ingeschreven als recuperatie van 
brandweermaterieel289.

Het onderstreept dat de FOD, naar aanleiding van de opmerkingen die in 2017 werden ge-
formuleerd bij de controle van de jaarrekening van de rekenplichtige belast met de terug-
vordering van de boetes van bureau C – Werkgevers290, organisatorische maatregelen heeft 
genomen om iets te doen aan de talrijke annuleringen van rechten. Die rechten werden 
immers geboekt op basis van een proces-verbaal zonder dat de verplichting tot betalen al 
bestond. De maatregelen hebben geleid tot een vermindering van de annuleringen (0,6 mil-
joen euro in 2017 tegenover 1,5 miljoen euro in 2016).

2.4 Invordering van de ontvangsten
Er bestaan schriftelijke, duidelijke en nauwkeurige instructies voor de procedure voor in-
vordering van de ontvangsten. Ze zijn hoofdzakelijk opgenomen in het intern reglement 
bestemd voor de rekenplichtigen van het departement. Uit de antwoorden van de betrok-
kenen op de vragenlijst blijkt dat ze die procedures voldoende kennen en beheersen.

Het Rekenhof is op basis van de controles van oordeel dat de geschillen over de inning 
geen bijzondere problemen scheppen. De verjaringstermijnen zijn daarenboven goed onder 
controle.

Het Rekenhof heeft bij zijn controle van de jaarrekeningen vaak te vroegtijdige annuleringen 
van vastgestelde rechten vastgesteld (bijvoorbeeld meteen van bij de aangifte van het fail-
lissement van een debiteur). Die rechten zouden echter ofwel tot de verjaring ervan voor 
hun oorspronkelijk bedrag in de boekhouding moeten blijven ofwel na ontvangst van de of-
ficiële akte waarin het definitief recupereerbaar bedrag wordt meegedeeld, moeten worden 
verminderd.

Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof heeft de dienst B&BC in 2016 richt-
lijnen goedgekeurd om de procedures voor onbepaald uitstel291 te doen toepassen. Hij heeft 
ook de financiële actoren van het departement voor die problematiek gesensibiliseerd. Uit 

289 Middelenbegroting, titel I Lopende ontvangsten, sectie II, hoofdstuk 13, artikel 43.22.02.
290 Ibidem, artikel 38.50.02. 
291 Een in onbepaald uitstel gebracht recht is een recht waarvan de invordering is geschorst omdat men twijfelt of het 

wel kan worden ingevorderd (een debiteur die onvermogend, onvindbaar enz. is) maar dat in de boekhouding van 
een departement ingeschreven blijft. 
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de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat men die richtlijnen goed kent. Het initiatief van 
de FOD Binnenlandse Zaken uit 2016 is dus een goede praktijk.

Om de naleving van de wetgeving te waarborgen en de invordering van de rechten die aan 
de vergunningen gekoppeld zijn (en van eventuele boetes) te vergemakkelijken heeft de 
FOD de beveiligings- en bewakingsondernemingen verplicht een bankwaarborg te storten. 
De verantwoordelijken van de beherende dienst benadrukken dat die praktijk efficiënt is 
omdat hij de ondernemingen ertoe aanzet hun schulden ten aanzien van het departement 
snel te betalen om hun bankreputatie te behouden. Jaarlijks moet maar in enkele gevallen 
die waarborg effectief worden opgevraagd. Het departement int dan de schuldvordering via 
een brief aan de bank. Andere staatsdiensten die gelijkaardige ontvangsten innen, zouden 
zich op die praktijk kunnen inspireren.

Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
Het departement ondervindt ernstige moeilijkheden met de Algemene Administratie van 
de Inning en de Invordering van de FOD Financiën (AAII). Het beheer van de vorderingen 
wordt nochtans pas overgeheveld naar de AAII, die beschikt over dwangbevoegdheid, na-
dat het departement alle beschikbare middelen heeft aangewend.

Die moeilijkheden, die afbreuk doen aan de opvolging van de vastgestelde rechten, hebben 
betrekking op de aanzienlijke achterstand van sommige lokale kantoren van de AAII bij het 
overzenden van de ontvangstbevestigingen van de dossiers, op stortingen met slechte re-
ferenties, het niet-centraliseren van stortingen enz. Volgens de verantwoordelijken van de 
dienst B&BC zouden die problemen zich niet voordoen als de opvolging van de vastgestelde 
rechten in de boekhouding van de FOD beschikbaar zou blijven in Fedcom nadat de AAII 
het beheer ervan heeft overgenomen.

2.5 Interne beheersing en risicozones

Functiescheiding
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de FOD Binnenlandse Zaken geen strikte functieschei-
ding toepast. Het heeft geen redelijke zekerheid dat voor alle beheren:

• de debiteur op de hoogte wordt gebracht onder verantwoordelijkheid van een ordon-
nateur;

• boekhouders specifiek worden belast met de boeking van de vastgestelde rechten;
• de aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtige effectief, overeen-

komstig de wetgeving en het intern reglement, wordt belast met de invordering van de 
rechten (dat is maar voor vijf rekenplichtige beheren het geval).

Het  Rekenhof  onderstreept  daarbij  dat  de  verrichtingen waarvoor  de  financiële  actoren 
moeten instaan, op zijn minst onder hun verantwoordelijkheid moeten gebeuren.

Volgens de informatie meegedeeld door het departement zorgt de rekenplichtige bij de 
dienst B&BC in het kader van het gecentraliseerd beheer niet voor de invordering (o.m. het 
beheer van herinneringsbrieven en afbetalingsplannen) voor zeven van de negen financiële 
rekeningen die hij beheert. Die verrichtingen gebeuren bovendien niet altijd op zijn bevel 
of onder zijn toezicht. Gezien de belangrijke verantwoordelijkheid (zowel administratief 
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als juridisch, in het bijzonder in geval van een tekort) van deze centraliserend rekenplich-
tige, is het niet voldoende dat hij voortdurend in contact staat met de gedecentraliseerde 
diensten waarvan hij de rekening opstelt om aan de verplichtingen te voldoen van een re-
kenplichtige die onderworpen is aan de rechtsmacht van het Rekenhof. Hij zou bovendien 
moeten worden ontlast van het toezicht op andere rekenplichtigen.

De centralisatie van de invordering van de ontvangsten leidt volgens het Rekenhof dus tot 
organisatorische moeilijkheden en tot risico’s voor de rekenplichtige en voor de goede in-
ning van de ontvangsten. Ze biedt wel de mogelijkheid de scheiding van de boekings- en 
invorderingsfuncties te waarborgen.

Toezicht op het ontvangstproces
De ordonnateur en de cel Interne Controle van de dienst B&BC zien toe op het beheer van 
de rekenplichtigen (onder meer de opvolging van de vastgestelde rechten). Er zijn echter 
geen interne richtlijnen over de methode of de praktische regels voor dat toezicht.

De cel Interne Controle controleert om de zes maanden de rechten die sinds meer dan een 
jaar open staan en de in onbepaald uitstel gebrachte rechten. Ze onderzoekt ook alle credit-
nota’s in het kader van het algemene nazicht van de jaarrekeningen van de rekenplichtigen. 
Die monitoring wordt vergemakkelijkt door de aantekeningen die de financiële actoren in 
de daarvoor bestemde velden in Fedcom maken.

De FOD BOSA zou die goede praktijken in zijn richtlijnen kunnen opnemen om ze door alle 
departementen van het algemeen bestuur te laten toepassen. Het Rekenhof beveelt de FOD 
Binnenlandse Zaken echter aan de methode van die monitoring en zijn resultaten beter te 
documenteren.

De dienst B&BC controleert alleen de invordering en niet de vaststelling van de rechten. 
De verantwoordelijken van die dienst zien niet toe op de vaststelling, enerzijds omdat ze 
daarvoor geen tijd hebben en anderzijds omdat ze van oordeel zijn dat dat de ordonnateur 
toekomt. Het Rekenhof is van oordeel dat de controle zou moeten worden uitgebreid tot 
de vaststelling van de rechten en dat het daartoe nuttig zou zijn de risico’s gedetailleerd in 
kaart te brengen.

Het Rekenhof wijst er ook op dat de ordonnateur de opvolging van de vastgestelde rechten 
niet systematisch controleert (die verplichting is nochtans opgenomen in de akte waarmee 
elke ordonnateur wordt aangesteld), buiten de antwoorden op de eventuele mails van de 
cel Interne Controle. In zijn antwoord geeft de FOD Binnenlandse Zaken echter aan dat 
de ordonnateur in de toekomst de lijst met vastgestelde rechten die na een jaar nog niet 
zijn ingevorderd, zal moeten ondertekenen. Die lijst zal bij de jaarlijkse beheersrekening 
gevoerd worden.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het  Rekenhof  heeft  vastgesteld  dat  de  financiële  actoren  van  de  niet-fiscale  ontvang-
sten bij de FOD Binnenlandse Zaken goed worden omkaderd. Er bestaan schriftelijke in-
structies voor de invorderingsprocedure van de ontvangsten en de dienst B&BC staat de  
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verschillende actoren bij. Dat vormt een goede praktijk die de andere departementen zou-
den kunnen overnemen.

Het merkt niettemin op dat er nog altijd geen besluit is dat de rollen van de actoren nauw-
keurig definieert en omkadert. Dat zou kunnen worden verholpen door een intern vademe-
cum specifiek voor de FOD.

Het Rekenhof benadrukt ook dat bepaalde procedures moeten worden geformaliseerd (on-
der meer de controle door de ordonnateur en de cel Interne Controle).

De voornaamste risicozones voor het identificeren van de rechten op ontvangsten liggen 
bij het beheer van de informatiestromen, in het bijzonder de kwaliteit van de relatie met en 
van de informatie verzonden door diensten van buiten de FOD (o.m. de Regie der Gebou-
wen en de AAII). Het Rekenhof beveelt aan om in overleg met die administraties concrete 
maatregelen te treffen om die risico’s voldoende onder controle te houden.

Het Rekenhof herinnert eraan dat alle rechten moeten worden geboekt wanneer de voor-
waarden voor het vaststellen ervan vervuld zijn. De FOD moet dus niet wachten tot ze geïnd 
zijn, maar moet er ook over waken ze niet te boeken voordat die voorwaarden vervuld zijn.

De dienst B&BC ziet erop toe dat contante rechten maar beperkt worden gebruikt. Zo zou-
den de Europese subsidies en de voorstellen van minnelijke schikking (dadingen voor over-
tredingen van de wetgeving op de beveiligings- en bewakingsondernemingen) moeten wor-
den geboekt. Alle contant geïnde rechten moeten bovendien door een ordonnateur worden 
goedgekeurd.

Het Rekenhof merkt in verband met de interne beheersing op dat de noodzakelijke schei-
ding tussen de beslissings-, registratie- en bewaringsfuncties niet strikt wordt toegepast. 
Zo oefenen ambtenaren tegelijk de beslissingsfunctie (ordonnateur) en de boekingsfunctie 
uit, of de boekings- en de invorderingsfunctie. Het beveelt de FOD dan ook aan maatrege-
len te nemen om die scheiding te waarborgen.

Sinds 2017 wordt de functie van rekenplichtige over gelden gecentraliseerd, o.m. met het 
oog op een betere kennis en toepassing van de boekhoudkundige processen en om de schei-
ding van de invorderings- en boekingsfunctie beter te garanderen. Het Rekenhof vestigt 
echter de aandacht op de financiële risico’s die de centralisatie, zoals ze nu is georganiseerd, 
met zich meebrengt.
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Hoofdstuk 5

Rekeningen van rekenplichtigen 
en rechtsprekende opdracht 
van het Rekenhof
1 Context

Het Rekenhof behandelt de rekeningen van de rekenplichtigen in twee verschillende fasen.

In de administratieve fase worden de rekeningen afgesloten en wordt vastgesteld of ze effen 
zijn, dan wel een tekort of een tegoed vertonen. Daarna stuurt het Rekenhof de afgesloten 
rekeningen naar de bevoegde overheid.

In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplich-
tige voor de tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De bevoegde overheid moet 
de rekenplichtige met een tekort dagvaarden voor het Rekenhof om dat tekort terug te 
betalen, tenzij ze van oordeel is dat de rekenplichtige zich kan beroepen op overmacht of 
het bedrag van het tekort niet hoger is dan 1.250 euro. Als de bevoegde overheid beslist 
de rekenplichtige niet te dagvaarden, brengt ze het Rekenhof daarvan schriftelijk op de 
hoogte, met vermelding van de motieven, gestaafd met alle bewijsstukken. Het Rekenhof 
rapporteert daarover in zijn Boek.

Bij een dagvaarding wordt een openbare en tegensprekelijke procedure ingezet waarbij de 
rekenplichtige kan worden veroordeeld tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het 
tekort.

2 Administratieve fase: overlegging van de rekeningen van reken-
plichtigen van de Staat

2.1 Verantwoording van de boekhoudkundige verrichtingen
Alle ontvangsten en uitgaven van de Staat worden gerealiseerd door rekenplichtigen die 
aan de rechtsmacht van het Rekenhof zijn onderworpen. Zij moeten op vaste tijdstippen 
rekenschap afleggen over hun beheer en ook wanneer dat beheer ten einde loopt en in het 
geval van een tekort292.

De rekenplichtigen over gelden innen de ontvangsten. Daarnaast voeren rekenplichtigen 
bepaalde uitgaven uit met voorschotten die ze ter beschikking hebben. Het beheer van 
het materieel van de Staat dat niet in dienst is genomen, tot slot, wordt toevertrouwd aan 

292 Artikel 7 van de wet op de inrichting van het Rekenhof van 29 oktober 1846.
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rekenplichtigen over waren (bv. voorraden voedingsmiddelen en geneesmiddelen, vóór ze 
toegewezen worden aan de diensten die ze zullen verwerken).

2.2 Vertraging bij de overlegging van de rekeningen
De rekeningen moeten vóór 1 maart van het jaar na dat waarvoor ze worden opgemaakt 
aan het Rekenhof worden voorgelegd293. Bij meerdere overheidsdiensten wordt die termijn 
echter niet nageleefd.

Op 4 juli 2018 heeft het Rekenhof de overheidsdiensten en de toezichthoudende ministers 
een overzicht bezorgd van de rekeningen van de rekenplichtigen die niet tijdig werden 
bezorgd294. Dankzij die herinnering heeft het Rekenhof een deel van de ontbrekende reke-
ningen alsnog ontvangen.

De ontbrekende, niet aan het Rekenhof overgezonden rekeningen worden in de twee vol-
gende tabellen in detail vermeld per departement en per type beheer: de eerste tabel ver-
meldt de rekeningen van de departementen en de tweede tabel vermeldt de rekeningen van 
de fiscale administraties. Het totale aantal actieve beheren in 2017 wordt vermeld, alsook 
het aantal jaarrekeningen295 van 2017 en vroeger die op 1 oktober 2018 nog ontbraken. In to-
taal gaat het om 208 jaarrekeningen (over gelden, waren en voorschotten), waarvan 131 be-
trekking hebben op 2017 en 77 op vroegere jaren. Van alle rekeningen samen was op 1 okto-
ber 2018 13,5 % van de rekeningen met betrekking tot 2017 (d.i. 131 van de 973 rekeningen) en 
23 % van de rekeningen met betrekking tot voorgaande jaren (d.i. 77 van de 335 rekeningen 
die als ontbrekend waren opgegeven in het 174e Boek) niet overgezonden naar het Rekenhof.

In vergelijking met de voorgaande jaren heeft het Rekenhof dit jaar meer rekeningen op 
tijd (d.i. voor 1 maart 2018) ontvangen. Bijgevolg moest het minder ontbrekende rekeningen 
opvragen bij de administraties en de bevoegde ministers.

293 Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003.
294 Eerder waren via e-mail herinneringen gestuurd naar de verschillende administraties.
295 Per jaar wordt één enkele rekening in aanmerking genomen, zelfs wanneer in dat jaar een beheer ten einde loopt.
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Tabel 32 –  Totaal aantal actieve rekenplichtige beheren in 2017 en aantal ontbrekende jaarrekenin-
gen per departement en per categorie van rekening, exclusief de ontvangsten van de fis-
cale administraties (toestand op 1 oktober 2018)

Departementen
(niet-fiscale ontvangsten)

Actieve reken-
plichtige beheren 

in 2017

Ontbrekende jaarrekeningen

2017 Vóór 2017
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FOD Kanselarij van de eerste 
minister

8 1

FOD Justitie 81 42 8 44 39 2 16 29 13

FOD Binnenlandse Zaken 60 12

FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

29 2 6

FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking	–	
diplomatieke posten

108 18 4

Defensie 5 3 2

Federale Politie 3 2 8

FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie

23 1 1

FOD Mobiliteit en Vervoer 15 3

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg

17 2

FOD	Financiën 20 4 1 2 2 5

POD Wetenschapsbeleid 14 1

Regie der Gebouwen 1

FOD Sociale Zekerheid 8 5

FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de voedselketen en Leefmilieu

26 1

FOD Beleid en Ondersteuning 10 2 2 2

POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale 
Economie

10 1 2

Totaal 438 52 49 75 41 2 22 34 13

Bron: Rekenhof
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Tabel 33 –  Totaal aantal ontbrekende beheren en jaarrekeningen bij de fiscale administraties (toe-
stand op 1 oktober 2018)

Fiscale administraties Beheren in 2017
Ontbrekende jaarrekeningen

2017 Vóór 2017

Douane en Accijnzen 1   

Inning en Invordering 262 16 8

Directe Belastingen (inning) 228 4 3

BTW (inning) 4

Centrale invordering 2 2 2

Niet-fiscale invordering 28 7 3

Patrimoniumdocumentatie 171

Registratie 111

Hypotheekkantoren 49

Kadaster 11

Totaal 434 13 8

Bron: Rekenhof

2.3 Belangrijkste rekeningen met vertraging

2.3.1 FOD Justitie
Ondanks de opmerkingen die het Rekenhof de voorbije jaren formuleerde ten aanzien van 
deze FOD, ontbreekt nog meer dan de helft van de rekeningen over waren voor het jaar 
2017. Bovendien ontbreken er ook nog zestien rekeningen van voorgaande jaren. Het gaat 
voornamelijk om rekeningen met betrekking tot het Belgisch Staatsblad (algemene dien-
sten en restaurant) en het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht. De rekeningen 
over waren van de penitentiaire overheidsdiensten, waaronder die van 2016, werden echter 
toegestuurd op het einde van het tweede kwartaal van 2018.

Het Rekenhof wacht nog op bijna alle rekeningen over waren van het jaar 2017, maar ook 
op een dertigtal rekeningen van voorgaande jaren (bv. de rekeningen vanaf 2010 van de pe-
nitentiaire inrichting in Marneffe en de rekeningen vanaf 2012 van de centrale garage van 
Vorst). De Regie van de Gevangenisarbeid Leuven-Centraal heeft de grootste achterstand: 
de laatste overgezonden rekening over waren heeft betrekking op 2009.

Het Rekenhof heeft de boekhouding over waren van de gevangenissen onderzocht in zijn 
174e Boek296. Daaruit blijkt dat de huidige procedure bij het hoofdbestuur van de FOD Jus-
titie het niet mogelijk maakt de wettelijke overleggingstermijn na te leven voor de reke-
ningen over waren van de gevangenissen. Het hoofdbestuur is echter niet meteen van plan 
die procedure aan te passen. Het Rekenhof heeft gevraagd dat wel te doen en de financiële 
staten (jaarrekeningen en eindebeheerrekeningen) samen met de vereiste verantwoording-
stukken binnen de wettelijke termijnen te bezorgen.

296 Rekenhof, “Rekeningen over waren van de gevangenissen”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 217-228, www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be
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Voor sommige beheren van voorschottenrekeningen tot slot is er een achterstand van zeven 
jaar (Belgisch Staatsblad, gevangenis van Marneffe en centrale garage van Vorst).

2.3.2 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
De achterstand die vroeger bestond bij het overzenden van de rekeningen van de consulaire 
ontvangsten is nagenoeg weggewerkt. Vier rekeningen van diplomatieke en consulaire pos-
ten ontbreken nog voor het jaar 2016 of vroeger. Het gaat enkel om de ambassade in Luanda 
en het Schengenhuis in Kinshasa.

Achttien rekeningen 2017 zijn nog niet aan het Rekenhof voorgelegd.

2.3.3 FOD Financiën
De vertraging bij het versturen van de beheerrekeningen van de FOD Financiën hangt af 
van het feit of de rekeningen al dan niet fiscaal zijn. Het Rekenhof stelt vast dat de fiscale 
administraties inspanningen hebben geleverd om de rekeningen sneller te versturen, want 
in tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de meeste rekeningen op tijd of met een kleine 
vertraging binnengekomen.

2.3.3.1 Rekeningen van de fiscale administraties
Ter herinnering: de FOD Financiën heeft de fiscale administraties gereorganiseerd en één 
enkele centraliserende rekenplichtige aangesteld die sinds 1 juli 2015 belast is met de vast-
gestelde rechten voor de gehele Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. 
Zo hebben 243 rekenplichtigen hun beheer op 30 juni 2015 stopgezet. Het gaat om 204 re-
kenplichtigen bevoegd voor de vastgestelde rechten inzake bijdragen en 39 rekenplichtigen 
bevoegd inzake btw. Wat de invordering inzake directe belastingen betreft, heeft het Re-
kenhof geen enkele rekening ontvangen voor de periode vanaf 1 juli 2015. Voor de btw heeft 
de centraliserende rekenplichtige de rekeningen 2015 en 2016 begin 2018 toegezonden.

Op 11 april 2018 heeft het Rekenhof daarover een brief gestuurd naar de minister van Fi-
nanciën. Het wees op de vertraging bij de overzending van de rekeningen en formuleerde 
opmerkingen over het ontbreken van verantwoordingsstukken (zoals de processen-verbaal 
van overgave-overname) en over het gebrek aan overeenstemming tussen de resterende 
niet-ingevorderde rechten inzake btw zoals die vermeld zijn in de eindebeheerrekeningen 
op 30 juni 2015, en het beginsaldo van de gecentraliseerde rekening op 1 juli 2015. Boven-
dien wees het Rekenhof erop dat de FOD Financiën in verband met de rekeningen 2015 en 
2016 van de centraliserende rekenplichtige wat de vastgestelde rechten inzake btw betreft, 
geen informatie noch verantwoording over de onderliggende verrichtingen heeft verstrekt 
om de toestand van de vastgestelde rechten uit te klaren. Tot slot stelde het Rekenhof vra-
gen over de IT-tools die worden gebruikt om de rekeningen op te stellen en over de proces-
sen die werden ingesteld om te garanderen dat de rekeningen een getrouw en volledig beeld 
geven van de boekhouding van de vastgestelde rechten.

In een brief van 25 juni 2018 liet de minister van Financiën aan het Rekenhof weten dat hij 
de toezichthoudende minister van elke betrokken instelling en dienst verzocht had erop 
toe te zien dat de ontbrekende rekeningen zo snel mogelijk zouden worden toegestuurd. Hij 
reageerde echter niet op de opmerkingen over de rekeningen 2015 en 2016 die de centralise-
rende rekenplichtige had toegestuurd.
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Voorts ontbreken er tien rekeningen 2017 en drie rekeningen 2014 voor de niet-fiscale invor-
deringskantoren die de niet-fiscale schuldvorderingen innen en invorderen (penale boetes, 
gerechtskosten, alimentatievorderingen enz.).

2.3.3.2 Andere rekeningen
De rekening over waren 2017 van de Deposito- en Consignatiekas en die van de Koninklijke 
Munt zijn nog niet naar het Rekenhof gestuurd, en de rekening over waren van Brussel-
Tabak is bovendien sinds 2013 niet meer voorgelegd.

3 Rechtsprekende fase

Sinds de publicatie van zijn 174e Boek ontving het Rekenhof vijf beslissingen om rekenplich-
tigen van wie de rekeningen een tekort vertoonden, niet te dagvaarden. Het gaat om een 
rekenplichtige van de vroegere FOD Personeel en Organisatie (tekort van 4.773,00 euro), 
een rekenplichtige van de FOD Buitenlandse Zaken (tekort van 2.192,22 euro), een reken-
plichtige van de FOD Financiën (tekort van 1.160,00 euro) en twee rekenplichtigen van de 
FOD Justitie (tekorten van 1.826,16 euro en 1.000,00 euro). Inzake de FOD P&O is de beslis-
sing van de minister gebaseerd op overmacht. 

De rekening van de FOD Buitenlandse Zaken is die van de vroegere Belgische ambassade in 
Damascus, en de minister schuift als reden de politieke situatie in Syrië naar voren.

De beslissing van de minister van Financiën om de rekenplichtige van zijn departement 
niet te dagvaarden, is ingegeven door het bedrag van het tekort (minder dan 1.250 euro).

Wat de FOD Justitie betreft, is het Rekenhof van oordeel dat de beslissing om niet te dag-
vaarden (overmacht) i.v.m. het tekort van 1.826,16 euro weliswaar naar behoren gemoti-
veerd is, maar de beslissing om de rekenplichtige met het tekort van 1.000,00 euro niet te 
dagvaarden (omdat het tekort kleiner is dan 1.250 euro) strookt niet met artikel 8, § 4, van 
zijn organieke wet omdat de beslissing niet door de minister werd genomen.

Voorts heeft de minister bij twee tekorten niet laten weten of hij rekenplichtigen van de FOD 
Financiën al dan niet zou dagvaarden. Het gaat om rekeningen met tekorten van respectie-
velijk 10.953,34 euro (Directe belastingen – Voorafbetalingen voor 2015) en 170.981,89 euro 
(Directe belastingen – Fiscale regularisatie voor 2016).
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Vertraging bij de overzending 
van de rekeningen van de 
staatsdiensten en openbare 
instellingen
1 Wijzigingen van het wettelijk kader

Tot 2016 verschilden de regels voor de overlegging van de rekeningen naargelang van de 
juridische aard van de instelling.

Wat 2017 betreft, zijn alle openbare instellingen opgericht door de Staat of die eronder 
ressorteren, bedoeld in artikel 5, § 3, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van 
het Rekenhof (met inbegrip van de administratieve diensten met boekhoudkundige auto-
nomie), onderworpen aan artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de 
wet van 22 mei 2003297.

Dat artikel bepaalt dat de instellingen hun rekeningen via hun toezichthoudend minister 
moeten bezorgen aan de minister van Financiën op de data bepaald in de regelgeving waar-
aan ze zijn onderworpen of, bij gebrek aan een vastgestelde datum, tegen 31 mei van het jaar 
volgend op het jaar waarop de rekeningen betrekking hebben. De minister van Financiën 
moet vervolgens de rekeningen overzenden aan het Rekenhof.

Als die verplichting niet wordt nageleefd, legt de minister van Financiën een administra-
tieve geldboete op, waarvan de regels en het bedrag zijn vastgelegd bij het koninklijk besluit 
van 23 november 2017 tot uitvoering van artikel 38 van de wet van 25 december 2016298.

Voor de instellingen van openbaar nut blijft 31 mei299 de referentiedatum voor de overzen-
ding van de rekeningen aan het Rekenhof. Voor de andere instellingen beschouwde het 
Rekenhof net als de vorige jaren de rekeningen die door de minister van Financiën werden 
overgezonden na 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarop de rekeningen betrekking 
hebben, als te laat.

297 Artikel 38 moest al worden toegepast op de rekeningen 2016, maar het Rekenhof heeft een jaar uitstel aanvaard 
ingevolge	de	vertraging	die	werd	opgelopen	bij	de	afkondiging	van	het	koninklijk	besluit	tot	vaststelling	van	de	
regels en het bedrag van de administratieve geldboete.

298 Koninklijk besluit van 23 november 2017 tot uitvoering van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging 
van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 
tot vaststelling van de regels en het bedrag van de administratieve geldboete..

299 Datum	vastgesteld	in	artikel	6	van	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	
openbaar nut.
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Artikel 38300 geldt slechts tijdelijk voor de meeste diensten en instellingen. De adminis-
tratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (de nieuwe benaming voor de staats-
diensten met afzonderlijk beheer) en de administratieve openbare instellingen (de nieuwe 
benaming voor de instellingen van openbaar nut) zijn vanaf 2018 immers onderworpen aan 
de artikelen 82 en 93 van de wet van 22 mei 2003301.

De instellingen die zijn gelijkgesteld aan administratieve openbare instellingen met be-
heersautonomie in de zin van de wet van 22 mei 2003 zijn vanaf 2019 onderworpen aan 
artikel 93 van die wet.

2 Stand van zaken op 30 september 2018

2.1 Niet-overgezonden rekeningen

Tabel 34 –  Staatsdiensten en openbare instellingen waarvan de rekeningen niet aan het Rekenhof 
zijn overgezonden (toestand op 30 september 2018)

Staatsdiensten en instellingen Jaar

Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale 
Tentoonstellingen

2017

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 2005	tot	2015	en	2017

Fedorest 2016

Instituut	voor	Veteranen	–	Nationaal	Instituut	voor	Oorlogsinvaliden,	
Oud-strijders	en	Oorlogsslachtoffers

2017

Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen 2017

Pensioendienst voor de Overheidssector 2016	(1e kwartaal)

Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu en van de FOD Sociale Zekerheid

2017

War Heritage Institute 2017

Wetenschappelijk	Instituut	Volksgezondheid	–	Eigen	vermogen 2016

Bron: Rekenhof

Uit de tabel blijkt dat zes rekeningen over 2017 niet overgezonden zijn aan het Rekenhof. 
De rekeningen 2005 tot 2015 van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommu-
nicatie (BIPT) moeten nog officieel worden overgezonden aan het Rekenhof, nadat ze zijn 
goedgekeurd door de ministers van Financiën en van Begroting.

2.2 Te laat overgezonden rekeningen
De rekeningen 2017 van 21 staatsdiensten en openbare instellingen werden laattijdig over-
gelegd aan het Rekenhof (d.i. na 31 mei 2018 voor de instellingen van openbaar nut en na 
30 juni 2018 voor de overige instellingen).

300 Voor meer informatie over het toepassingsdomein van artikel 38, zie het volgende artikel over de inwerkingtreding 
van de wet van 22 mei 2003.

301 Die artikelen verduidelijken dat de minister van Begroting de rekening moet overzenden aan het Rekenhof vóór 
31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de rekeningen betrekking hebben.
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Tabel 35 –  Instellingen van openbaar nut waarvan de rekeningen 2017 te laat werden overgezonden 
aan het Rekenhof (toestand op 30 september 2018)

Instellingen van openbaar nut Datum van ontvangst van de rekeningen 
(deadline: 31 mei 2018)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen

5	juni	2018

Koninklijke Muntschouwburg 18	juli	2018

Nationale	Delcrederedienst	–	rekening	van	de	
Staat(*)

1	augustus	2018

Nationaal	Orkest	van	België 28	augustus	2018

Regie der Gebouwen 10	september	2018

(*)  De Nationale Delcrederedienst is een instelling van openbaar nut die twee rekeningen moet overzenden aan het Re-

kenhof: een rekening van de Staat en een eigen rekening. De rekening van de Staat omvat de verrichtingen die onder 

de staatswaarborg vallen en waarvan de regering de uitvoering opportuun acht. De eigen rekening van Delcredere 

omvat de verrichtingen die de dienst voor eigen rekening uitvoerde, maar die wel worden gewaarborgd door de Staat. 

De eigen rekening van de dienst werd op tijd bezorgd, maar de rekening van de Staat werd te laat overgezonden.

Bron: Rekenhof

Tabel 36 –  Staatsdiensten en andere instellingen waarvan de rekeningen 2017 te laat werden overge-
zonden aan het Rekenhof (toestand op 30 september 2018)

Staatsdiensten en andere instellingen

Datum van ont-
vangst van de reke-

ningen (deadline: 
30 juni 2018)

Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk 10	juli	2018
Koninklijke Schenking 13	juli	2018
Nationaal Instituut voor Radio-elementen 16	juli	2018
Deposito- en Consignatiekas 17	juli	2018
Belgisch Telematica-Onderzoeksnetwerk 6	augustus	2018
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie 6	augustus	2018
Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de 
paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en 
legalisaties

9	augustus	2018

Cel	voor	Financiële	Informatieverwerking 21	augustus	2018
Vermogen van de Koninklijke Militaire School 6	september	2018
Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie 
en Racisme

7	september	2018

Beschermingsfonds	voor	Deposito’s	en	Financiële	Instrumenten 11	september	2018
Fonds voor Spoorweginfrastructuur 17	september	2018
Consumentenombudsdienst 21	september	2018
Congrespaleis 26	september	2018
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 27	september	2018
Koninklijk Belgisch Filmarchief 28	september	2018

Bron: Rekenhof
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Het Rekenhof ontving ook de volgende laattijdig overgezonden rekeningen 2015 en 2016:

Tabel 37 –  Staatsdiensten en openbare instellingen waarvan de rekeningen 2015 en 2016 te laat 
werden overgezonden aan het Rekenhof

Staatsdiensten en instellingen Deadline Datum van ontvangst 
van de rekeningen

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-
heidsproducten	–	rekening	2016

31	mei	2017 28	juni	2018

Nationaal	Instituut	voor	Criminalistiek	en	Criminologie	–	
rekening	2016

30	juni	2017 10	juli	2018

Egov	–	rekening	2016 30	juni	2017 23	februari	2018

Fonds	voor	Spoorweginfrastructuur	–	rekening	2016 30	juni	2017 6	oktober	2017

Nationaal	Orkest	van	België	–	rekening	2016 31	mei	2017 10	januari	2018

Regie	der	Gebouwen	–	rekening	2015 31	mei	2016 8	maart	2018

Regie	der	Gebouwen	–	rekening	2016 31	mei	2017 10	augustus	2018

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het 
beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor 
Belgen	in	het	buitenland	en	legalisaties	–	rekening	2016

30	juni	2017 8	januari	2018

Bron: Rekenhof

2.3 Op tijd overgezonden rekeningen
De minister van Financiën heeft de rekeningen van 71 staatsdiensten en openbare instel-
lingen op tijd overgezonden (d.i. 31 mei 2018 voor de openbare instellingen en 30 juni 2018 
voor de staatsdiensten en andere instellingen).

Tabel 38 –  Tijdige overgezonden rekeningen

Staatsdiensten en instellingen

Algemeen	Rijksarchief	en	Rijksarchief	in	de	Provinciën

Autoriteit	voor	Financiële	Diensten	en	Markten

Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen

Belgische Mededingingsautoriteit

Bureau voor Normalisatie

Centrale Dienst voor Duitse Vertaling

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

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II-Egmontpaleis

Certi-Fed

Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Consumentenombudsdienst

Credibe

Egov

European Underground Research Infrastructure for Disposal nuclear waste in Clay Environment 
(Euridice)
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Staatsdiensten en instellingen

Fed +

Federaal Agentschap van de Schuld

Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Federaal Centrum voor de Analyse van de Migratiestromen, de Bescherming van de Grondrechten 
van de Vreemdelingen en de Strijd tegen de Mensenhandel

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Federaal Planbureau

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

Fedorest

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der 
Gebouwen

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Internationaal Perscentrum

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

Koninklijk Gesticht van Mesen

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Koninklijk	Meteorologisch	Instituut	van	België

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Koninklijke	Bibliotheek	van	België

Koninklijke	Munt	van	België

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Koninklijke	Musea	voor	Schone	Kunsten	van	België

Koninklijke	Sterrenwacht	van	België

Muntfonds

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Nationaal	Geografisch	Instituut

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Nationale Arbeidsraad

Nationale	Delcrederedienst	–	Eigen	rekening

Nationale	Instelling	voor	Radioactief	Afval	en	Verrijkte	Splijtstoffen

Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

Nationale Kas voor Rampenschade
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Staatsdiensten en instellingen

Ombudsdienst voor Energie

Participatiefonds

Poolsecretariaat

Regie der Gevangenisarbeid

Rentenfonds

Restauratie en Hoteldienst van Defensie

Selectiebureau van de Federale Overheid

Smals

Sociale Activiteiten bij de FOD Buitenlandse Zaken

Sociale dienst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie(*)

Sociale Individuele Gegevens (Sigedis)

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten

Startersfonds

Studiecentrum voor Kernenergie

Wetenschappelijk	Instituut	Volksgezondheid	–	Eigen	vermogen

Zephyr-Fin

(*)   De rekening werd overgezonden op 6 juli 2018 (dus na 30 juni), maar het Rekenhof heeft rekening gehouden met 

het feit dat laattijdig werd gemeld aan de instelling dat ze onderworpen was aan de bepalingen van artikel 38.

Bron: Rekenhof

2.4 Administratieve openbare instellingen met beheersautonomie
Bij koninklijk besluit van 19 februari 2016 is de Controledienst voor de Ziekenfondsen en 
de Landsbonden van Ziekenfondsen (CDZ) sinds 1 februari 2014 onderworpen aan de be-
palingen in de wet van 22 mei 2003 over de administratieve openbare instellingen met be-
heersautonomie. Dit houdt in dat de minister van Begroting de rekeningen die de toezicht-
houdend minister heeft goedgekeurd, moet overzenden aan het Rekenhof tegen 31 maart 
van het jaar volgend op het jaar waarop de rekeningen betrekking hebben. De minister van 
Begroting heeft de rekeningen 2017 van de CDZ laattijdig bezorgd aan het Rekenhof, nl. op 
4 september 2018.

3 Conclusies

In totaal moesten 99 jaarrekeningen 2017 worden overgezonden aan het Rekenhof. 71 daar-
van waren op tijd, 22 te laat, en 6 jaarrekeningen niet bezorgd op 30 september 2018. Daar-
naast waren voorgaande rekeningen van vier instellingen nog steeds niet overgezonden aan 
het Rekenhof.

De toestand verbetert tegenover vorig jaar. Toen waren er van de 94 rekeningen 62 tijdig, 
22 te laat en 10 niet overgelegd (op 15 september 2017).

Zodra de wet van 22 mei 2003 in werking treedt, worden de termijnen voor de overzending 
van de rekeningen nog ingekort. De rekeningen moeten dan op 31 maart van het jaar vol-
gend op het dienstjaar zijn overgezonden aan het Rekenhof.
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Vanaf het boekjaar 2020 moet het Rekenhof de jaarrekening van de federale Staat, waarin 
de boekhoudkundige verrichtingen van deze diensten en instellingen zijn geïntegreerd, 
certificeren. Het  is dus belangrijk dat de rekeningen tijdig worden overgelegd, zodat het 
Rekenhof de verrichtingen kan controleren binnen de toegemeten tijd.
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Inwerkingtreding van de wet 
van 22 mei 2003 – vervolg
1 Inleiding

De wet van 22 mei 2003 beschrijft het budgettaire en boekhoudkundige kader dat van toe-
passing is voor alle administraties, instellingen en ondernemingen van de federale Staat. 
In zijn vorige Boeken302 informeerde het Rekenhof over de maatregelen tot uitstel van de 
inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de diensten en instellingen, over de 
afstemming van de perimeter van de wet op de classificatie S1311 Centrale Overheid van het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen en over de knelpunten die de toepassing van de wet 
van 22 mei 2003 bemoeilijken.

2 Knelpunten

2.1 Onvolledig of onduidelijk regelgevend kader
In het verleden had het Rekenhof al opgemerkt dat de regelgevende omkadering van de wet 
van 22 mei 2003 onvolledig blijft303. Zo ontbreken nog steeds een aantal uitvoeringsbeslui-
ten die van belang zijn voor zowel de diensten van het algemeen bestuur als voor de dien-
sten die vanaf 1 januari 2018 of 1 januari 2019 onder toepassing van deze wet vallen. Het ont-
breken van deze uitvoeringsbesluiten heeft een invloed op het beheersen van de risico’s (dit 
is bijvoorbeeld het geval voor de actoren en de functiescheiding (artikel 29) en de interne 
audit (artikel 31)), maar belemmert ook de rapportering die de wet van 22 mei 2003 oplegt. 
Zo moeten de diensten volgens artikel 18 een jaarverslag opstellen, maar ontbreken mo-
menteel nog de regels voor de opmaak en de publicatie van dit jaarverslag.

Daarnaast merkt het Rekenhof op dat, door onduidelijkheden in de wetgeving, de toepas-
sing van de wet van 22 mei 2003 ook wordt bemoeilijkt in een aantal specifieke situaties. 
Zo is het voor de instellingen die worden gelijkgesteld met de administratieve openbare 
instellingen met beheersautonomie (AOI) onduidelijk hoe de wet van 22 mei 2003 zich ver-
houdt  tot het Wetboek Economisch Recht. Artikel  I5,  1°,  b,  van dit wetboek bepaalt dat 
de AOI, bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003, en de Europese economische  
samenwerkingsverbanden buiten het toepassingsgebied van het wetboek vallen, maar 
deze bepaling in het wetboek werd naderhand niet aangepast aan de wijzigingen van 
artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 die via de wet van 25 december 2016304 werden aange-

302 Zie Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de administratieve diensten met boekhoud-
kundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven”, 172e Boek, Volume I, Ver-
slag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 227-230; “Inwerkingtreding van de 
wet	van	22	mei	2003	–	vervolgartikel”,	173e Boek, oktober 2016, p. 213-216 en “Inwerkingtreding van de wet van 
22	mei	2003	–	vervolgartikel”,	174e Boek, oktober 2017, p. 133-136, www.rekenhof.be.

303 Zie Rekenhof, 173e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016,  
p. 129-140, www.rekenhof.be.

304 Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003. Hierdoor zijn de entiteiten bedoeld in het al 
vermelde artikel I5, 1°, b, van het Wetboek Economisch Recht niet langer administratieve openbare instellingen 
maar worden ze eraan gelijkgesteld.
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bracht. Het Rekenhof beveelt aan deze aanpassing volledigheidshalve alsnog door te voeren 
zodat deze instellingen expliciet enkel aan het boekhoudkundig referentiekader van de wet 
van 22 mei 2003 moeten voldoen.

In toepassing van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 moeten openbare instel-
lingen opgericht door de Staat of die eronder ressorteren, bedoeld in artikel 5, § 3, van 
de inrichtingswet op het Rekenhof, bij wijze van ‘overgangsbepaling’ (d.i. in afwachting 
van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003) vanaf het boekjaar 2017305 de reke-
ningen tegen 31 mei van het volgende jaar306  overzenden aan de minister  van Financiën 
via de toezichthoudende minister. De minister van Financiën legt de rekeningen vervol-
gens voor toezicht voor aan het Rekenhof. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, 
legt de minister van Financiën een administratieve geldboete op. Voor de administratieve 
diensten met boekhoudkundige autonomie en de instellingen van openbaar nut geldt deze 
procedure enkel voor het boekjaar 2017 en voor de met AOI met beheersautonomie gelijk-
gestelde instellingen geldt dit voor de boekjaren 2017 en 2018, gezien de respectievelijke in-
werkingtreding van de wet van 22 mei 2003 in 2018 en 2019. Enerzijds zijn er instellingen307 
bedoeld in artikel 5, § 3, die niet onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003 vallen en 
waarvoor de ‘overgangsbepaling’ de regel wordt. Anderzijds is voor bepaalde instellingen de 
toezichthoudende minister niet formeel vastgelegd en zorgt dit o.a. voor problemen bij de 
rekeningaflegging. Desgevallend moet een koninklijk besluit per legislatuur bepalen welke 
minister het toezicht (zoals bedoeld in artikel 38 van de wet van 25 december 2016) heeft, 
zoals dat laatst het geval was bij koninklijk besluit van 5 februari 2015308.

Tot slot moet voor de certificering van de jaarrekening van de federale Staat vanaf 2020 nog 
worden verduidelijkt ten behoeve van wie deze certificering gebeurt, en moet ook de datum 
voor deze certificering nog worden bepaald.

2.2 Gebruik van een afwijkend boekhoudplan en overeenstemmingstabel
Op basis van artikel 138 van wet van 22 mei 2003 kunnen de diensten bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, 2° tot 4°, opteren om een ander boekhoudplan te hanteren dan dat van het ko-
ninklijk besluit van 10 november 2009 en moeten zij in dat geval een overeenstemmingsta-
bel opstellen. Het Rekenhof heeft hierover in zijn 174e Boek opgemerkt dat de overeenstem-
mingstabel enkel betrekking heeft op het boekhoudplan en geen garanties biedt dat de 
waarderings- en aanrekeningsregels van het koninklijk besluit van 10 november 2009 wor-
den nageleefd.

Concreet kunnen de instellingen op voorstel van de toezichthoudende minister en mits 
voorafgaandelijk akkoord van de minister van Begroting gebruik maken van het boekhoud-

305 Koninklijk besluit van 23 november 2017 tot uitvoering van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijzi-
ging van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale 
Staat tot vaststelling van de regels en het bedrag van de administratieve geldboete en de bewegingsredenen van 
de	vertraging	bij	de	overzending	van	de	rekeningen	aan	de	minister	van	Financiën,	door	de	openbare	instellingen	
opgericht door de Staat of die eronder ressorteren.

306 Bij	gebrek	aan	wettelijke	of	reglementaire	bepalingen	die	een	specifieke	datum	vastleggen.
307 Instituut	voor	de	Radio-elementen,	Beschermingsfonds	voor	Deposito’s	en	Financiële	Instrumenten,	Koninklijke	

Schenking,	Smals,	Sigedis	en	Autoriteit	voor	Financiële	Markten.
308 Koninklijk	besluit	van	5	februari	2015	tot	vaststelling	van	bepaalde	ministeriële	bevoegdheden.
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plan dat van toepassing is voor ondernemingen309 of voor vzw’s en stichtingen310. Bij het 
afsluiten van dit onderzoek op 9 augustus 2018 hadden al tien instellingen de goedkeuring 
gekregen van de minister van Begroting om een afwijkend boekhoudplan te gebruiken, 
waren vier aanvragen nog lopende en had één instelling geen goedkeuring gekregen. Het 
Rekenhof merkt op dat sommige van deze instellingen voorheen andere boekhoudplan-
nen gebruikten waardoor zij ondanks de afwijking van het boekhoudplan van 10 novem-
ber 2009 toch een omschakeling van boekhoudplan moeten doorvoeren.

De Federale Accountant geeft aan dat de procedurele voorwaarden die in artikel 138 van de 
wet van 22 mei 2003 zijn opgenomen, worden gehanteerd als criteria voor de goedkeuring. 
Het Rekenhof is echter van mening dat ook inhoudelijke en kwalitatieve criteria in overwe-
ging zouden moeten worden genomen.

Wat de naleving van de waarderings- en aanrekeningsregels conform het koninklijk besluit 
van 10 november 2009 betreft, geeft de Federale Accountant aan dat dit de taak is van de 
verantwoordelijken van elke individuele entiteit en dat hij noch de bevoegdheid noch de 
middelen heeft om dit op te volgen. Aangezien de naleving van deze regels een noodzake-
lijke voorwaarde is voor het Rekenhof om de jaarrekening van de federale Staat op te stellen 
op basis van de boekhoudkundige rapportering van de diensten, benadrukt het Rekenhof 
dat het gebruik van een afwijkend boekhoudplan slechts beperkt zou moeten worden toe-
gelaten.

2.3 Controle en rapportering
De huidige bepalingen in de wet van 22 mei 2003 over de controle en rapportering voor 
de diensten en instellingen enerzijds en het algemeen bestuur anderzijds, verplichten het 
Rekenhof om op verschillende momenten te rapporteren over hun algemene rekeningen311. 
Nadat het had aangegeven dat de termijnen die in de wet zijn opgenomen voor de diensten 
bedoeld  in artikel 2, eerste  lid, 2°  tot 4°, weinig realistisch zijn en beter kunnen worden 
geünifomiseerd voor alle categoriën van diensten312, werd na overleg tussen het Rekenhof 
en de FOD BOSA de datum van 15 juli naar voor geschoven als rapporteringsdatum over de 
algemene rekeningen van zowel het algemeen bestuur als van de diensten en instellingen. 
Indien het de bedoeling is deze gewijzigde rapporteringskalender al toe te passen bij de 
rapportering over de algemene rekeningen 2018, wijst het Rekenhof erop dat er dringend 
een wetswijziging moet gebeuren zodat alle actoren hun werkzaamheden correct kunnen 
plannen.

309 Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel.
310 Koninklijk	besluit	van	19	december	2003	betreffende	de	boekhoudkundige	verplichtingen	en	de	openbaarmaking	

van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst-
oogmerk en stichtingen. 

311 Op 31 mei van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar voor de instellingen die vallen onder artikel 2, 2° tot 4°, van de 
wet van 22 mei 2003 en op 31 oktober van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar voor de diensten van algemeen 
bestuur. 

312 Zie	Rekenhof,	“Inwerkingtreding	van	de	wet	van	22	mei	2003	–	vervolgartikel”,	173e Boek, Volume I, Verslag aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 213-216, www.rekenhof.be.
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Controledienst voor de Zieken-
fondsen en Landsbonden  
van Ziekenfondsen:  
rekeningen 2017
1 Context

De Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen (hierna: 
Controledienst) is een instelling van openbaar nut van categorie C, onderworpen aan de 
wet van 16 maart 1954313. Het koninklijk besluit van 19 februari 2016314 heeft de instelling 
met ingang van 1 januari 2014 ingedeeld bij de administratieve openbare instellingen (AOI) 
van de wet van 22 mei 2003. Die wet bepaalt het kader voor de begroting, de boekhouding, 
de administratieve organisatie en de interne beheersing. Voor het voeren van de algemene 
boekhouding legt het koninklijk besluit van 10 november 2009315 het boekhoudplan en de 
regels voor waardering en aanrekening vast. De Controledienst moet zijn begroting opma-
ken conform het koninklijk besluit van 31 juli 2017316.

Het Rekenhof stelt vast dat het reglementaire kader nog steeds niet volledig is uitgewerkt. 
Belangrijke besluiten moeten nog worden gepubliceerd, zoals die over de functiescheidin-
gen in de administratieve organisatie en de opdracht van de interne audit.

2 Onderzoek

Het Rekenhof heeft bij de controle van de rekeningen voor 2017 onderzocht hoe de Con-
troledienst de wetgeving naleeft. Het heeft zijn opmerkingen op 5 september 2018 in een 
verslag meegedeeld aan de minister van Begroting, de minister van Sociale Zaken en de 
Controledienst.

3 Resultaten van het onderzoek

3.1 Opmaak van de begroting en de rekeningen

3.1.1 Begrotingsontwerp
De Controledienst moet jaarlijks een begroting opmaken in de vorm en binnen de termij-
nen die de koning bepaalt. Op voorstel van de minister van Begroting stelt de koning de 

313 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.
314 Koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot uitvoering van artikel 133, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003.
315 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat 

en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
316 Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, 

eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid, van de wet van 22 mei 2003.
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datum vast waarop de begrotingen van de AOI worden opgemaakt en regelt hij de voorleg-
ging aan de betrokken overheden.

Het koninklijk besluit van 31 juli 2017 legt de voorstelling en de inhoud van de begrotings-
ontwerpen vast. Het legt ook op welke verantwoordingsstukken moeten worden bijgevoegd. 
Omdat dit besluit bij de opmaak van de rekeningen nog niet was uitgevaardigd, heeft de 
Controledienst zijn begrotingsontwerp voor 2017 nog opgemaakt volgens het model van het 
koninklijk besluit van 7 april 1954317, maar met de indeling van de begrotingsrekeningen van 
het koninklijk besluit van 10 november 2009, op basis van de economische classificatie. Wat 
de kalender, de verantwoordingsstukken en de raming van sommige kredieten betreft, past 
de Controledienst de instructies van de minister van Begroting toe zoals die zijn vastgelegd 
in de omzendbrief van de FOD Budget en Beheerscontrole.

3.1.2 Opmaak en voorlegging van de rekeningen

Op te stellen rekeningen 
In uitvoering van artikel 4 van de wet van 22 mei 2003 moet de Controledienst een jaarre-
kening318 en een uitvoeringsrekening van de begroting opmaken.

De Controledienst stelt zijn jaarrekening op volgens het model van het koninklijk besluit 
van 29 april 2012319. De jaarrekening bevat de in dat besluit opgesomde bijlagen. De uitvoe-
ringsrekening van de begroting is opgesteld volgens de bepalingen van artikel 27, § 3, van 
de wet van 22 mei 2003 en volgens de onderverdelingen van de goedgekeurde begroting.

Voorlegging van de rekeningen
Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003 stelt dat de Controledienst de rekeningen op-
maakt en ze voor goedkeuring aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
voorlegt. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stuurt de goedgekeurde re-
keningen ten laatste op 1 maart van het jaar volgend op het boekjaar naar de minister van 
Begroting. Die legt de rekeningen vóór 31 maart voor aan het Rekenhof.

De rekening 2017 is op 3 mei 2018 opgemaakt en op 1 juni 2018 naar de minister van Begro-
ting gestuurd. Die heeft de rekening op 4 september 2018 aan het Rekenhof overgelegd. 
Hierdoor kon het Rekenhof de rekeningen en zijn commentaar niet voor de wettelijke da-
tum van 31 mei 2018 voorleggen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers320.

3.2 Nazicht van de rekeningen
Uit de  controle  van de  rekeningen blijkt dat de Controledienst het boekjaar  2017  afsluit 
met een resultaat van -309.491,83 euro. Dat zorgt voor een afname van de boekhoud-

317 Koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de 
wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut.

318 De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de begrotingsver-
richtingen	(volgens	de	economische	classificatie)	en	de	toelichting.

319 Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening 
van de diensten van de federale Staat.

320 Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003.
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kundige reserves van de instelling321. De administratieve reserve (1.235.617,87 euro) be-
draagt, conform het plafond in de waarderingsregels, 20 % van de begrotingsuitgaven 
(6.178.089,35 euro). Het tekort is afgeboekt van het “opnieuw over te dragen resultaat”. De 
totale reserves namen eind 2017 af tot 4.271.949,69 euro.

De Controledienst verkrijgt zijn financiële middelen uit bijdragen van de ziekenfondssec-
tor. Die worden berekend op basis van de begrote uitgavenkredieten. De Controledienst 
ging bij de opmaak van de begroting 2017 uit van een negatief saldo en de aanwending van 
zijn reserves. Hoewel de Controledienst een onderbenutting van de uitgavenkredieten re-
aliseerde, namen de reserves inderdaad af. Ze dekken eind 2017 echter nog steeds 69,15 % 
van de begrotingsuitgaven. Na overleg met de beleidscel van de bevoegde minister is toe-
stemming gevraagd aan de minister van Begroting om vanaf het boekjaar 2018 de reserves 
verder af te bouwen via een vermindering van de bijdragen van de ziekenfondsen.

3.3 Administratieve organisatie

3.3.1 Organisatie van de interne beheersing: functiescheidingen
Artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de diensten bij het beheer van hun  
boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen de nodige functiescheidingen moeten 
inbouwen. Door het ontbreken van het koninklijk besluit dat de verschillende functies322  
definieert, kan het Rekenhof niet nagaan of de administratieve organisatie van de Contro-
ledienst voldoet aan de doelstelling van de wet van 22 mei 2003.

De Controledienst heeft in zijn administratieve organisatie de nodige functiescheidingen 
ingebouwd. Het systeem is aangepast aan de aard van zijn activiteiten en omvang.

3.3.2 Interne audit
Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 moet de Controledienst een interne 
audit oprichten. De organisatie van de interne audit en de taken van toezicht op de boek-
houdkundige en budgettaire verplichtingen worden vastgelegd in een koninklijk besluit. 
Dat besluit is nog niet gepubliceerd.

De Controledienst heeft tot op heden geen interne-auditfunctie opgericht.

4 Conclusies

Sinds het boekjaar 2014 moet de Controledienst zijn algemene en budgettaire boekhouding 
voeren volgens de regels van de wet van 22 mei 2003. Het Rekenhof stelt vast dat de Con-
troledienst die regels goed naleeft, maar voor de toepassing van sommige bepalingen wordt 
gehinderd doordat het reglementair kader gedeeltelijk ontbreekt. Zo is het niet duidelijk of 
de interne organisatie van de Controledienst beantwoordt aan de doelstelling van de wet-
gever, omdat het besluit over de functiescheidingen nog niet is uitgevaardigd. Ook voor de 
interne audit moeten nog bijkomende regels worden uitgewerkt.

321 Die bestaan uit een administratieve reserve, het fonds voor het vastliggend en het opnieuw overgedragen resul-
taat.

322 Beslissings-, uitvoerings-, registratiefuncties, bewarende functies en toezichtfuncties.
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De bijdragen van de ziekenfondsen en landsbonden in de werkingskosten van de Contro-
ledienst worden berekend op basis van de geraamde uitgaven. Die bijdragen zijn door de 
onderbenutting van de uitgavenkredieten te hoog. Na de toestemming van de minister van 
Begroting zullen er, vanaf het boekjaar 2018, minder bijdragen van de ziekenfondsen wor-
den gevraagd zodat de reserves verder dalen.

Regie der Gebouwen: 
Opvolgingsaudit
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Regie der Gebouwen: 
opvolgingsaudit – wet van 
22 mei 2003 en beheer van de 
inventaris
1 Voorwerp van de audit

Het Rekenhof publiceerde in zijn 174e Boek323 een artikel over de wijze waarop de Re-
gie  der  gebouwen  (hierna:  de  Regie)  zich  voorbereidt  op  de  toepassing  van  de wet  van 
22 mei 2003 vanaf 2018 en de inventaris van het onroerend patrimonium van de Staat be-
heert. Het stelde vast dat structurele problemen de tijdige en correcte opmaak van de re-
keningen  2018  bleven hypothekeren:  achterstand  van  de  rekeningen,  ontbreken  van  ge-
paste boekhoudsoftware, ontbreken van een aangepast boekhoudplan en van een materieel 
correcte eindbalans 2017. Het Rekenhof waarschuwde voor de negatieve gevolgen voor de 
betrouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat waarin de boekhoudkundige 
verrichtingen van de Regie vanaf het boekjaar 2018 worden geïntegreerd.

Voorts bleek uit het onderzoek dat de Regie niet jaarlijks de inventarislijst van het onroe-
rend patrimonium dat het voor rekening van de Staat beheert, opmaakt. De lijst bevatte 
bovendien niet de beoogde kwalitatieve informatie. De gegevens in de onderliggende data-
bank waren onvolledig en konden niet zonder meer worden gebruikt om de inventaris op 
te stellen en het patrimonium te waarderen. Daarnaast stemde de Regie de gegevens onvol-
doende af met de gegevens uit andere databanken (bv. het kadaster van de FOD Financiën) 
en volgde ze de verkoop van onroerende goederen door de FOD Financiën onvoldoende 
proactief op.

Het Rekenhof heeft in deze opvolgingsaudit zijn bevindingen geactualiseerd. De Regie leg-
de op 4 juli 2018 een nieuwe gedetailleerde inventarislijst voor aan het Rekenhof. Deze lijst 
werd opgemaakt op basis van de situatie op 29 november 2017 en goedgekeurd bij konink-
lijk besluit op 27 april 2018.

Het heeft de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen in het kader van een informele 
tegensprekelijke procedure besproken met de afdelingshoofden van de Financiële dienst en 
van het directoraat-generaal Strategie en Vastgoedbeheer van de Regie. Dit artikel houdt 
rekening met hun antwoorden.

323 Zie Rekenhof, “Regie der Gebouwen: voorbereiding op de toepassing van de wet van 22 mei 2003 vanaf 2018 en 
beheer van de inventaris van het onroerend patrimonium van de Staat”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 165 e.v., www.rekenhof.be.
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Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag op 5 september 2018 voor commentaar voorgelegd 
aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de administrateur-generaal van de Regie. 
De minister onderschrijft in zijn antwoord van 5 oktober 2018 de aanbevelingen van het 
Rekenhof en garandeert de verdere opvolging om de resterende aangehaalde tekortkomin-
gen weg te werken. Ook de administrateur-generaal van de Regie zegt in zijn antwoord van 
8 oktober 2018 te zullen ingaan op de gemaakte aanbevelingen en suggesties.

2 Wet van 22 mei 2003

2.1 Kader
De Regie was tot en met het boekjaar 2017 als instelling van openbaar nut van categorie A 
onderworpen aan de wet van 16 maart 1954324.

Sinds het boekjaar 2018 is de Regie een administratieve openbare instelling met ministerieel 
beheer in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 22 mei 2003. Ze moet vanaf dat jaar het 
boekhoudplan dat is vastgelegd bij koninklijk besluit van 10 november 2009325 en de daarin 
bepaalde waarderings- en aanrekeningsregels, toepassen.

Het kernkabinet heeft op 27 maart 2018 beslist de Regie om te vormen tot een naamloze 
vennootschap van publiek recht326. De wetteksten daarvoor moeten nog bij het parlement 
worden ingediend.

2.2 Vaststellingen

2.2.1 Toestand van de rekeningen
De  minister  van  Financiën  heeft  de  rekeningen  2015,  2016  en  2017  respectievelijk  op 
8 maart 2018, 10 augustus 2018 en 10 september 2018 laattijdig overgelegd aan het Rekenhof 
omdat ze ook laattijdig door de Regie zijn opgemaakt. Op basis van artikel 6, § 3, van de 
wet van 16 maart 1954 moesten die rekeningen uiterlijk op 31 mei van het volgende jaar zijn 
overgelegd.

De Regie heeft in 2018 inspanningen geleverd om de achterstand in de voorlegging van de 
rekeningen weg te werken. Vanaf de rekeningen 2018 worden de termijnen voor opmaak en 
voorlegging van de rekeningen echter met twee maanden ingekort in toepassing van artikel 
93, § 1, van de wet van 22 mei 2003. De Regie zal dan ook nog bijkomende inspanningen 
moeten leveren om de rekeningen tijdig klaar te hebben.

324 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.
325 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat 

en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
326 De Regie zou als vastgoedbeheerder van de federale staat bevoegd blijven voor de huisvesting van haar federale 

klanten.
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2.2.2 Boekhoudplan en boekhoudsoftware
Ondanks herhaaldelijke aanbevelingen van het Rekenhof327, blijft de Regie boeken op basis 
van een onaangepast boekhoudplan328 en onaangepaste boekhoudsoftware en past ze de 
wet van 22 mei 2003 en de uitvoeringsbesluiten niet toe. Er werden geen correcties uitge-
voerd op de eindbalans van 31 december 2017 noch op de beginbalans van 1 januari 2018. De 
rekeningen 2018 zouden op dezelfde basis worden afgesloten als de voorgaande jaren. De 
Regie zou naar verluidt via de eindejaarsverrichtingen de rekeningen 2018 zo veel mogelijk 
in overeenstemming brengen met de wet van 22 mei 2003. Hoe dit concreet in zijn werk zal 
gaan, is nog onduidelijk. Deze werkwijze houdt bovendien een grote kans op fouten in. De 
eerder vastgestelde problemen dreigen zich te herhalen329.

Artikel 138 van de wet van 22 mei 2003 biedt de mogelijkheid een overeenstemmingstabel 
te gebruiken die de relatie legt tussen het boekhoudplan van de instelling en het boek-
houdplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009. De Regie stelt zo’n overeen-
stemmingstabel op. Ook haar begroting is in de applicatie e-Bmc330 ingebracht. Het boek-
houdplan van de Regie beantwoordt echter niet aan de wet331; evenmin kreeg de instelling 
de goedkeuring van de toezichthoudende minister en de minister van Begroting om een 
afwijkend boekhoudplan te gebruiken. De Regie moet bijgevolg het boekhoudplan van het 
koninklijk besluit van 10 november 2009 onverkort toepassen.

De FOD BOSA ondersteunt de Regie bij de ontwikkeling van een boekhoudsoftware die 
compatibel is met Fedcom332. Intussen werd de perimeter van het project afgebakend en een 
projectplan opgesteld. Begin augustus 2018 is de installatie van het ondersteunend platform 
voor de boekhoudsoftware bij de FOD BOSA gestart. Vanaf begin september 2018 zullen de 
consultants op detailniveau samen met de Regie de blauwdruk van de software vastleggen. 
Vanaf de eerste helft 2019 zou worden gestart met de ontwikkeling, opleiding en testfase. In 
het huidige best case-scenario is de nieuwe boekhoudsoftware vanaf juli 2019 operationeel. 
Dat is te laat, aangezien de Regie de wet al op 1 januari 2018 moet toepassen333.

327 Zie Rekenhof, “Regie der Gebouwen: rekeningen 2012-2014”, 173e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 239 en “Regie der Gebouwen: voorbereiding op de toepassing van 
de wet van 22 mei 2003 vanaf 2018 en beheer van de inventaris van het onroerend patrimonium van de Staat”, 174e 
Boek, oktober 2017, p. 168, www.rekenhof.be.

328 Aan de hand van het bestaande boekhoudplan kan de Regie der Gebouwen haar transacties niet zo registreren dat 
de	jaarrekening	een	getrouw	beeld	geeft	van	het	vermogen,	de	financiële	situatie	en	het	resultaat	van	de	instelling	
(Rekenhof, 173e Boek, Volume I, p. 236). Bovendien beantwoordt dit boekhoudplan niet aan de bepalingen van de 
wet van 22 mei 2003.

329 Zie Rekenhof, “Regie der Gebouwen: rekeningen 2012-2014”, 173e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 235-239, www.rekenhof.be.

330 e-Bmc: Budgeting, Monitoring en Consolidation, een toepassing van de FOD BOSA om budgettaire en boekhoud-
kundige gegevens te verzamelen.

331 De Regie voert immers zijn boekhouding niet overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot be-
paling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel.

332 Parl. St. Kamer, 3 mei 2018 , DOC 54 3070/001, Subcommissie Rekenhof, Regie der Gebouwen: voorbereiding op de 
toepassing van de wet van 22 mei 2003 vanaf 2018 en beheer van de inventaris van het onroerend patrimonium van de 
Staat: Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de 
Regie der Gebouwen en vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen en het Rekenhof, p. 11.

333 Ook in geval van een omvorming tot nv van publiek recht zal de Regie de wet van 22 mei 2003 moeten toepassen.
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2.3 Conclusie
De Regie heeft de achterstand in de opmaak en overlegging van de rekeningen tot en met 
2017 in 2018 weggewerkt. Het Rekenhof wijst erop dat de bevoegde minister de rekeningen 
2018 ten laatste op 20 maart 2019 aan de minister van Begroting moet bezorgen, die ze voor 
31 maart 2019 aan het Rekenhof overlegt.

De Regie past de wet van 22 mei 2003 in 2018 nog steeds niet toe en boekt verder op basis 
van een onaangepast boekhoudplan en onaangepaste boekhoudsoftware. Hierdoor kunnen 
de transacties niet zo worden geregistreerd dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van 
het vermogen, de financiële situatie en het resultaat van de instelling.

De Regie plant eind 2018 eindejaarsverrichtingen uit te voeren om zo veel mogelijk te vol-
doen aan de wet van 22 mei 2003. Het risico op fouten, dat zonder aangepaste eindba-
lans 2017, zonder aangepast boekhoudplan en -software al groot is, zal door die verrich-
tingen nog verhogen. Het uitstel van de correcte en volledige toepassing van de wet van 
22 mei 2003 kan een negatieve impact hebben op de betrouwbaarheid van de jaarrekening 
van de federale Staat waarin de verrichtingen van de Regie vanaf het boekjaar 2018 zullen 
worden geïntegreerd.

3 Inventaris van het onroerend patrimonium van de Staat

3.1 Kader
De Regie is de vastgoedbeheerder van de federale Staat. Ze beheert circa 7,1 miljoen m² 
verspreid over zo’n 1.050 gebouwensites. Hiervan is één derde gehuurd en twee derde in 
eigendom van de federale Staat (mei 2018). De Regie is geen eigenaar van de goederen die ze 
voor rekening van de Belgische Staat beheert. Naast kantoorgebouwen omvat de vastgoed-
portefeuille ook monumenten en historische sites.

De Regie boekt dit patrimonium op haar balans onder de vorderingen op meer dan één jaar. 
De waardering op 31 december 2017 bedroeg 7,125 miljard euro334 (93,84 % van het balansto-
taal). Dat bedrag geeft echter geen getrouw beeld van de waarde van het patrimonium. Het 
houdt immers geen rekening met de veroudering, de verkoop of de afbraak van gebouwen. 
Dat verklaart de Regie zelf bij de toelichting bij de rekeningen.

De Regie beheert het onroerend patrimonium op basis van een inventaris die ze op-
volgt via de databank Hydra. Deze inventaris moet voldoen aan artikel 19 van de wet van 
1 april 1971 houdende oprichting van de Regie.

De nauwkeurigheid en volledigheid van de inventaris is van groot belang omdat hij als ba-
sis zal dienen voor de waardering van dit patrimonium in de jaarrekening van de federale 
Staat.

334 Laatste	officieel	aan	het	Rekenhof	voorgelegde	rekeningen.
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3.2 Vaststellingen
De Regie heeft op 29 november 2017 een nieuwe inventarislijst opgemaakt die werd goedge-
keurd bij koninklijk besluit van 27 april 2018335. Volgens de Regie hield ze daarbij rekening 
met de aanbevelingen van het 174e Boek van het Rekenhof. In haar advies van 16 febru-
ari 2018 erkent de Inspectie van Financiën dat aanzienlijke verbeteringen werden gereali-
seerd maar benadrukt ze dat in de komende jaren verdere inspanningen noodzakelijk zijn, 
in het bijzonder om de gegevens van het kadaster af te stemmen op de gegevens in Hydra. 
Ze vraagt hieraan de nodige prioriteit te geven.

De Regie heeft de inventarislijst vervolgens op 25 juni 2018 aan het Rekenhof bezorgd. Aan 
de hand van gesprekken met verantwoordelijken van het directoraat-generaal Strategie en 
Vastgoedbeheer, een analyse van de verkregen documentatie en een willekeurige steek-
proefcontrole van zestien complexen uit de meest recente lijst is het Rekenhof nagegaan in 
welke mate de Regie rekening heeft gehouden met zijn aanbevelingen.

3.2.1 Tijdigheid
Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat de Regie nog steeds niet jaarlijks een inventarislijst 
voorlegt aan de minister. De Regie geeft aan dit vanaf nu na te streven.

3.2.2 Kwaliteit en juistheid
Het Rekenhof stelde tijdens voorgaande controles vast dat de lijst onvoldoende details 
bevatte. Verder bleek dat de databank Hydra soms laattijdig werd aangepast. Ook bij de 
beheerscodes waren er opmerkingen. De informatie nodig voor een correcte interpretatie 
ontbrak soms en de opgenomen informatie was niet altijd correct en kon leiden tot een 
verkeerde lezing.

Uit het nazicht van de nieuwe lijst blijkt dat deze op bepaalde punten werd aangepast:

• De omschrijving van het complex blijft behouden om de historiek te kunnen weergeven 
maar er werden meer details toegevoegd zodat het duidelijker is waarover het gaat. Zo 
werd de  lijst opgebouwd op niveau van constructie-eenheid  in plaats van complex336. 
Ook de brutovloeroppervlakte of terreinoppervlakte in beheer (voor gebouwen) en het 
aandeel van de constructie-eenheid ten opzichte van het complex werden toegevoegd.

• Aanpassingen in Hydra gebeurden soms laattijdig. Omdat de ingangsdatum van de aan-
passingen niet werd opgenomen in de lijst konden de wijzigingen verkeerd worden geïn-
terpreteerd als er een groot verschil was tussen de datum van de aanpassing in Hydra en 
de ingangsdatum. De Regie heeft dit verholpen door een onderscheid te maken tussen: 
a) de wijzigingen tussen de voorgaande en de huidige lijst; en b) de rechtzettingen van 

335 Koninklijk besluit van 27 april 2018 (gepubliceerd op 31 mei 2018) houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, 
gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een 
Regie der Gebouwen. Dit koninklijk besluit werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 mei 2018 (gepubliceerd 
31 mei 2018) tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van 
de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende 
oprichting van een Regie der Gebouwen.

336 Een complex is een of meer gebouwen of terreinen, met aan elkaar grenzende kadastrale percelen. Een construc-
tie-eenheid is een gebouw of deel van een gebouw dat op technisch en/of functioneel vlak één geheel vormt. Voor-
beeld: het complex ‘Europese school van Laken’ bestaat uit constructie-eenheden zoals klassen, sportzaal, kan-
toor, ondergrondse parking enz.
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de voorgaande lijst, dus met de ingangsdatum van vóór de situatie van de voorgaande 
lijst.

• Gebouwen in prospectie worden nu terecht niet meer opgenomen.
• Het aantal m² per constructie-eenheid beheerd door de Regie wordt vermeld.

De Regie heeft daarnaast ook inspanningen gedaan om de kwaliteit en de juistheid van de 
informatie in Hydra te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de informatie uniform wordt 
ingevoerd, stelde de instelling een gedetailleerde nota op met voor alle mogelijke situaties 
(aankoop, verkoop, verhuur, inhuur, onderverhuur enz.), uitleg over de wijze van invoer, 
met behulp van voorbeelden van verantwoordingsstukken en overeenstemmende beeld-
schermen in Hydra. Kwalitatievere en juistere informatie in Hydra moet de kwaliteit en 
juistheid van de inventarislijst verbeteren.

Om de kwaliteit en juistheid van de gegevens in de inventarislijst te waarborgen had het 
Rekenhof aanbevolen geregeld via steekproeven te controleren of de belangrijkste gegevens 
juist zijn. Deze controles gebeuren momenteel nog niet systematisch door een tekort aan 
middelen. Via ad-hoccontroles337 wil de Regie wel de kwaliteit en juistheid van de opgeno-
men informatie verbeteren.

Uit de steekproefcontrole van het Rekenhof is gebleken dat voor een gebouw dat de Regie 
huurt, het aantal m² in Hydra niet correct was. De Regie heeft naar aanleiding daarvan de 
m² vermeld in de huurcontracten nagerekend, de omzetting van netto- naar bruto-opper-
vlakten herberekend, en vervolgens het aantal m² van dit gebouw in Hydra aangepast van 
11.244 m² tot 14.620m². Uit navraag blijkt dat de berekening van de gehuurde oppervlakte 
problemen338 geeft.

Het Rekenhof beveelt aan systematische controles op te zetten. Rechtzettingen van een 
voorgaande lijst moeten weergegeven worden op het detailniveau van de nieuwe lijst, dus 
op het niveau van constructie-eenheid en met vermelding van het aantal m². Omdat de 
vorige lijst alleen tot het niveau van het complex was opgesteld, worden deze wijzigingen 
momenteel alleen tot op dat niveau weergegeven. Tot slot zou de definitie van de beheers-
code R (“eigendom van de Staat”) herschreven moeten worden zodat duidelijk is dat ook 
mede-eigendom hieronder valt.

3.2.3 Volledigheid
Uit de steekproefcontrole blijkt dat in één geval het huurcontract niet ondertekend was; in 
één geval de aankoopakte niet was opgenomen in Hydra en in één geval er geen link gelegd 
was naar het betrokken koninklijk besluit dat de overdracht regelde.

337 Zo worden de gegevens in Hydra gecontroleerd wanneer intern (via een “boomerangbericht”) de inhuldiging van 
een gebouw, een eerste steenlegging, het begin van een renovatie enz. wordt aangekondigd. Ook wanneer het 
management van de Regie bepaalde rapporten opvraagt over onroerende goederen worden voor de betrokken 
items de correctheid van de gegevens in Hydra	geverifieerd.

338 Huurcontracten geven nl. niet altijd de (correcte) oppervlakten weer. Zo is de bruto-oppervlakte niet gelijk aan de 
gehuurde oppervlakte. Ook de integratie van gehuurde parkeerplaatsen stelt problemen. Deze worden meestal 
gerekend aan 30 m² maar dit geeft een verkeerd beeld van de beschikbare ruimte in het gebouw. De bruto-opper-
vlakte inclusief parkeerplaatsen is weinig relevant in het kader van het algemeen beheer.
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3.2.4 Informatie-uitwisseling over de verkopen
De bijakte van 16 mei 2018 bij de protocolovereenkomst tussen de Administratie Patrimoni-
umdiensten339 en de Regie van 30 juli 2016 verzekert een actieve samenwerking tussen beide 
diensten en legt o.a. een taakverdeling vast.

De Regie stelt een lijst van verkoopbare onroerende goederen op. Op basis daarvan bepaalt 
het federaal aankoopcomité, dat deel uitmaakt van de Administratie Patrimoniumdien-
sten, welke dossiers het prioritair zal behandelen om de onroerende goederen binnen een 
jaar te verkopen. Het raamt ook de verkoopprijs. De Regie en het federaal aankoopcomité 
vergaderen drie- tot viermaal per jaar om de opvolging van de dossiers te bespreken en 
nieuwe prioriteiten vast te leggen.

Op basis van de steekproef stelde het Rekenhof vast dat in één geval de raming van de 
verkoopprijs pas na meer dan één jaar van het federaal aankoopcomité verkregen werd. In 
een ander dossier droeg de Regie op 7 juni 2007 een terrein van 62 m² over aan het federaal 
aankoopcomité voor de aanleg van een rotonde. Die startte een verkoopdossier voor de vol-
ledige site (inclusief voormeld terrein) op. Hoewel de verkoop nog niet officieel is, werd op 
het terrein toch al een rotonde aangelegd.

De Regie heeft een overzicht gemaakt van alle overgedragen grondoverschotten340 op basis 
van interne lijsten uit 1999, om te controleren of de gegevens hierover in Hydra volledig zijn. 
Ze kwam uit op ongeveer 2.200 dossiers, waarbij één dossier verschillende grondoverschot-
ten kan bevatten. De instelling wil ook nagaan of alle wijzigingen tegenover de situatie 
van 1999 met betrekking tot deze grondoverschotten correct zijn verwerkt in Hydra. Ze 
bezorgde deze lijst begin 2018 aan de Administratie Patrimoniumdiensten. Die zal nagaan 
wat er gebeurd is met de grondoverschotten en of ze vandaag nog effectief eigendom zijn 
van de Staat. De Administratie Patrimoniumdiensten zal deze informatie terugkoppelen 
naar de Regie. Die zal Hydra waar nodig aanpassen. Mogelijk moet ook de kadastrale legger 
bij de FOD Financiën worden aangepast als die niet correct blijkt.

Door het grote aantal dossiers zal deze controle volgens de Regie lang duren en een impact 
hebben op de toekomstige inventarislijsten. Tijdens het eerste kwartaal van 2018 bleken al 
veertig dossiers aanleiding te geven tot wijzigingen in de inventarislijst. Het zou naar ver-
luidt gaan om dossiers waarbij ook de informatie in het kadaster foutief zou zijn.

De uitwisseling van informatie tussen de Administratie Patrimoniumdiensten en de Regie 
blijft een belangrijk aandachtspunt. De Regie erkent dit zelf en onderneemt stappen om 
dit te verbeteren, onder meer via SharePoint waar alle documentatie over de dossiers voor 
beide diensten toegankelijk zal zijn. De Regie moet de opgestarte controle van de grond-
overschotten regelmatig opvolgen. Wijzigingen moeten zo snel mogelijk en duidelijk weer-
gegeven worden in de inventarislijst.

339 Onderdeel	van	de	Algemene	Administratie	van	de	Patrimoniumdocumentatie	van	de	FOD	Financiën	dat	o.a.	in-
staat voor de verkoop van onroerende goederen in opdracht van overheden.

340 Grondoverschotten zijn overschotten van bv. onteigeningsprocedures voor de bouw van snelwegen, bruggen enz. 
De bevoegdheid hierover werden overgedragen naar de gewesten, maar bepaalde stukken grond bleven over. Die 
werden vervolgens overgedragen naar Administratie Patrimoniumdiensten voor verkoop maar zijn meestal moei-
lijk te verkopen.
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3.2.5 Uitwisseling van patrimoniuminformatie
In het verleden vergeleek de Regie regelmatig de eigendomsgegevens volgens het kadaster 
bij de FOD Financiën met de gegevens in de inventarislijst en de databank Hydra, op basis 
van de kadastrale legger. Zo kon ze fouten in de lijst of in Hydra vaststellen, maar ook in het 
kadaster. De Regie voert deze controle echter al jaren niet meer uit.

Naar aanleiding van het onderzoek van het Rekenhof besliste de Regie deze controle op-
nieuw in te voeren. Uit de vergelijking bleek dat 55 dossiers die volgens het kadaster (toe-
stand van 1 januari 2017) in beheer van de Regie waren, niet waren opgenomen in Hydra. 
Anderzijds kwamen ongeveer 900 dossiers in Hydra niet voor in het kadaster. Uit een eerste 
analyse bleek dat 613 dossiers bij het kadaster onterecht onder beheer van de Administratie 
Patrimoniumdiensten waren opgenomen. De overige moeten nog worden uitgezocht. De 
oorzaak van de verschillen is niet duidelijk. De Regie wil deze controle jaarlijks uitvoeren 
en heeft daarom de gegevens van het kadaster opnieuw opgevraagd op 1 januari 2018.

Het is belangrijk de verschillen zo snel mogelijk uit te klaren en de wijzigingen naar aan-
leiding ervan duidelijk aan te geven in de toekomstige inventarislijsten. Verder verdient het 
aanbeveling nu al in de inventarislijst melding te maken van het bestaan van deze verschil-
len en van het feit of ze al dan niet zijn uitgeklaard.

3.2.6 Eigendomsoverdrachten
De Regie heeft naar aanleiding van de controle van het Rekenhof een overzicht opgemaakt 
van alle koninklijke besluiten van eigendomsoverdrachten tussen de Staat en de gemeen-
schappen en de gewesten en van alle overige wetgeving die eigendomsoverdrachten vast-
legt. Alle documenten werden verzameld en zullen via Sharepoint ter beschikking gesteld 
worden. Alle wettelijke informatie zal worden afgestemd met de gegevens in Hydra en voor 
de betreffende dossiers zal de link worden gelegd met de reglementering. Door het grote 
aantal dossiers (213 publicaties sinds de oprichting van de Regie) zal deze controle volgens 
de Regie enige tijd in beslag nemen.

Uit  de  steekproefcontrole  van  het  Rekenhof  blijkt  dat  in  drie  dossiers  een  gedeeltelijke 
overdracht plaatsvond. Deze overdracht werd echter niet opgenomen bij de rechtzettingen 
tegenover de voorgaande inventaris (toestand vóór 16 november 2015). Die werd immers 
opgemaakt op het niveau van complexnummer, de nieuwe op het niveau van constructie-
eenheid en dus gedetailleerder.

Verder blijkt dat het huurcontract in één geval niet werd opgemaakt, ondanks de aankon-
diging van de Regie341 om voor einde 2017 alle contracten op te stellen. Dit complex werd bij 
koninklijk besluit van 3 februari 2014, met ingangsdatum 1 januari 2015, overgedragen aan 
het Waals Gewest en opnieuw ingehuurd door de Regie. De huurkosten voor de voorbije ja-
ren werden door het ontbreken van een huurcontract niet geboekt (hoewel er geen discus-
sie is dat deze verschuldigd zijn). Bovendien staat dit complex momenteel aangeduid in de 
inventarislijst met beheerscode U (“overgedragen aan gemeenschappen, gewesten of andere 
derden”) terwijl dit beheerscode L (“gehuurd door de Regie”) moet zijn. De Regie argumen-
teert dat de beheerscode L niet werd toegekend door het ontbreken van een huurcontract. 

341 Antwoord	van	de	Regie	van	5	september	2017	op	de	tussentijdse	financiële	en	boekhoudkundige	controle	die	de	
basis vormde voor het artikel in het 174e Boek van het Rekenhof.
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Omdat het huren van het complex door de Regie bij koninklijk besluit is vastgelegd, lijkt 
een beheerscode L op zijn plaats. Voor dit specifieke complex kan in de inventarislijst (via 
voetnoot) melding worden gemaakt van het bestaan van dit besluit, het ontbreken van het 
huurcontract en eventueel van de reden waarom dit huurcontract nog niet werd opgemaakt.

De Regie moet blijven inzetten op het correct verwerken van de eigendomsoverdrachten in 
Hydra met een duidelijke link met de reglementering. Verder beveelt het Rekenhof aan de 
wijzigingen en rechtzettingen tegenover de voorgaande inventaris ook op te nemen op het 
niveau van constructie-eenheid. De Regie moet de nog niet opgemaakte huurcontracten 
zonder uitstel opmaken, de huurkosten boekhoudkundig verwerken en de betrokken com-
plexen met de correcte beheerscode weergeven in de inventarislijst.

3.2.7 Waardering
De patrimoniale waarde die wordt vermeld in de database Hydra bij de complexen, wordt 
berekend op een constructie-eenheid. Ze houdt dus bijvoorbeeld geen rekening met de ter-
reinen. Als bij de verkoop van een constructie-eenheid er grondoverschotten of terreinen 
zijn die niet mee worden verkocht, wordt de patrimoniale waarde niet aangepast. Bij de 
verkoop van een hele constructie-eenheid wordt de patrimoniale waarde in Hydra evenmin 
aangepast (gereduceerd naar “0”) maar blijft de laatst bekende patrimoniale waarde staan. 
Daardoor kan voor de waardering van het onroerend goed van de federale Staat dat de Regie 
beheert, niet zonder meer worden uitgegaan van de laatst bekende patrimoniale waarde en 
de berekeningsmethode opgenomen in Hydra. De artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit 
van 10 november 2009 schrijven nochtans voor de terreinen en gebouwen op te nemen in de 
boekhouding tegen aanschaffingswaarde en jaarlijks te herwaarderen tegen marktwaarde.

De Federale Accountant heeft informeel aan de Regie meegedeeld geen gedetailleerde re-
gels over de waardering van materiële vast activa te zullen uitvaardigen vóór 2020. De Regie 
heeft vervolgens besloten via een overheidsopdracht de waardering van het patrimonium, 
op basis van de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), toe te vertrou-
wen aan een derde342. De waarderingsregels zullen in het bestek worden verduidelijkt en 
informeel worden voorgelegd aan de Federale Accountant. De gunning van de opdracht is 
volgens de Regie gepland tegen eind 2018. De uitvoering zou ongeveer een jaar in beslag 
nemen waardoor de Regie hoopt op 31 december 2019343 te beschikken over de waardering 
van het door haar beheerde patrimonium. Jaarlijks zou de Regie deze waardering op basis 
van een indexatiemechanisme en de algemene evolutie van de markt aanpassen. De dienst-
verlener zal overgaan tot een herschatting als er voor specifieke gebouwen grote schomme-
lingen in de waarde verwacht worden.

3.3 Conclusie
De Regie heeft stappen ondernomen om de moeilijkheden die het Rekenhof eerder had 
vastgesteld, weg te werken. Desondanks blijven er tekortkomingen in de recentste inventa-
ris, die op basis van een steekproef is gecontroleerd.

342 Zie ook Parl. St. Kamer,3 mei 2018, DOC 54 3070/001, Subcommissie Rekenhof, p. 16.
343 Krachtens artikel 136, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 moeten de vaste activa van de diensten bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, 2° tot 4°, ten laatste voor de rekeningen van het boekjaar 2019 worden opgenomen. De in 
artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 bedoelde waardering van de vaste activa in het boekhoudsysteem wordt 
ingevoerd volgens een plan dat de diensten opstellen en samen met hun jaarrekening publiceren. 
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De Regie heeft haar procedures beduidend verbeterd om de juistheid en volledigheid van de 
gegevens te waarborgen. De uitvoering ervan vereist echter nog tijd en middelen.

Het Rekenhof beveelt aan verdere inspanningen te leveren en jaarlijks de inventaris con-
form de wettelijke verplichtingen op te maken. De Regie moet de controle op het proces 
van de inventaris blijven verhogen om de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid ervan te 
waarborgen. Dit is essentieel voor een correcte waardering van het onroerend patrimonium 
van de Staat.

FAGG: controle van de reke-
ningen
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Federaal Agentschap voor  
Geneesmiddelen en  
Gezondheidsproducten:  
controle van de rekeningen
1 Inleiding

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werd 
opgericht op 1 januari 2007344. Het heeft als opdracht de kwaliteit, de veiligheid en de doel-
treffendheid van geneesmiddelen (voor menselijk en dierlijk gebruik) en gezondheidspro-
ducten evenals van operaties met bloed, weefsels en cellen te verzekeren. De stakeholders 
van het FAGG zijn divers: patiënten, gezondheidsdeskundigen, de geneesmiddelenindustrie 
en politieke overheden.

De instelling sloot haar rekeningen 2017 af met een balanstotaal van 83 miljoen euro en 
beheert jaarlijks een begroting van ongeveer 70 miljoen euro. In 2017 bestonden de mid-
delen van het FAGG voor 78 % uit eigen ontvangsten en 22 % uit een dotatie. De uitgaven 
bestonden, naast personeels- en werkingskosten (respectievelijk 54 % en 15 %), uit tege-
moetkomingen en subsidies die hun basis vinden in een koninklijk besluit en/of overeen-
komst (31 %).

2 Wet van 22 mei 2003

Het FAGG was tot en met het boekjaar 2017 als instelling van openbaar nut van categorie A 
onderworpen aan de wet van 16 maart 1954345.

Vanaf het boekjaar 2018 moet het FAGG als administratieve openbare instelling met mi-
nisterieel beheer in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 22 mei 2003, het boekhoudplan 
toepassen dat is vastgelegd bij koninklijk besluit van 10 november 2009346 en de daarin 
bepaalde waarderings- en aanrekeningsregels347. De instelling moet hierbij verantwoording 
afleggen over haar vermogen, de resultaten van de verrichtingen en de financiële toestand 
op basis van een jaarrekening348 die is opgemaakt conform de koninklijke besluiten van 

344 Wet	van	20	juli	2006	betreffende	de	oprichting	en	de	werking	van	het	FAGG.	Het	agentschap	heeft	integraal	de	rol	
en de bevoegdheidsdomeinen overgenomen van het vroegere directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD 
Volksgezondheid	en	staat	onder	het	hiërarchische	gezag	van	de	minister	van	Volksgezondheid.

345 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.
346 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat 

en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
347 Het FAGG is sinds eind 2016 hiervoor betrokken bij het pilootproject van de FOD Beleid en Ondersteuning.
348 Namelijk een balans, een resultatenrekening, een samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen volgens de 

economische	classificatie	en	een	toelichting.
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10 november 2009 en 29 april 2012349. Voor de opmaak van de begroting en de uitvoerings-
rekening moet de instelling rekening houden met het koninklijk besluit van 31 juli 2017350. 
De boekhoudkundige verrichtingen van het FAGG worden bovendien geïntegreerd in de 
jaarrekening van de federale Staat. Die zal vanaf het boekjaar 2020 ter certificering worden 
voorgelegd aan het Rekenhof351.

Sinds 2017 registreert het FAGG facturen op basis van het principe van de vastgestelde 
rechten352, maar dat gebeurt nog niet systematisch. De instelling hanteert bovendien een 
boekhoudplan353 dat afwijkt van het koninklijk besluit van 10 november 2009 maar beschikt 
hiervoor niet over de vereiste goedkeuring van de toezichthoudende minister en de minis-
ter van Begroting354.

3 Rekeningen

3.1 Verslag van de bedrijfsrevisor
Sinds het boekjaar 2012 is een bedrijfsrevisor aangesteld bij het FAGG. Die moet vanaf de 
rekeningen 2015 uitspraak doen over het getrouw beeld van de rekeningen. In zijn verslag 
van 11 december 2017 over de rekeningen 2016 kaart hij problemen aan die uitmonden in 
een negatieve opinie.

Hij is van oordeel dat de boekhouding niet correct wordt gevoerd en dat de rekeningen geen 
getrouw beeld geven van de financiële toestand van het Agentschap. De juistheid en de be-
trouwbaarheid van de rekeningen kunnen dus niet worden gecertificeerd.

Daardoor heeft de minister van Volksgezondheid de rekeningen 2016 uiteindelijk pas op 
15 juni 2018 goedgekeurd, waarna de minister van Financiën ze op 28 juni 2018 heeft over-
gelegd aan het Rekenhof355.

Het FAGG heeft een actieplan opgesteld. In 2016 en 2017 konden hiervan slechts enkele 
punten worden afgerond. Verder stelde de instelling eind 2017 een extern bureau aan om 
het probleem van de klantenrekeningen te onderzoeken.

349 Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening 
van de federale Staat.

350 Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, 
eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003.

351 Artikelen 110 en 111 van de wet van 22 mei 2003.
352 Een recht is vastgesteld als het bedrag nauwkeurig is bepaald, de identiteit van de schuldenaar of schuldeiser be-

paalbaar is, de verplichting tot betalen bestaat en de entiteit een verantwoordingsstuk in bezit heeft (artikel 8 van 
de wet van 22 mei 2003).

353 Het FAGG voert zijn boekhouding overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de 
minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel.

354 Artikel 138, § 1, tweede lid van de wet van 22 mei 2003.
355 Artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954 bepaalt dat de rekeningen van de instellingen van categorie A uiterlijk 

op 30 april van het jaar na dat van het beheer worden opgemaakt onder het gezag van de minister onder wie ze 
ressorteren.	De	minister	van	Financiën	moet,	uiterlijk	op	31	mei,	de	rekeningen	voor	toezicht	overleggen	aan	het	
Rekenhof.
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De rekeningen 2017 werden op 2 mei 2018 goedgekeurd door de minister van Volksgezond-
heid maar waren in september 2018 nog in onderzoek door de bedrijfsrevisor356. Het Reken-
hof heeft ze op 29 mei 2018 tijdig via de minister van Financiën ontvangen.

3.2 Vaststellingen van het Rekenhof
Ook de controles van het Rekenhof van de rekeningen van het FAGG brengen tekortkomin-
gen aan het licht. Zijn opmerkingen werden laatst, naar aanleiding van de controle van de 
rekeningen 2014 en 2015, op 21 maart 2018 bezorgd aan de minister van Financiën, de minis-
ter van Volksgezondheid en de administrateur-generaal van het FAGG. Het Rekenhof sloot 
zich in dat verslag ook aan bij de problemen aangehaald door de bedrijfsrevisor357.

Het FAGG voerde tot en met 2015 voor zijn ontvangsten voornamelijk een kasboekhouding. 
Opbrengsten/ontvangsten358 werden geboekt op basis van de stortingen op de bankrekenin-
gen, kosten/uitgaven op het moment van goedkeuring van de factuur, subsidies of andere 
tegemoetkomingen op het moment van publicatie van het koninklijk besluit of onderteke-
ning van de overeenkomst voor het totaalbedrag. Correcties in min, als de werkelijke uit-
gaven onder de geboekte bleven, gebeurden niet of onvoldoende. De operationele diensten 
die de facturaties en de betalingen opvolgden, communiceerden hierover onvoldoende met 
de boekhouddienst. Daardoor werden niet alle facturen in de boekhouding geregistreerd. 
Voorts werden in 2015 sommige verzonden facturen359 niet geboekt om de budgettaire im-
pact te beperken. Ook inde het FAGG mogelijk niet alle ontvangsten waarop het recht had 
(zoals heffingen op de verpakkingen). Klantenrekeningen konden niet worden gecontro-
leerd. Vorderingen bv. die verband hielden met het in 2007 afgeschafte Geneesmiddelen-
fonds360 werden pas in 2014 in de boekhouding aangerekend op de voorschotten die de 
klanten hadden betaald, hoewel ze mogelijk verjaard waren. Ook had de instelling geen 
overzicht van de verschuldigde subsidies per begunstigde. Het beheer van drie bankreke-
ningen gebeurde jarenlang buiten de boekhouding. Het FAGG was bijgevolg niet in staat 
op te volgen of al zijn rechten en verplichtingen tijdig en volledig waren geïnd of betaald.

In 2017 heeft het FAGG een aantal uitgaande facturen361 effectief als vordering en omzet 
geboekt. Ook probeert het een aantal belangrijke verrichtingen aan de juiste periode toe 
te rekenen362. Dat gebeurt door een gebrek aan boekhoudkundige kennis echter niet altijd 
correct, systematisch en gestructureerd. Fouten uit het verleden zijn daardoor nog onvol-

356 Het Rekenhof wijst erop dat op grond van artikel 93/1, § 4, van de wet van 22 mei 2003 het verslag van de bedrijfs-
revisor over de rekeningen 2018 zal moeten worden gevoegd bij de rekeningen die aan de minister van Begroting 
worden voorgelegd.

357 Het controleverslag van het Rekenhof over de rekeningencontrole 2016 en 2017 moet nog aan de minister en het 
FAGG worden bezorgd. Het Rekenhof heeft zijn bevindingen op 28 augustus 2018 besproken met de verantwoor-
delijken van de boekhouddienst van het FAGG.

358 De begrippen ‘opbrengst’ en ‘kost’ worden gebruikt in de resultatenrekening. De termen ‘ontvangsten’ en ‘uitga-
ven’ worden gebruikt in de uitvoeringsrekening van de begroting. Bij het FAGG zijn beide aan elkaar gelijk. Er is 
enkel een uitzondering voor de investeringen. Die worden in de algemene boekhouding op basis van de levensduur 
afgeschreven en in de uitvoeringsrekening van de begroting ten laste van het begrotingsjaar van aankoop geno-
men.

359 2,4 miljoen euro facturen in het kader van de geneesmiddelenbewaking.
360 Waarvan het FAGG de rechten en verplichtingen had overgenomen.
361 O.a. facturatie in het kader van de geneesmiddelenbewaking en in het kader van medical devices.
362 O.a. opbrengsten in het kader van het project E-med, uitgaven aan het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeu-

tische Informatie, belangrijke werkingskosten waarvoor nog geen factuur ontvangen werd, het overdragen van 
huurlasten naar het volgende boekjaar.
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doende gecorrigeerd363. Voorschotten die het FAGG van klanten ontving, blijven onvoldoen-
de opgevolgd. Omdat het FAGG geen zicht heeft op de correctheid van de klantensaldi, zag 
het zich eind 2017 genoodzaakt een extern bureau  te belasten met het uitzoeken ervan. 
Belangrijke boekhoudkundige registraties zijn onvoldoende verantwoord, bv. alleen via 
algemene mails zonder detaillering of toelichting. Ook ontbreekt een afsluitdossier (d.i. 
verantwoording bij elke rekening uit de jaarrekening). Dit bemoeilijkt de controle op de 
rekeningen.

Om te komen tot een boekhouding op basis van vastgestelde rechten in de zin van de wet 
van 22 mei 2003 moet het FAGG zich reorganiseren. Zo moeten sluitende procedures wor-
den opgezet (zie punt 4) en de fouten uit het verleden verder gecorrigeerd.

4 Interne beheersing

Het FAGG beschikt niet over boekhoudkundige procedures die onder andere voorzien in 
controles en de noodzakelijke functiescheidingen364. De verschillende stappen vanaf het 
ontstaan van een recht of verplichting tot de effectieve inning of betaling ervan en de cor-
recte registratie en koppeling zijn onvoldoende vastgelegd.

Het FAGG beheerst zijn klantenbestand onvoldoende365. Het controleert te weinig of de ont-
vangsten correct en volledig zijn en zorgt niet voor de opvolging van de klanten. Ook voor 
de opvolging van de uitgaven ontbreken procedures voor bijvoorbeeld de aankoop366 en de 
inventaris. Tenslotte worden de koninklijke besluiten voor jaarlijks weerkerende subsidies 
laattijdig opgemaakt, betaald en niet altijd correct geregistreerd.

In 2016 is de boekhouddienst versterkt met twee personeelsleden. Een verantwoordelijke 
voor de ontvangsten en één voor de uitgaven en de begroting brengen de activiteiten in 
kaart. Zij centraliseren de tot dan verspreide informatie en zetten nieuwe werkwijzen op. 
Deze werkzaamheden hebben een positieve impact. Niettemin mist het FAGG nog altijd de 
boekhoudkundige kennis om de verrichtingen correct te verwerken.

5 Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan volgende maatregelen te nemen:

• het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 toepassen;
• de verrichtingen op de juiste rekeningen aanrekenen conform de aanrekenings- en 

waarderingsregels van de wet van 22 mei 2003 en het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009;

• correcties boeken voor de fouten uit het verleden;

363 Correcties zijn bijvoorbeeld doorgevoerd voor voorschotten aan Smals vzw en het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (ondertussen geïntegreerd in Sciensano). Een correctie bij de subsidie aan bloedtransfusiecentra 
voor het testen van bloedstalen leidde tot een terugbetaling van 4,4 miljoen euro aan de Schatkist in 2017.

364 Bv. eenzelfde persoon buiten de boekhouddienst reikt de verdovingsbons en vergunningen voor verdovende mid-
delen uit, volgt de ontvangsten op en doet de boekhoudkundige registraties.

365 Bv. het FAGG int bijdragen waarvan het niet kan bepalen wie belastingplichtige is en wat het verschuldigde bedrag 
is	(cf.	heffingen	op	verpakkingen).

366 Bv. bestelbonnen, levering en facturatie worden niet (automatisch) gekoppeld.
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• de verrichtingen afdoende verantwoorden;
• de ontvangsten- en uitgavenstromen verder in kaart brengen om vervolgens controles 

en functiescheiding in te bouwen met het oog op een betere interne beheersing;
• de boekhouddienst versterken met boekhoudkundig onderlegd personeel;
• de koninklijke besluiten betreffende de toekenning van subsidies tijdig opmaken.

De uitvoering van deze aanbevelingen is dringend omdat de verrichtingen van het FAGG in 
de jaarrekening van de federale Staat zullen worden geïntegreerd.

6 Antwoord van de minister en de administrateur-generaal

Het Rekenhof heeft zijn bevindingen op 12 september 2018 voorgelegd aan de minister van 
Volksgezondheid en de administrateur-generaal van het FAGG. De minister antwoordde 
op 20 september 2018 dat dat zij zich bewust is van de problemen op boekhoudkundig vlak 
bij het FAGG en dat op haar aandringen een actieplan werd opgesteld dat ze blijvend van 
nabij zal opvolgen. Ook de administrateur-generaal stelt in zijn antwoord van 24 septem-
ber 2018 zich bewust te zijn dat een en ander voor verbetering vatbaar is en verwijst naar 
een actieplan.
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Nationaal Instituut voor 
Radio-elementen:  
stand van zaken
1 Inleiding

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) werd opgericht in 1971 en is een stich-
ting van openbaar nut die gevestigd is in Fleurus. Zijn hoofdactiviteit bestaat momenteel 
uit de productie van medische radio-isotopen. Het is ingedeeld bij de nucleaire inrichtingen 
van klasse I367 en staat onder het toezicht van de ministers die bevoegd zijn voor Economie 
en Energie.

In het kader van de staatshervorming bepaalde de wet van 13 maart 1991368 dat de activitei-
ten inzake radiofarmaceutica en sterilisatie aan het Waals Gewest zouden worden overge-
dragen, maar het gewest wou die activiteiten niet overnemen en dus werden ze verkocht 
aan respectievelijk de Canadese firma Nordion (daarna Best Medical Belgium geworden) en 
aan Stérigénics.

In uitvoering van die wet heeft het koninklijk besluit van 16 oktober 1991369 de regels vast-
gelegd in verband met de controle- en subsidiemodaliteiten van het IRE.

In 2010 besliste het IRE opnieuw een radiofarmaceutische activiteit op te starten via zijn 
dochteronderneming IRE-ELiT, die voor 50,09 % in handen is van het IRE en voor 49,91 % 
in handen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

De middelen van het IRE bestaan voornamelijk uit eigen inkomsten (verkoop van radio-
isotopen) en uit subsidies afkomstig van de FOD Economie. In 2017 heeft het IRE 90,1 mil-
joen euro omzet gegenereerd, 1,37 miljoen euro gewone subsidies370 ontvangen (buiten de 
dotatie aan het Fonds Technisch Passief IRE) en had het 153 personen in dienst.

Het Rekenhof heeft bij de controle van de rekeningen 2015 en 2016 verschillende recur-
rente problemen vastgesteld en aanbevelingen geformuleerd om deze aan te pakken. De 
verslagen van de controle van die rekeningen werden op 11 april 2018 toegezonden aan de 
ministers die bevoegd zijn voor Economie en Energie (de toezichthoudende ministers). Hun 

367 Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescher-
ming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen.

368 Wet	van	13	maart	1991	betreffende	de	afschaffing	en	herstructurering	van	instellingen	van	openbaar	nut	en	andere	
overheidsdiensten.

369 Koninklijk	besluit	van	16	oktober	1991	houdende	de	regelen	betreffende	het	toezicht	op	en	de	subsidiëring	van	het	
Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en tot wijziging van de statuten van dit instituut.

370 Het IRE ontving ook een subsidie voor de fysieke bescherming van de site. De laatste schrijf van deze subsidie werd 
in 2016 gestort en bedroeg 3,77 miljoen euro. 
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gezamenlijk antwoord is opgenomen in dit artikel dat de vaststellingen en aanbevelingen 
van het Rekenhof samenvat.

2 Samenvatting van de vaststellingen en aanbevelingen bij de con-
trole van de rekeningen 2015 en 2016

2.1 Financiering van het technisch passief
Het  technisch passief van het  IRE bestaat uit drie  luiken: de verwerking van radioactief 
afval, het beheer van materiaal dat bestraald raakte bij de productie van radio-isotopen en 
de toekomstige ontmanteling van installaties.

De Staat  financiert  als  enige  dat  passief met  dotaties  die worden  gestort  aan het  Fonds 
Technisch Passief IRE, dat wordt beheerd door NIRAS (de Nationale Instelling voor Radio-
actief Afval en verrijkte Splijtstoffen). Een ontwerp van overeenkomst bepaalt echter dat de 
kosten van het beheer van bestraald materiaal worden gedragen door een specifiek fonds 
beheerd door het IRE.

De dotaties van de Staat aan het Fonds Technisch Passief IRE dekken de huidige kosten 
voor de verwerking van afval en het beheer van bestraald materiaal, alsook een voorziening 
voor de definitieve berging ervan, die in de toekomst kan worden afgestemd op de evolutie 
van de kosten.

Om budgettaire redenen heeft de Staat geen voorzieningen, via een dotatie, aangelegd voor 
de toekomstige kosten van de ontmanteling van de installaties. De regering heeft verklaard 
dat de ontmanteling in het slechtste geval progressief gefinancierd zou worden naarmate 
de werken vorderen371.

De overeenkomst die op 19 november 1998 werd gesloten tussen de Staat, NIRAS en het 
IRE, bepaalt dat het IRE zijn facturen aan NIRAS bezorgt, waarna NIRAS ze terugbetaalt 
op basis van de beslissingen van de toezichtscommissie372, ten laste van de middelen die 
beschikbaar zijn in het Fonds Technisch Passief IRE.

Op 31 december 2016 stond in de rekeningen van het IRE een vordering van 17,5 miljoen euro 
ten aanzien van NIRAS nog open (het Fonds Technisch Passief IRE). Die vordering kon niet 
worden aangezuiverd als gevolg van een probleem in verband met de btw: de dotaties van 
de Staat aan het Fonds Technisch Passief IRE hielden geen rekening met de btw, terwijl de 
facturen die het IRE aan het fonds bezorgt, wel btw omvatten. Het bedrag van die facturen 
lag dus hoger dan de dotaties aan het fonds. Het probleem werd in 2017 opgelost via een 
bijkomende dotatie van 15,5 miljoen euro.

Op 25 januari 2018 bedroegen de financiële reserves van het Fonds Technisch Passief IRE 
5,26 miljoen euro. Het IRE verwachtte een storting van 2,6 miljoen euro bij wijze van btw. 

371 Parl. St. Kamer, 24 oktober 2017, DOC 54 2691/016, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018 – 32. FOD Economie.

372 Samengesteld uit twee vertegenwoordigers van NIRAS, van de Staat (FOD Economie) en van het IRE. 
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Het instituut moest overigens nog uitgaven en voorschotten factureren voor een bedrag 
van 6,55 miljoen euro373.

Bij de aanpassing van de begroting 2018 werd een bijkomende dotatie van 5,5 miljoen euro 
toegekend aan het Fonds Technisch Passief IRE om er een deel van de uitgaven voor de af-
valverwerking mee te bekostigen.

2.2 Verwijdering van bestraald materiaal en continuïteit van de activiteiten van 
het IRE

Sinds de oprichting van het IRE in 1971 is het bestraald materiaal nagenoeg nooit van de site 
van Fleurus verwijderd.

De fysieke opslagcapaciteit is echter bereikt en het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC) heeft al meermaals een afwijking toegestaan op de wettelijke limiet om 
dat soort materiaal op te slaan in Fleurus.

Het IRE kreeg de toestemming om zijn fysieke opslagcapaciteit tijdelijk te verhogen, door 
vier speciale containers aan te kopen (elke container kost 0,75 miljoen euro en wordt be-
taald ten laste van het Fonds Technisch Passief IRE). Twee van de vier containers zijn al 
gevuld en staan momenteel op de site van Fleurus, in afwachting van het moment waarop 
ze worden overgebracht naar het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK).

Ontwerp van samenwerking met het SCK
In mei 2017 werd aan de toezichthoudende overheid een ontwerp van publiek-private sa-
menwerking (PPS) voorgesteld tussen het IRE en het SCK en dat wordt nu onderzocht. Het 
zou vóór eind 2018 moeten worden ondertekend, onder voorbehoud van de goedkeuring 
ervan door de bevoegde Belgische, Europese en internationale overheden.

Het project voorziet erin dat het bestraald materiaal wordt overgebracht naar en verwerkt 
door het SCK in Mol, zodat het opnieuw kan worden gebruikt en gecommercialiseerd.

De kostprijs van dat project wordt geraamd op 255 miljoen euro (bij constante waarde 2017), 
gespreid over 29 jaar. Een eerste schijf van 18,235 miljoen euro ten laste van de begroting 
2017 van de FOD Economie, werd in december 2017 gestort op een geblokkeerde rekening 
op naam van het IRE. Voor 2018 is in een tweede schijf van 18,6 miljoen euro voorzien374.

Eind 2017 zag het IRE zich in het kader van die samenwerking al genoodzaakt een voorschot 
van 1,1 miljoen euro te betalen om een eerste, voor 2019 geplande, transfert van bestraald 
materiaal naar het SCK niet in het gedrang te brengen.

Uit de financiële doorlichting van het project is gebleken dat er een financieel evenwicht 
zou zijn over de volledige looptijd van het project. In een eerste fase zouden de kosten ech-
ter hoger uitvallen dan de jaarlijkse dotaties. Vanaf 2020 moeten het IRE en het SCK nog 
een financiering vinden van zo’n 10 miljoen euro tot het eind van het project (2045).

373 Als regularisaties 2015 en 2016 en voorschotten voor de eerste drie kwartalen 2017. 
374 Parl. St. Kamer, 24 oktober 2017, DOC 54 2691/016, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het 

begrotingsjaar 2018 – 32. FOD Economie.
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De verwezenlijking van het project dreigt echter vertraging op te lopen want de Verenigde 
Staten, die de grondstof leveren aan het IRE, zijn gekant tegen de doorverkoop van produc-
ten die op Belgisch grondgebied werden getransformeerd. Parallel daarmee is het akkoord 
van het FANC en van Euratom noodzakelijk voor het proces van de transfert, de aanvaar-
ding en de verwerking van die materialen op de site van Mol.

Het Rekenhof merkt op dat de opstapeling van bestraald materiaal op de site van Fleurus de 
continuïteit van de exploitatie in het gedrang kan brengen. Hoewel het IRE de mogelijkheid 
heeft zijn fysieke opslagcapaciteit tijdelijk te verhogen tot eind 2019, vormt het gebrek aan 
een structurele oplossing een groot risico voor het IRE, dat zijn activiteiten misschien zal 
moeten stopzetten tot het afval is verwijderd.

De kosten voor de verwerking van bestraald materiaal stijgen overigens door de vertraging 
bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Werken met tijdelijke oplossin-
gen (zoals de aankoop van speciale containers of de opslag van materiaal bij Belgoprocess) 
genereert immers kosten die ten laste zullen komen te liggen van het technisch passief van 
het IRE.

2.3 Geblokkeerde subsidies
De ministerraad van 5 maart 2010 besliste een subsidie van 20 miljoen euro toe te kennen 
aan het IRE, gespreid over vijf jaar, om nieuwe investeringen, projecten en studies te finan-
cieren.

Het IRE heeft een eerste schijf van 4 miljoen euro ontvangen, maar de volgende schijven 
werden op een geblokkeerde rekening gestort tot de FOD Economie de bijbehorende uitga-
ven had gecontroleerd.

De blokkering van subsidies is ingegeven door de toekenningsvoorwaarden in het konink-
lijk besluit van 28 augustus 2011375 en door de onzekerheid over de definitieve lijst van pro-
jecten en investeringen die worden gefinancierd met de subsidies.

Nieuwe subsidies voor een bedrag van 8,9 miljoen euro die tussen 2013 en 2016 werden 
gestort voor de fysieke beveiliging van de site, werden ook op geblokkeerde rekeningen 
gestort.

De meeste projecten die werden gerealiseerd en die met die subsidies zouden worden ge-
financierd, onder meer de fysieke beveiliging van de site, beantwoorden nochtans aan de 
wettelijke en reglementaire bepalingen en zelfs aan de aanbevelingen en de vereisten die 
worden opgelegd door de bevoegde instanties (FANC, Bel V376 enz.). Het IRE heeft al twee-
maal een voorstel ingediend bij de toezichthoudende overheid om die subsidies te bestem-
men voor duidelijk omschreven projecten, maar daar is geen antwoord op gekomen.

375 Koninklijk besluit van 28 augustus 2011 houdende toekenning van een bijkomende subsidie voor investeringsuitga-
ven aan het IRE (jaar 2011). 

376 Bel	V,	een	filiaal	van	het	FANC,	is	belast	met	de	controles	in	de	kerncentrale	en	andere	nucleaire	en	radiologische	
installaties op het Belgisch grondgebied. 
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De FOD Economie, die instaat voor de controles, heeft geen mankracht genoeg om die con-
troles regelmatig uit te voeren (controles met het oog op het vrijgeven van de verschillende 
schijven). Hij heeft het IRE overigens voorgesteld de controles via een overheidsopdrach-
tenprocedure uit te besteden aan een auditkantoor, op voorwaarde dat het IRE alle kosten 
ten laste zou nemen.

In 2017 kon echter een bedrag van 4 miljoen euro worden vrijgemaakt dankzij een controle 
door de FOD Economie op de herinrichting van een gebouw, die eind 2016 van start ging.

Op 31 december 2017 was een bedrag van 21,7 miljoen euro aan subsidies nog altijd geblok-
keerd in afwachting van een controle van de gesubsidieerde projecten door de FOD Econo-
mie.

2.4 Project “P025” – conversie naar LEU
Het IRE zet zijn onderzoek voort naar de productie van radio-isotopen op basis van laagver-
rijkt bestraald materiaal (LEU), om het hoogverrijkte materiaal te vervangen (HEU).

Het budget van dat programma wordt op zo’n 16 miljoen euro geraamd en wordt ten dele 
gefinancierd met een subsidie van de FOD Economie en door een partnerschap met Battelle 
Pacific Northwest National Laboratory uit de Verenigde Staten.

Dat partnerschap voorziet in een enveloppe van 7,7 miljoen dollar over de looptijd van het 
project en zou moeten leiden tot de commercialisering van radio-isotopen geproduceerd op 
basis van laagverrijkt uranium. Het IRE hoopt die commercialisering te kunnen aanvatten 
in de loop van het eerste semester van 2019 (de commercialisering zou 20 % van de huidige 
productie vertegenwoordigen).

De productie op basis van LEU levert echter duidelijk minder rendement op en genereert 
dus meer bestraald afval. Een eerste raming door het IRE maakt gewag van een stijging van 
het afval met 30 %, waarmee rekening zou moeten worden gehouden bij de financiering van 
het Fonds Technisch Passief IRE.

2.5 Filialen
Het IRE heeft deelnemingen in vijf vennootschappen: IRE-Elit, Ion Beam Application (IBA), 
Stérigénics, Transrad en Sambrinvest377.

Op verzoek van de toezichthoudende overheid werd in juli 2010 de naamloze vennootschap 
IRE-Elit opgericht om het IRE in staat te stellen een nieuwe radiofarmaceutische activiteit 
op te starten, een bevoegdheid die door de institutionele hervorming nochtans was toever-
trouwd aan de gewesten.

De vennootschap werd opgericht via inbrengen in natura (voor een waarde van 8,4 mil-
joen euro vanwege het IRE) en inbrengen in geld (0,1 miljoen euro afkomstig van het IRE 

377 De	financiële	deelnemingen	vertegenwoordigen	op	31	december	2017	de	volgende	bedragen:	10.890.042	euro	in	
het kapitaal van IBA (4,78 %), 10.769.734 euro in dat van IRE-Elit (50,09 %), 175.930 euro in Stérigénics (3 %, 100 % 
in waarde verminderd en verkocht in 2018), 109.693 euro in Transrad (49 %), en 23.558 euro in Sambrinvest (3,4 %, 
deels verkocht in 2018).
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en van een privépartner). Het Rekenhof is van oordeel dat de deelnemingen van het IRE op 
twee problemen stuiten:

• Het IRE is onderworpen aan een specifieke controle vanwege de toezichthoudende mi-
nisters, overeenkomstig het al vernoemde koninklijk besluit van 16 oktober 1991. De 
overdracht van een deel van de activiteiten naar een dochteronderneming (zoals dat 
gebeurd is bij de oprichting van IRE-Elit) zou kunnen impliceren dat ze ontsnappen aan 
de controle van de toezichthoudende overheid. De statuten van IRE-Elit voorzien im-
mers niet in een controle door die laatste.

• Het IRE beschikt als stichting over een patrimonium dat ter beschikking wordt gesteld 
om een specifiek doel dat in zijn statuten is bepaald, te verwezenlijken. De overdracht 
van een deel van de activiteiten naar een dochteronderneming zou kunnen worden be-
schouwd als het bestemmen van een deel van dat patrimonium voor een ander doel.

Het Rekenhof had in zijn verslag over de controle van de rekening 2014 reeds aanbevolen 
dat elke deelneming van het IRE formeel zou worden goedgekeurd door de toezichthouden-
de ministers. Die zouden ook alle nodige schikkingen moeten treffen om een rechtstreeks 
toezicht op het filiaal te verzekeren, vermits het kapitaal voor een groot deel in handen is 
van het IRE.

De toezichthoudende ministers hebben het Rekenhof geantwoord dat ze aan IRE-Élit zou-
den vragen de regeringscommissarissen uit te nodigen op de volgende vergaderingen van 
de raad van bestuur, om de activiteiten te superviseren. Het IRE heeft bevestigd dat de 
voorzitter van IRE-Élit een brief van de toezichthoudende ministers in die zin ontvangen 
heeft. Het laat ook weten dat vanuit zijn standpunt de rol van de regeringscommissarissen 
is om deel te nemen als waarnemers, zonder stemrecht of raadgevende stem en zonder 
recht op hoger beroep.

2.6 Vorderingen ten aanzien van het Waals Gewest
In het kader van de verkoop van de radiofarmaceutische activiteiten van het IRE, begin 
jaren 90, had het Waals Gewest zich ertoe verbonden het technisch passief (afvalbeheer 
en ontmanteling van installaties) van de firma Nordion (daarna Best Medical Belgium) ten 
laste te nemen.

Door het faillissement van Best Medical Belgium in 2012 heeft het IRE bepaalde uitgaven 
voor het beheer van het afval dat op de site van die firma was achtergebleven, geprefinan-
cierd. Die uitgaven, die eind 2017 6,4 miljoen euro bedroegen, zijn niet terugbetaald door 
het Waals Gewest378.

Het verzuim van het Waals Gewest heeft het IRE ertoe aangezet in zijn rekeningen 2017 uit 
voorzorg een waardvermindering van 6,2 miljoen euro te boeken op die vordering. Het IRE 
heeft bovendien een voorziening voor risico’s en kosten van 1,4 miljoen euro geboekt die 
de onzekerheid dekt over de vraag of het Waals Gewest de kosten voor het afvalbeheer met 
betrekking tot 2018 zal betalen.

378 Het IRE moet in 2018 nog bijkomend 0,9 miljoen euro factureren voor prestaties die in 2017 werden uitgevoerd. 
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Het Rekenhof heeft de toezichthoudende ministers aanbevolen het Waals Gewest te herin-
neren aan zijn verplichtingen in verband met het faillissement van Best Medical Belgium.

Het IRE heeft aan het Rekenhof laten weten dat de situatie zou worden rechtgezet in 2018.

3 Conclusies

Naar aanleiding van zijn controle van de rekeningen voor de jaren 2015 en 2016, formuleert 
het Rekenhof de volgende opmerkingen:

• In het technisch passief van het IRE dat door de Belgische Staat wordt gefinancierd, zit 
geen dotatie voor de ontmanteling van de gebouwen en de infrastructuur.

• Het niet-verwijderen van de bestraalde materialen betekent een risico voor de continuï-
teit van de activiteiten van het IRE (door het bereiken van de wettelijke opslaggrens) en 
genereert meerkosten doordat er tijdelijke oplossingen moeten komen (verhogen van de 
fysieke opslagcapaciteit), ten laste van het technisch passief van het IRE.

• Doordat de FOD Economie sinds 2011 de subsidies die aan het IRE zijn toegekend niet 
regelmatig (per schijven) controleert, is een deel van die subsidies geblokkeerd (21,7 mil-
joen euro op 31 december 2017). Het IRE moet die projecten zelf financieren in afwach-
ting van die controle.

• Het voornaamste project van het IRE, dat gedeeltelijk door de FOD Economie wordt 
gefinancierd, betreft de productie van radio-isotopen op basis van laagverrijkt bestraald 
materiaal. Die productiewijze gaat gepaard met minder rendement en brengt 30 % meer 
afval mee, waarmee rekening zal moeten worden gehouden in het technisch passief van 
het IRE.

• De financiële deelnemingen van het IRE worden momenteel niet voor goedkeuring voor-
gelegd aan de toezichthoudende overheid. Die verrichtingen creëren echter een dubbel 
probleem, namelijk dat er geen rechtstreekse controle van de toezichthoudende over-
heid is op de activiteiten van de filialen en dat het vermogen van het IRE wordt bestemd 
voor andere doeleinden dan aanvankelijk gepland.

• Het Waals Gewest heeft de kosten die het IRE heeft voorgeschoten in het kader van het 
beheer van het faillissement van Best Medical Belgium nog steeds niet terugbetaald. Op 
31 december 2017 bedroegen die vorderingen 6,4 miljoen euro.
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Nationale Instelling voor  
Radioactief Afval en  
verrijkte Splijtstoffen:  
insolvabiliteitsfonds
1 Inleiding

De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) zorgt voor 
de inventarisatie, het beheer379, de opslag en de berging380 van het radioactief afval op Bel-
gisch grondgebied. Ze heeft ook bepaalde taken bij de declassering van buitengebruikge-
stelde kerninstallaties.

De vijfjaarlijkse inventaris van NIRAS vermeldt negen nucleaire sites van klasse I381 en acht-
tien “grote” nucleaire sites van klasse II382 383.

NIRAS beheert in het kader van zijn opdrachten verschillende fondsen, waaronder het in-
solvabiliteitsfonds. Dat werd opgericht om de uitgaven te dekken voor het beheer van het 
radioactief afval en het declasseren van de nucleaire installaties ingeval een afvalproducent 
financieel in gebreke blijft. Naderhand moest het fonds ook de uitgaven dekken voor het 
beheer van het afval waarvan de financiële verantwoordelijken niet konden worden geïden-
tificeerd (de zgn. radioactieve weesbronnen).

Het insolvabiliteitsfonds wordt geregeld door artikel 15, § 5, van het koninklijk besluit van 
30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de 

379 Het beheer omvat de acceptatie, de ophaling, het transport, de behandeling en de conditionering van afval.
380 Het	radioactief	afval	wordt	tijdelijk	opgeslagen	in	afwachting	van	de	definitieve	berging.	
381 De kerncentrales van Doel en Tihange, het Studiecentrum voor Kernenergie (Mol), Belgoprocess (twee sites in Mol 

en Dessel), het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE in Fleurus), Belgonucleaire (een fabriek in Dessel 
waar MOX-brandstof werd geproduceerd, d.i. mengeling van oxydes bestaande uit ongeveer 7 % plutonium met 
93 % verarmd uranium, en die haar activiteiten in 2006 stopzette), de Franco-belge de fabrication de combustibles 
(ook een fabriek in Dessel waar brandstof werd geproduceerd voor de kerncentrales en die haar activiteiten in 
2015 stopzette) en Joint Research Centre Geel (een door de Europese Commissie beheerd onderzoekscentrum in 
Geel). 

382 NIRAS, Vierde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS aan haar voogdij (periode 2013-2017), ja-
nuari 2018, p. 82, www.niras.be. Het gaat om acht sites waar cyclotrons worden gebruikt (zeven universitaire sites 
of universitaire ziekenhuizen en Beta Plus Pharma in Sint-Lambrechts-Woluwe), om vier sites waar de cyclotrons 
niet	meer	in	gebruik	zijn	(universiteit	Gent,	Eckert	&	Ziegler	in	Seneffe,	IRE	Elit	in	Fleurus	(dat	een	filiaal	is	van	het	
IRE) en het vroegere Best Medical Belgium dat gevestigd was op de site van het IRE in Fleurus) en om zes sites waar 
geen cyclotron aanwezig is maar waarvan de nucleaire kosten als hoog of potentieel hoog worden gezien (drie uni-
versitaire sites, Sterigenics Belgium in Fleurus, NTP Europe in Fleurus en Westinghouse Electric Belgium in Nijvel). 
NIRAS,	vierde	verslag	over	de	inventaris	van	de	nucleaire	passiva	van	NIRAS	(periode	2013–2017),	p.	82.	

383 De inrichtingen worden ingedeeld in klasse I als ze ioniserende stralingsbronnen gebruiken en ingedeeld in klasse 
II of klasse III in de andere gevallen (artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen regle-
ment op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende 
stralingen). 
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openbare  instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen (hierna het ko-
ninklijk besluit van 30 maart 1981).

Het verslag aan de koning van het koninklijk besluit van 2 juni 2006 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1981 stelt dat het niet aangewezen zou zijn dat de exploitan-
ten van klasse I een beroep doen op het insolvabiliteitsfonds, gezien de grote bedragen die 
ermee gepaard gaan.

Het Rekenhof heeft de rekeningen 2014 en 2015 van NIRAS gecontroleerd384. Daarbij heeft 
het diverse opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd. Het vat de opmerkingen en aan-
bevelingen over het beheer van het insolvabiliteitsfonds die nog steeds actueel zijn, in dit 
artikel samen.

Het Rekenhof heeft op 18 juli 2018 in het kader van de tegensprekelijke procedure een ont-
werpartikel toegezonden aan de minister van Economie, de minister van Energie en aan de 
voorzitter van de raad van bestuur en de directeur-generaal van NIRAS. In wat volgt wordt 
rekening gehouden met de verschillende reacties van NIRAS.

2 Onderzoeksresultaten

2.1	 Financieringsmechanismen	en	afbakening	van	de	grenzen	van	het	fonds
Het insolvabiliteitsfonds wordt momenteel gefinancierd door alle geconventioneerde afval-
producenten (inclusief de exploitanten van klasse I). Die storten elk jaar een bijdrage van 
5 %385 van de vergoedingen die ze aan NIRAS moeten betalen voor de verwerking, de con-
ditionering, het transport en de opslag van hun afval. Die bijdrage bracht 1,175 miljoen euro 
op in 2017.

Hoewel het koninklijk besluit in geen enkele vrijstelling voorziet, is de bijdrage voor het 
insolvabiliteitsfonds niet van toepassing op de vergoedingen die moeten worden betaald 
voor de berging van afval. Een dergelijke bijdrage op de vergoeding voor berging van afval 
zou op basis van de cijfers van 2017 0,67 miljoen euro kunnen opbrengen.

Bovendien hebben sommige afvalproducenten, zoals Electrabel, toestemming gekregen om 
een deel van hun afval zelf te verwerken en te conditioneren. Hun bijdrage tot het insolva-
biliteitsfonds is dus alleen gebaseerd op de vergoedingen die ze aan NIRAS moeten betalen 
voor het transport en de opslag van het afval op de site van Belgoprocess in Dessel.

Op 31 december 2017 beschikte het fonds over een totale reserve van 20,5 miljoen euro (re-
kening van klasse 13). De thesaurie beliep 14,1 miljoen euro (rekening van klasse 5)386. De 
overige activa van het fonds (verschil tussen de reserves en de thesaurie) zijn voornamelijk 
vorderingen ten aanzien van het fonds voor het passief van het failliet gegane Best Medical 
Belgium alsook de bijdragen die nog verschuldigd zijn door bepaalde afvalproducenten (re-
keningen van klasse 40 & 41).

384 Dat verslag werd op 13 december 2017 aan de toezichthoudende ministers bezorgd.
385 Artikel 15, 5,1°, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 30 maart 1981.
386 De	thesaurie	omvat	effecten	(lineaire	obligaties)	die	gewaardeerd	zijn	tegen	marktwaarde,	en	liquide	middelen.
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De financiering van het insolvabiliteitsfonds wordt geschorst als de bovengrens is bereikt 
die NIRAS om de vijf  jaar bepaalt op basis  van de vijfjaarlijkse  inventaris  van de nucle-
aire passiva en de inrichtingen van klasse II. In de praktijk werd de bovengrens van het 
insolvabiliteitsfonds berekend op basis van het hoogste potentieel nucleair passief van de 
inrichtingen van klasse II (concreet dat van de inrichtingen van de Université catholique 
de Louvain).  In  het  vierde  verslag  over  de  vijfjaarlijkse  inventaris  raamde NIRAS dat  op 
22,074 miljoen euro387.

De bijdragen zijn opnieuw verschuldigd wanneer het risico bestaat dat de beschikbare mid-
delen van het fonds het jaar erna niet het niveau halen van die bovengrens (na aftrek van 
een theoretische intrestvoet van 2 % en na vermeerdering met de inflatie).

Door het faillissement van Best Medical Belgium (voorheen Nordion) in 2012 werden de 
werkelijke kosten duidelijk voor het beheer van afval en de declassering van de installaties 
van een nucleaire inrichting van klasse II. In 2018 maakte NIRAS een nieuwe raming van 
die kosten, die neerkwam op 127,9 miljoen euro voor de periode 2012 tot 2026388, waarvan 
118,9 miljoen euro ten laste van het Waals Gewest (in het kader van het declasseringsplan) 
en 9 miljoen euro ten laste van het insolvabiliteitsfonds (voor het beheer van het afval dat 
wordt gegenereerd bij de omzetting van strontium 90).

De ontbinding van rechtswege van de firma NTP Europe, waartoe de aandeelhouders op 
31 augustus 2017 beslisten, zal nog een extra licht werpen op de kosten die noodzakelijk zijn 
om een site van klasse II in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, na de volledige stopzet-
ting van de activiteiten.

2.2	 Audit-	en	adviescomité	van	het	insolvabiliteitsfonds
Het audit- en adviescomité van het insolvabiliteitsfonds, dat werd opgericht via de contrac-
ten voor de levering- en ophaling van afval die werden gesloten tussen NIRAS, Synatom en 
Electrabel, is een informatie-orgaan voor de producenten. Het comité moet, met de wet-
telijke en de reglementaire beheersorganen, het financieel beheer van het fonds opvolgen 
en controleren, toezien op de toepassing van de regelgeving over het fonds en adviezen 
formuleren over de algemene strategie van financieel beheer van het fonds.

Het comité moet minstens één keer per jaar vergaderen. Zijn huishoudelijk reglement van 
12 juni 2008 preciseert de organisatie en de werkingsregels389.

Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Belgische Staat, van NIRAS (dat het voor-
zitterschap en het secretariaat waarneemt), van Synatom en van Electrabel. Sommige grote 
afvalproducenten, zoals het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Studie-
centrum voor Kernenergie (SCK) maken er geen deel van uit.

387 NIRAS, Vierde verslag over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS aan haar voogdij (periode 2013–2017), 
januari 2018, p. 220, www.niras.be.

388 De kosten voor de jaren 2012 tot 2017 die in het (door NIRAS beheerde) fonds Best Medical Belgium werden gere-
gistreerd, beliepen 31,9 miljoen euro, waarvan 25,3 miljoen euro ten laste van het Waals Gewest. 

389 Huishoudelijk reglement van 12 juni 2008 van het audit- en adviescomité van het insolvabiliteitsfonds.
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2.3 Aanwending van de middelen van het fonds
De raad van bestuur van NIRAS beslist over de planning voor de opnames uit het insolva-
biliteitsfonds (op basis van het voorafgaand advies van zijn Vast Technisch Comité waarin 
vertegenwoordigers van de Staat en van de producenten van radioactief afval zitting heb-
ben). Daarna keuren de toezichthoudende ministers de planning goed in het kader van de 
goedkeuring van de begroting.

Volgens artikel 15, § 5, 4°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 mogen de jaarlijkse 
opnames uit het fonds in normale omstandigheden niet hoger liggen dan de jaarlijkse ont-
vangsten, die bestaan uit de bijdrage van 5 % en uit intrestopbrengsten.

In dringende gevallen die aanzienlijke snelle afhalingen van het fonds vereisen of als meer-
dere belangrijke faillissementen of insolvabiliteiten zouden optreden in een korte tijdspan-
ne, mogen de opnames echter de jaarlijkse ontvangsten overschrijden op voorwaarde dat de 
beschikbare middelen van het fonds niet lager komen te liggen dan 50 % van de bovengrens 
(die momenteel is vastgesteld op 22,074 miljoen euro).

Tussen 2014 en 2017 financierde het fonds de volgende uitgaven:

• 1,27 miljoen euro voor de ophaling en verwerking door NIRAS van weesbronnen;
• 2,52 miljoen euro voor het beheer van afval gegenereerd door de productie van stron-

tium 90 door Best Medical Belgium;
• een voorschot van 6,2 miljoen euro aan het Waals Gewest voor de sanering van de site 

Best Medical Belgium. Dat voorschot is nog niet terugbetaald390.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof onderstreept de tekortkomingen die NIRAS zelf aanhaalt in zijn vierde ver-
slag over de vijfjaarlijkse inventaris van de nucleaire passiva391:

• onduidelijkheden over het financieringsmechanisme van het fonds;
• het risico dat bepaalde nucleaire kosten ongedekt zijn door de impliciete uitsluiting van 

de exploitanten van klasse  I  van het  insolvabiliteitsfonds  (volgens het  verslag aan de 
koning). Het koninklijk besluit van 30 maart 1981 daarentegen sluit de industriële acti-
viteiten inzake raffinage van radium en het gebruik van natuurlijke bronnen van radio-
activiteit expliciet uit;

• de niet-naleving van het principe dat de vervuiler betaalt aangezien bepaalde exploitan-
ten van categorie II en III gebruiken zouden kunnen maken van het insolvabiliteitsfonds 
terwijl ze niet hebben bijgedragen (omdat ze het contract met NIRAS voor de ophaling 
van hun afval niet hebben ondertekend)392;

390 In de praktijk heeft het coördinatiefonds van NIRAS het insolvabiliteitsfonds al terugbetaald. Het Waals Gewest 
heeft echter een openstaande schuld ten aanzien van NIRAS. 

391 NIRAS, Vierde verslag over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS aan haar voogdij (periode 2013 - 2017), 
januari 2018, p. 156-157, www.niras.be. 

392 Bepaalde kleine afvalproducenten zijn niet geconventioneerd en NIRAS past een all-in tarief op hen toe (dat het 
transport, de verwerking, de opslag en de stockering omvat). Het zijn echter enkel de geconventioneerde produ-
centen die bijdragen aan het insolvabiliteitsfonds.
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• het risico dat het fonds ontoereikend blijkt (wegens een arbitraire methode voor het 
bepalen van de bovengrens, gebaseerd op één enkele site van klasse II, zonder veilig-
heidsmarge en doordat de tussenkomsten uitgebreid werden tot de weesbronnen zonder 
herziening van het financieringsmechanisme).

Het Rekenhof formuleert bovendien de volgende opmerkingen en aanbevelingen:

• De bovengrens van het fonds werd berekend op basis van het potentiële nucleair passief 
van alle installaties van de Université Catholique de Louvain, dat bij de vierde vijfjaarlijk-
se inventaris op 22,074 miljoen euro werd geraamd. Het faillissement van Best Medical 
Belgium en de ontbinding van NTP Europe geven aan dat de kosten voor het beheer van 
de gecontamineerde sites de komende jaren hoger dreigen te zijn dan de beschikbare 
middelen van het insolvabiliteitsfonds. Ook al is de sanering van de site van Best Medi-
cal Belgium voornamelijk ten laste van het Waals Gewest, het Rekenhof vraagt NIRAS 
zich te baseren op de saneringskosten van de site van Best Medical Belgium (en de toe-
komstige van NTP Europe) om de bovengrens van het insolvabiliteitsfonds te herzien.

• De bijdrage van 5 % wordt toegepast op de vergoedingen voor de conditionering, de 
verwerking, het transport en de opslag van afval, maar niet op die voor het bergen van 
afval. Aangezien artikel 15, § 5, 1°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 verwijst 
naar “de jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan NIRAS”, zonder verdere precisering, be-
veelt het Rekenhof NIRAS aan ook een bijdrage van 5 % te heffen op de vergoedingen 
voor het bergen van afval.

• De regelgeving definieert niet wat moet worden verstaan onder ‘beschikbare middelen 
van het insolvabiliteitsfonds’ en preciseert niet of dat concept verband houdt met de 
reserves (rekening van klasse 13) of met de liquide middelen (rekening van klasse 5). Het 
Rekenhof beveelt aan het concept expliciet te definiëren.

• Het audit- en adviescomité van het insolvabiliteitsfonds werd opgericht op basis van 
contracten die Electrabel, Synatom en NIRAS hebben gesloten. Het Rekenhof beveelt 
aan dat comité te organiseren via een koninklijk besluit en het huishoudelijk reglement 
te laten goedkeuren door de toezichthoudende ministers.

• Het koninklijk besluit van 30 maart 1981 bepaalt niet wat moet gebeuren als de opnames 
uit het fonds bij hoogdringendheid of bij meerdere faillissementen of insolvabiliteiten 
tegelijk, hoger zouden uitvallen dan 50 % van de bovengrens van het fonds. De regelge-
ving moet worden gewijzigd om dat risico te dekken.

• In normale omstandigheden mogen de uitgaven van het insolvabiliteitsfonds niet hoger 
zijn dan de ontvangsten. Het risico bestaat dus dat het fonds niet tussenkomt, meer 
bepaald voor de verwerking van radioactieve weesbronnen. Dat is onder meer het geval 
wanneer de bovengrens wordt bereikt en de bijdragen opgeschort worden. Er zouden 
oplossingen moeten worden uitgewerkt om dat risico te verhelpen.

• Tot slot beveelt het Rekenhof aan ongeplande opnames uit het fonds (behalve voor ra-
dioactieve weesbronnen) te laten goedkeuren door de toezichthoudende overheid.

NIRAS: INSOLVABILITEITSFONDS
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Uitbouw van de interne audit 
bij de federale overheid
1 Inleiding

Dit artikel beschrijft de evolutie het voorbije jaar en gaat na welk gevolg is gegeven aan de 
aanbevelingen van het Rekenhof in zijn 174e Boek.

De wet van 22 mei 2003 legt op een onafhankelijke interne audit te organiseren393. Het Re-
kenhof heeft het parlement regelmatig erover ingelicht dat de invoering van die verplich-
ting binnen de federale administratie lang op zich laat wachten394.

In 2002 werden twee koninklijke besluiten genomen, die echter nooit werden uitgevoerd. 
In 2007 werden ze vervangen door drie besluiten, waarvan er één werd opgeheven door het 
koninklijk besluit van 4 mei 2016.

De gemeenschappelijke interne-auditdienst die operationeel is sinds 2016395 werd eerst 
geleid door een interimverantwoordelijke voordat een mandataris werd aangeduid in het 
tweede semester 2017396.

2 Tegensprekelijke procedure

Dit verslag werd voor commentaar voorgelegd aan de eerste minister, de minister van Be-
groting, de minister van Ambtenarenzaken, de voorzitter van het Auditcomité van de Fe-
derale Overheid (ACFO) en het hoofd van de Federale Interne Auditdienst (FIA). Ze hebben 
allemaal geantwoord397. Hun antwoorden zijn in dit artikel verwerkt.

3 Federale Interne Auditdienst

3.1 Auditdomein
De FIA heeft  hetzelfde  auditdomein  als  dat  van de  besluiten  van  2007:  de  FOD’s  en de 
POD’s en de diensten die ervan afhangen, Defensie, de Regie der Gebouwen, Fedasil, het 
FAGG en het FAVV.

De wet van 22 mei 2003 verplicht tot het organiseren van een interne audit dat het hele toe-
passingsgebied van de wet dekt, d.i. dus bij het algemeen bestuur. Sinds 1 januari 2018 heeft 
die verplichting ook betrekking op de administratieve diensten met boekhoudkundige 

393 Artikel 31 van de wet van 22 mei 2003.
394 Voor het laatste verslag, zie Rekenhof, “Uitbouw van een interne audit bij de federale overheid”, 174e Boek, Volume I, 

Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 187-195, www.rekenhof.be.
395 Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne Auditdienst.
396 Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot aanwijzing van de verantwoordelijke interne audit van de Federale 

Interne Auditdienst.
397 De FIA heeft geantwoord op 7 september 2018, het Auditcomité op 12 september en de betrokken ministers op 

18 september 2018.
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autonomie, de instellingen van openbaar nut398 en de staatsbedrijven399. Die verplichting 
wordt vanaf 1 januari 2019 uitgebreid naar alle instellingen die worden gelijkgesteld met de 
administratieve openbare instellingen met beheersautonomie400. Ze geldt echter niet voor 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, die onder een andere regelgeving vallen.

Er moeten dus nog bepalingen worden goedgekeurd voor de instellingen die (eerstdaags) 
worden onderworpen aan de wet van 2003 en die niet binnen het huidige controledomein 
van de FIA vallen. Dergelijke bepalingen zijn des te noodzakelijker omdat een controleke-
ten die werd gevalideerd door de interne audit een essentieel element is voor de certifice-
ring van de openbare rekeningen.

Met de verplichting een interne audit te organiseren richt de wet van 22 mei 2003 zich ex-
pliciet op de boekhoudkundige en financiële processen. Volgens het Rekenhof kan een in-
terne audit van die processen echter niet worden losgekoppeld van de interne audit van alle 
activiteiten, doelstellingen en risico’s van een organisatie, zoals beoogd door de hierboven 
vermelde koninklijke besluiten.

Volgens het Rekenhof zou een efficiënt antwoord op die verplichting erin bestaan het audit-
domein van het ACFO en van de FIA uit te breiden.

In hun antwoord gaan de FIA, het ACFO en de ministers bevoegd voor interne audit ak-
koord met dit voorstel op voorwaarde dat de nodige middelen worden uitgetrokken om 
deze nieuwe bevoegdheden uit te voeren. De FIA en de ministers voegen daaraan toe dat 
dit een horizontale blik zou toevoegen die mogelijkheden biedt tot synergieën en uniformi-
sering van de procedures en de interne beheersing op het federale niveau.

3.2 Middelen

3.2.1 Personeel
De FIA had in juni 2018 een bezetting van 24 personen. Die zou moeten worden uitgebreid 
tot 35 personen tegen eind 2018 en tot 50 in 2019. De dienst werd in 2018 hoofdzakelijk ver-
sterkt door een wervingsexamen voor auditors van niveau A1 via Selor.

In 2018 zijn de FOD Financiën, Defensie, het FAVV en het FAGG opgenomen in het audit-
domein. Naar aanleiding daarvan werden vijf auditors (vier van de FOD Financiën en één 
van het FAVV) overgeplaatst naar de FIA. De niet-overgeplaatste auditeurs kregen ofwel 
een andere dienstaanwijzing of werd behouden in diensten die meer gericht zijn op inspec-
ties (kwaliteitscontroles, onderzoeken enz.). Er wordt onderhandeld over protocollen om de 
verhoudingen tussen de FIA en die inspectiediensten te regelen.

398 Het	gaat	om	de	instellingen	van	categorie	A,	B	of	C	in	de	zin	van	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	
op sommige instellingen van openbaar nut.

399 Er bestaat momenteel geen staatsbedrijf meer.
400 Artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat deze instellingen moeten worden opgenomen in een lijst in de 

begrotingswet.
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In zijn verslag 2018 aan de regering over de werking van de interne beheersing in de federale 
administratie401 en in zijn activiteitenverslag 2017-2018 wijst het ACFO op de noodzaak ver-
der aan te werven om een antwoord te kunnen bieden op het verruimde auditdomein van 
de dienst. Het wijst ook op het tekort aan ervaren auditeurs binnen de dienst zelf.

Als het auditdomein wordt uitgebreid tot alle diensten en instellingen die zijn onderworpen 
aan de wet van 22 mei 2003, zullen bijkomende middelen nodig zijn.

3.2.2 Outsourcing
De FIA schakelt externe consultants  in om de opdrachten van zijn auditplan  te kunnen 
uitvoeren. Er worden gemengde teams samengesteld om de kwaliteit van de prestaties te 
verzekeren en om te zorgen voor kennisoverdracht naar de FIA.

3.2.3 Opleiding
In artikel 19 van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 is sprake van een opleidingsplan, 
maar dat is nog niet goedgekeurd. Wel is er voor elke auditor een opleidingstraject uitge-
tekend. Die geïndividualiseerde aanpak wil het gebrek aan ervaring van de meeste recent 
aangeworven auditors verhelpen.

De verantwoordelijke van de FIA heeft aanvullende behoeften op het vlak van gegevens-
analyse, financiële audits, IT-audits en rapportering geïdentificeerd. Er zijn aanwervingen 
en opleidingen gepland om hieraan tegemoet te komen.

3.2.4 Bestuursovereenkomst en auditcharter
De bestuursovereenkomst van de FIA werd opgesteld. Ze werd ter informatie voorgesteld 
aan het ACFO en moet nog worden goedgekeurd door de betrokken ministers.

Het charter van de dienst werd in mei 2017 goedgekeurd. Het zal eind 2018 worden herzien 
om de bepalingen over fraudeonderzoek meer uit te werken.

3.3 Auditplan 2018
Het koninklijk besluit van 4 mei 2016 bepaalt dat elk jaar een auditplan wordt opgesteld dat 
wordt goedgekeurd door het ACFO. Het auditplan 2018 werd op 18 december 2017 goedge-
keurd.

3.3.1 Risicoanalyse
Om in overeenstemming te zijn met de internationale normen van het Institute of Internal 
Auditors moet het auditplan onder meer berusten op een risicoanalyse.

Op  initiatief  van de FIA en met de hulp  van een externe  consultant werd  een methode 
gedefinieerd. Elke FOD heeft intern een risk officer aangewezen die een lijst van de risico’s 
in verband met de entiteit moet opstellen. Een risk manager bij de FIA analyseert de opge-
spoorde risico’s en rangschikt ze hiërarchisch. De evaluatie van het niveau van aanvaard-
baar risico blijft een managementbevoegdheid, conform de beroepsnormen van de interne 
auditors.

401 Opgesteld krachtens artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité 
van de Federale Overheid.
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3.3.2 Realisatie van het auditplan 2018
De FIA ontvangt,  los  van  zijn  auditplan,  specifieke  aanvragen van de  regeringsleden  en 
de leidinggevenden van de verschillende diensten. De aanvragen die binnen het bevoegd-
heidsdomein van de FIA vallen, worden uitgevoerd, wat een invloed heeft op de uitvoering 
van het auditplan. Dat was bijvoorbeeld het geval voor opdrachten bij Defensie of het FAVV. 
In het algemeen worden de specifieke aanvragen beschouwd als een opportuniteit voor de 
dienst. De FIA onderzoekt ze in overleg met het ACFO. Op 14 juni 2018 had de FIA acht 
aanvragen ontvangen. Zeven daarvan werden positief beantwoord door de FIA; de achtste 
werd doorgestuurd naar de Inspectie van Financiën.

In zijn verslag aan de regering en in zijn activiteitenverslag 2017-2018 wijst het ACFO op 
het risico van instrumentalisering van de  interne audit als er meer specifieke aanvragen 
komen. Het stelt dat de FIA zich in alle onafhankelijkheid moet kunnen concentreren op 
de uitvoering van het overeengekomen auditplan.

Het auditplan 2018 voorziet in een opvolging van de aanbevelingen van de audits uit 2017. 
Daarnaast tracht de FIA ook de opvolging van de audits uit 2015 en 2016 te verbeteren.

Het auditplan van de FIA bevat audits van financiële aard. Dat vormt een belangrijke stap 
vooruit in het kader van de hervorming van de overheidsboekhouding.

3.4	 Onafhankelijkheidsgaranties	en	preventie	van	belangenconflicten
Het Rekenhof wees er in zijn 173e Boek op dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 
2007402 over de bekwaamheid, de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de auditors wer-
den geschrapt en dat ze vervolgens werden opgenomen in het interne-auditcharter van de 
dienst. Het merkte op dat het opnemen van die bepalingen in het charter hun geen dwin-
gend karakter verleende. Die garanties zouden opnieuw in de regelgeving kunnen worden 
opgenomen door het koninklijk besluit van 4 mei 2016 te wijzigen.

In zijn antwoord gaat de FIA akkoord met dit voorstel. Het zou kunnen worden uitgevoerd 
bij de geplande actualisering van het koninklijk besluit van 4 mei 2016.

3.5 Fraudeonderzoeken
De functie van fraudeonderzoek is operationeel sinds 1 januari 2018. Sindsdien werden al 
twee opdrachten van fraudeonderzoek uitgevoerd.

Op 14 juni 2018 was één enkel personeelslid belast met fraudeonderzoek. Een tweede zal 
zich binnenkort bij het team voegen. In theorie is de functie gescheiden van de andere 
functies. Door het beperkte aantal fraudeonderzoeken kunnen moeilijk auditors voor die 
functie worden ingezet.

De mogelijkheid om de FIA te verwittigen van een eventuele fraude kan worden gereali-
seerd via de website van de FIA. Die mogelijkheid staat open voor iedereen (niet enkel voor 
de ambtenaren) en de aangiften kunnen anoniem worden verstuurd.

402 Zoals de bepalingen van artikel 8, § 1, van het besluit.
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De federale ombudsmannen behouden hun onderzoeksbevoegdheid in geval van een ver-
onderstelde integriteitsschending403. Aangiften in dat kader kunnen enkel gebeuren door 
de federale ambtenaren. Die bevoegdheid kan echter eenzelfde domein afdekken als het 
fraudeonderzoek waarmee de FIA belast is. Een protocol tussen de twee instellingen moet 
dus hun onderlinge relaties verduidelijken en dubbele opdrachten vermijden.

In zijn antwoord wijst de FIA erop dat een ontwerpprotocol voor commentaar bezorgd is 
aan de federale ombudsmannen. Bovendien vermeldt hij dat een voorontwerp van wet tot 
wijziging van de wet van 15 september 2003 bepaalt dat de federale ombudsmannen en de 
FIA een dergelijk protocol moeten sluiten om het systeem van aangiften efficiënt te laten 
werken.

Het ACFO heeft de volgende principes geformuleerd om zijn opdrachten goed te kunnen 
uitvoeren:

• De interne-auditfunctie en de fraudeonderzoeksfunctie moeten strikt gescheiden zijn.
• Er moet een verantwoordelijke voor de fraudeonderzoeksactiviteiten worden aangesteld 

onder leiding van de verantwoordelijke van de FIA.
• De auditors die de fraudeonderzoeken doen, moeten over de nodige competenties be-

schikken.
• De relaties met de federale ombudsmannen moeten worden verduidelijkt en geforma-

liseerd.
• De aangiften moeten rechtstreeks worden gericht aan de auditors die fraudeonderzoek 

doen en niet aan de FIA.
• De auditors die fraude onderzoeken, moeten toegang hebben tot alle noodzakelijke in-

formatie.
• Als een externe dienstverlener moet worden ingezet, moeten de auditors van de FIA die 

het fraudeonderzoek uitvoeren, de leiding over de opdracht houden.
• De onafhankelijkheid van de auditors die  fraude onderzoeken, moet worden gewaar-

borgd, onder meer door het ACFO.
• De principes van de fraudeonderzoeksactiviteiten moeten in het charter van de FIA 

worden opgenomen.

Wat het risico op fraude betreft, wijst het ACFO erop in zijn verslag aan de regering404 dat 
er geen totaalbeeld is van de risico’s in de federale administratie. Het suggereert dat alle 
federale instellingen expliciet met de risico’s rekening houden bij hun interne beheersing.

403 Wet	van	15	september	2013	betreffende	de	melding	van	een	veronderstelde	integriteitsschending	in	de	federale	
administratieve overheden door haar personeelsleden.

404 Verslag 2018 aan de regering over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale administratie, krach-
tens artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het auditcomité van de federale 
overheid.
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4	 Auditcomité	van	de	Federale	Overheid

4.1 Samenstelling
Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) bestaat uit zeven deskundigen, waarvan 
minstens drie Nederlandstalige en drie Franstalige. Ze worden voor zes jaar aangewezen bij 
een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Eind 2017 werd een nieuwe voorzitter aangewezen onder de leden. Het vacante mandaat 
werd op 4 mei 2018 toegewezen.

4.2 Personeel ter beschikking gesteld van het ACFO
De Kanselarij van de Eerste Minister stelt een vast secretariaat ter beschikking van het 
ACFO405. Dat secretariaat moet minstens een personeelslid van niveau A tellen. Het Re-
kenhof heeft al benadrukt dat dat ontoereikend is gezien de belangrijke en omvangrijke 
opdrachten van het ACFO.

Sinds 1 december 2017 bestaat het secretariaat uit twee leden, door de versterking met een 
persoon voor één jaar in het kader van het programma Talent exchange voor interne mobi-
liteit bij de federale overheid.

4.3	 Rol	van	het	ACFO	om	de	onafhankelijkheid	van	de	interne	audit	te	verzekeren
Het Rekenhof stelde in 2016 vast (in zijn 173e Boek) dat verschillende bepalingen van het 
koninklijk besluit van 4 mei 2016 de rol van het ACFO aantastten:

• De mogelijkheid om autonoom een audit te vragen werd geschrapt.
• Van het advies van het ACFO over de functiebeschrijving van de verantwoordelijke voor 

de interne-auditactiviteiten kon voortaan worden afgeweken.
• De mogelijkheid om bijkomende inlichtingen aan regeringsleden of verschillende dien-

sten te vragen, werd geschrapt.

Volgens het Rekenhof is het ACFO een belangrijk orgaan om de onafhankelijkheid en de 
kwaliteit van de interne-auditactiviteiten te verzekeren. De mogelijkheid om autonoom een 
audit te vragen, zou opnieuw moeten worden ingevoerd.

In zijn antwoord stelt de FIA positief te staan tegenover dit voorstel. Het zou kunnen wor-
den overwogen bij de geplande aanpassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2016.

Ook het ACFO vindt het belangrijk dat die mogelijkheden opnieuw worden ingevoerd.

4.4 Informatiefunctie
Een van de opdrachten van het ACFO is de ministerraad te informeren, onder meer wan-
neer het op de hoogte wordt gebracht van risico’s die voortvloeien uit de wet- of regelgeving 
die van kracht is.

405 Artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale 
Overheid.
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Het ACFO heeft de eerste minister in 2017 geïnformeerd over risico’s in verband met de 
rollenscheiding in het Fedcom-boekhoudprogramma en de invoering van het fraudeonder-
zoek. In 2018 heeft het de eerste minister geïnformeerd over de fraudeonderzoeksopdracht 
bij Defensie en over de resultaten van de audit naar de voorbereiding van de federale over-
heid op de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming406.

5 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt twee significante evoluties vast in vergelijking met de voorgaande jaren: 
de aanstelling van een verantwoordelijke voor de Federale Interne Auditdienst (FIA), die 
het Rekenhof als een hoofdvoorwaarde voor het welslagen van het project beschouwde, en 
de verhoging van de middelen van de dienst.

In termen van personeelssterkte is het de bedoeling tot een dienst van 50 voltijds equiva-
lenten te komen tegen 2019. Zoals het Rekenhof opmerkte in zijn 173e Boek, zal de verant-
woordelijke van de FIA moeten bepalen of de dienst met die middelen zijn controledomein 
efficiënt zal kunnen afdekken.

De FIA heeft een methode van risicoanalyse opgezet voor de selectie van de opdrachten in 
het jaarlijks auditplan. Als er te veel specifieke aanvragen zijn van de ministers en de lei-
dinggevenden van de administraties, loopt de dienst het risico zijn auditplan niet te kunnen 
uitvoeren. Elke aanvraag wordt echter onderzocht door de FIA in overleg met het ACFO.

De opdracht van fraudeonderzoek werd ingevoerd. Ze werd, overeenkomstig de aanbeve-
ling van het Rekenhof, gescheiden van de andere opdrachten van de dienst. Net zoals het 
ACFO en de FIA acht het Rekenhof het belangrijk dat een samenwerkingsakkoord wordt 
gesloten met de federale ombudsmannen die bevoegd zijn voor veronderstelde integriteits-
schendingen op grond van de wet van 15 september 2013.

Het vast secretariaat van het ACFO bestaat tijdelijk uit twee personen van niveau A. Het 
Rekenhof herinnert er daarbij aan dat het reglementaire minimum ontoereikend is in het 
licht van de opdrachten van het ACFO.

Het Rekenhof herinnert aan de volgende aanbevelingen, die het al in zijn vorige Boek had 
geformuleerd:

• de mogelijkheid voor het ACFO om autonoom een audit aan te vragen opnieuw opne-
men in de regelgeving, net zoals de mogelijkheid om bijkomende informatie op te vra-
gen bij de leden van de regering en de diensten;

• opnieuw waarborgen voor onafhankelijkheid en preventie van belangenconflicten voor 
de verantwoordelijke en de auditors van de FIA opnemen in de regelgevende teksten.

Daarnaast beveelt het Rekenhof aan regelgevende maatregelen te nemen om de verplich-
ting uit te voeren om een interne audit op te richten voor de organen die onderworpen zijn 
aan de wet van 22 mei 2003 maar niet opgenomen zijn in het auditdomein van de FIA. Die 

406 Het gaat om brieven aan de eerste minister van 5 en 10 oktober 2017 en van 5 mei en 10 juli 2018.
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organen opnemen in het bevoegdheidsdomein van de FIA en het ACFO zou een efficiënte 
oplossing zijn, in het bijzonder als ze geen voldoende kritische grootte hebben.

In hun antwoord staan de FIA, het ACFO en de betrokken ministers positief tegenover die 
mogelijkheid.
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Tussenkomsten van de Staat 
in het kader van de financiële 
stabiliteit
1 Inleiding

Dit hoofdstuk is een actualisering van de artikelen die het Rekenhof sinds 2009 publiceert 
over de impact van de steunmaatregelen die werden genomen in het kader van de financiële 
crisis en die tot doel hebben de financiële stabiliteit van de eurozone te ondersteunen407.

De financiële gegevens werden vastgesteld op 30 juni 2018, tenzij anders vermeld.

Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag in het kader van de tegensprekelijke procedure op 
8 augustus 2018 verstuurd naar de eerste minister, de minister van Financiën, de minister 
van Begroting en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Deze laatste 
heeft in een brief van 10 september 2018 enkele preciseringen aangebracht die in dit verslag 
werden overgenomen.

2 Financiële impact van de verschillende maatregelen

De volgende tabel geeft een samenvatting van de inkomsten en uitgaven voortvloeiend uit 
de maatregelen die werden getroffen in het kader van de financiële crisis, tegen lopende 
prijzen. De voornaamste elementen van de tabel worden hierna uitgewerkt.

De uitgaande kasstromen zijn stabiel ten opzichte van het voorgaande boekjaar (+2,7 mil-
joen euro) maar de inkomende kasstromen zijn sterk gestegen (+1.153,8 miljoen euro), 
voornamelijk wegens de stijging van de ontvangen dividenden (+677,0 miljoen euro) en de 
stijging van de waarborgpremies (+449,4 miljoen euro). Voor het eerst sinds 2009 liggen 
de totale inkomende kasstromen in verband met de bankencrisis hoger dan de totale uit-
gaande kasstromen, en dit met 1,1 miljard euro.

407 Voor het laatst gepubliceerde artikel, zie Rekenhof, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, Brussel, oktober 2017, p. 239-254, www.rekenhof.be. Dit artikel bevatte historische of beschrijvende 
gegevens alsook de verwijzingen naar de wetteksten die niet meer worden vermeld in dit hoofdstuk.



210

Tabel 39 –  Financiële impact van de steunmaatregelen die werden genomen in het kader van de 
financiële crisis (tegen lopende prijzen en in miljoen euro)

Periode Instelling Verrichting Bedrag 

Uitgaande kasstromen

Participaties (aankopen) -18.584,8
2008-2009 Fortis, Dexia, Ethias, Royal 

Park Investments
Kapitaalinjectie -11.640,0

2008	en	2016 FPIM Terugbetaling van expertisekosten -29,8

2011 Belfius Instap in het kapitaal -4.000,0

2012 Dexia Kapitaalinjectie -2.915,0

Leningen aan financiële instellingen -8.743,3
2008 Royal Park Investments Kredietverlening -5.001,7

2008 KBC Kredietverlening -3.500,0

2009 Luxemburg (Kaupthing-
dossier)

Kredietverlening -160,0

2012 Vitrufin Kredietverlening -81,6

Waarborgen   -64,2
2011-2015 Apra Leven Tussenkomsten van het Garantie-

fonds
-13,8

2016-2018 Optima -50,4

Subtotaal bankencrisis -27.392,3

Steun aan de eurozone -4.946,3
2010-2011 Griekenland (Greek Loan 

Facility)
Kredietverlening -1.945,2

2010-2011 EFSF Participatie in het kapitaal -1,0

2012-2014 Andere steunmaatregelen 
voor Griekenland

Programma’s SMP en ANFA -218,4

2012-2014 Europees stabiliteitsme-
chanisme (ESM)

Participatie in het kapitaal -2.781,7

Totaal uitgaande kasstromen -32.338,6

Inkomende kasstromen

Deelnemingen   +5.932,3
2013	en	2017 BNP Paribas Fortis, BNP 

Paribas
Opbrengst van de verkoop van de 
participatie

+5.196,7

2013-2017 Royal Park Investments Opbrengst van de vermindering 
van het eigen vermogen

+735,6

Dividenden +3.389,6
2010-2018 BNP Paribas Fortis, BNP 

Paribas
Dividenden +2.308,2

2013-2018 Royal Park Investments 
(RPI)

Dividenden +355,7

2016-2018 Belfius Dividenden +725,6

Leningen aan financiële instellingen   +9.702,9
2009 Royal Park Investments Terugbetaling kredietverlening +4.645,7

2009 Royal Park Investments Intresten +11,9



TUSSENKOMSTEN VAN DE STAAT IN HET KADER VAN DE FINANCIëLE STABILITEIT / 211

Periode Instelling Verrichting Bedrag 

2012 KBC Terugbetaling kredietverlening +3.500,0

2011-2013 KBC Intresten +841,0

2012 KBC Terugbetalingspremie +525,0

2013-2018 Vitrufin Intresten +34,3

2009-2018 Luxemburg (Kaupthing-
dossier)

Terugbetaling kredietverlening +139,5

2009-2018 Luxemburg (Kaupthing-
dossier)

Intresten +5,5

Waarborgen    +9.484,9
2008-2018 Financiële	instellingen Bijdragen aan het Garantiefonds 

voor	Financiële	Diensten
+4.954,3

2012-2018 Financiële	instellingen Bijdragen aan het Belgisch Resolu-
tiefonds

+816,2

2008-2018 Financiële	instellingen Vergoedingen voor waarborgrege-
ling

+3.714,3

Subtotaal bankencrisis +28.509,6

Steun aan de eurozone  +152,4
2010-2018 Griekenland Intresten + Commissie +152,4

Totaal inkomende kasstromen +28.662,0

Bronnen: FPIM, FOD Financiën, ESM, Federaal Agentschap van de Schuld, Rekenhof

3	 Participaties	van	de	Staat	in	het	kapitaal	van	sommige	financiële	
instellingen

3.1 Staatsparticipaties
De Staat is in het kader van de financiële crisis van 2008 aandeelhouder geworden van ver-
schillende financiële instellingen via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 
(FPIM).

Tabel 40 –  Participaties van de Staat in sommige financiële instellingen (in miljoen euro) – toestand 
op 30 juni 2018

 Staatsparticipaties

 Bedrag  % van het kapitaal

Dexia nv 3.942,9 52,78

Belfius 3.999,9 99,99

BNP Paribas 5.301,5 7,44

Vitrufin	(ex-Ethias	Finance) 500,0 31,67

Royal Park Investments (RPI) 4,4 43,53

Totaal 13.748,7  

Bron: FPIM

De wijzigingen die zich op het niveau van de participaties hebben voorgedaan sinds 
2017 (vermindering van het geïnvesteerde kapitaal en wijziging van het aantal aandelen in 
bezit), zijn het resultaat van:
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• de omzetting van de preferente aandelen die bij de kapitaalverhoging van Dexia nv408 in 
2012 aan de Franse en aan de Belgische Staat werden toegekend, in gewone aandelen en 
in CLR-winstaandelen409;

• de omzetting van de preferente aandelen van Vitrufin, die in handen zijn van de drie 
overheidsaandeelhouders, in gewone aandelen om de kapitaalstructuur te vereenvoudi-
gen410;

• een nieuwe kapitaalvermindering van RPI met 20 miljoen euro in 2017, waarvan 8,7 mil-
joen euro ten gunste van de Staat411.

Rekening houdend met de impliciete intrestvoet412 van de rijksschuld (2,3 % in 2017) kunnen 
de jaarlijkse kosten voor het houden van die participaties worden geraamd op 316,2 mil-
joen euro.

3.2 Dividenden en commissies

Tabel 41 –  Aan de Staat gestorte dividenden en door de Staat betaalde commissies sinds 2010 (in mil-
joen euro)

 2010-2016 2017 2018 Totaal

BNP Paribas Fortis 212,63 - - 212,63

BNP Paribas 1.479,76 335,15 280,65 2.095,56

Belfius 150,00 215,00 387,99 752,99

Aan de Staat gestort dividend 130,24 211,30 384,08 725,61

Commissie FPIM 19,76 3,70 3,91 27,38

Royal Park Investments (RPI) 326,16 17,41 12,17 355,75

Totaal 2.168,55 567,56 680,82 3.416,93

Bron: FPIM

De  dividenden  van  de  financiële  instellingen werden  via  de  FPIM  aan  de  Schatkist  ge-
stort413. De totale dividenden die in 2018 werden ontvangen, namelijk 680,8 miljoen euro 
(of 677,0 miljoen euro na aftrek van de beheercommissie van de FPIM voor Belfius414) liggen 
hoger dan in 2017 dankzij de dividenden van Belfius.

408 Dat omzettingsplan kwam er om in overeenstemming te zijn met de regelgeving inzake staatssteun en met de 
beslissing	die	de	Europese	Centrale	Bank	nam	in	het	kader	van	een	proces	voor	prudentiële	controle	en	evaluatie	
(o.m. herziening van de kwalitatieve en kwantitatieve reglementaire vereisten inzake eigen middelen).

409 De Contingent Liquidation Rights verlenen	aan	Staten	het	recht	een	preferentiële	verdeling	te	genieten	bij	de	veref-
fening van Dexia, na aanzuivering van de kosten en de schulden, ten belope van 440 miljoen euro per jaar vanaf 
1	januari	2018	en	tot	de	einddatum	van	de	vereffening.

410 Die stijging van de staatsparticipatie wordt gecompenseerd door een daling van het participatiepercentage van de 
vierde aandeelhouder EthiasCo SCRL.

411 De kapitaalvermindering genereerde een uitzonderlijke opbrengst (Middelenbegroting, titel II, sectie II, hoofdstuk 
18, § 1, Opbrengsten uit de vermindering van de eigen middelen van de RPI).

412 De berekening van de impliciete rentevoet is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de geactualiseerde kos-
ten van alle instrumenten van de overheidsschuld in euro.

413 Middelenbegroting,	titel	I,	sectie	II,	hoofdstuk	18,	artikel	28.20.01	–	Dividenden	van	de	deelnemingen	van	de	Staat	
in	de	financiële	instellingen.	

414 De Staat betaalt elk jaar een beheercommissie die gelijk is aan 0,1 % van de aankoopprijs van de aandelen (4 mil-
jard euro). De afname van die commissie gebeurt naargelang van de verstreken tijd telkens wanneer een dividend 
wordt betaald, en hangt niet af van het bedrag van het dividend.



TUSSENKOMSTEN VAN DE STAAT IN HET KADER VAN DE FINANCIëLE STABILITEIT / 213

Hoewel RPI zijn portefeuille in 2013 van de hand deed, blijft het de beroepsprocedures op-
volgen die tegen bankinstellingen in de Verenigde Staten worden ingediend. Via het resul-
taat van die activiteiten kunnen winsten worden gegenereerd en kan een dividend worden 
gestort.

Het door BNP Paribas gestorte dividend per aandeel stijgt jaar na jaar, van 1,5 euro in 
2015 tot 3,02 euro in 2018. Het totale door de Staat ontvangen bedrag is in 2018 echter met 
54,5 miljoen euro gedaald omdat in 2017 een deel van de staatsparticipatie werd verkocht.

4 Expertisekosten

De FPIM laat bepaalde opdrachten uitvoeren door consultants en advocaten. Omwille van 
de transparantie zijn de door de FPIM gemaakte kosten sinds 2018 ten laste van de algeme-
ne uitgavenbegroting415, terwijl ze vroeger werden afgenomen van de aan de Staat te storten 
dividenden (in 2008 en 2016).

Die kosten bedroegen in 2017 3,5 miljoen euro waarvan 2,3 miljoen euro in het kader van de 
verkoop van de aandelen BNP Paribas.

Om de steunmaatregelen ten gunste van Dexia op te volgen, laat de regering zich ook bij-
staan door juridische en financiële adviseurs. Dat kostte in 2017 1,7 miljoen euro416.

5	 Leningen	toegekend	door	de	Staat	aan	financiële	instellingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de leningen die nog altijd lopen. De lening van 
Vitrufin zal  in 2019 terugbetaald zijn. Voor de lening van Luxemburg is geen einddatum 
vastgelegd.

Tabel 42 –  Leningen aan financiële instellingen (in miljoen euro)

 
 
 

Door de Staat  
geleende bedragen

Terugbetalingen en intresten Saldo 
van de 

leningen2008-2017 2018(*) Totaal

Luxemburg 
(Kaupthing-
dossier)

Kapitaal 160,0 138,6 0,9 139,5 20,5

Intresten  5,2 0,2 5,5  

Vitrufin

Kapitaal 81,6 0,0 0,0 0,0 81,6

Intresten 
(Staat)

 28,6 5,7 34,3  

Intresten 
(FPIM)

2,0 0,4 2,4

Totaal  241,6 174,4 7,3 181,7 102,1

(*) De bedragen 2018 zijn ramingen voor het jaar.

Bron: Federaal Agentschap van de Schuld

415 In	sectie	18	FOD	Financiën	is	een	specifieke	basisallocatie	ingeschreven	voor	een	bedrag	van	3	miljoen	euro.
416 Algemene	uitgavenbegroting,	basisallocatie	18.61.02.12.11.12	–	Externe	bijstand	in	het	kader	van	de	staatswaar-

borgen. 
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6 Waarborgen verleend door de Staat en Europa tegen het in gebreke 
blijven	van	financiële	instellingen

6.1 Garantiefonds voor Financiële Diensten
Het Garantiefonds voor Financiële Diensten waarborgt de bankdeposito’s en de verzeke-
ringscontracten van tak 21 tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per instelling. 
Het  fonds wordt gefinancierd met  ledenbijdragen die aan de Schatkist worden gestort417, 
terwijl de tussenkomsten van het fonds rechtstreeks ten laste zijn van de Staat. De bijdra-
gen bedroegen 439,8 miljoen euro in 2017 en 431,8 miljoen euro in 2018.

Het Garantiefonds is tussengekomen bij de faillissementen van verzekeringsmaatschappij 
Apra Leven in 2013 (nettotussenkomst van 13,8 miljoen euro) en van de bank Optima in 
2016 (geraamde nettotussenkomst van 50,4 miljoen euro).

In navolging van de arresten van het Europees Hof van Justitie en van het Grondwettelijk 
Hof vernietigde418 de Raad van State de koninklijke besluiten van 10 oktober en 7 novem-
ber 2011, die de staatswaarborg voor deposito’s uitbreidden tot de aandelen van vennoten-
natuurlijke personen van een erkende coöperatieve vennootschap (zoals de coöperatieve 
ondernemingen van de Arco-groep). Dit betekent dat de coöperatoren geen recht hebben 
op de staatswaarborg.

6.2 Resolutiefonds

6.2.1 Belgisch Resolutiefonds
Wanneer een kredietinstelling in gebreke blijft, moet het Resolutiefonds de impact daarvan 
op het financiële systeem en op het economisch en sociaal welzijn van België beperken. Het 
is echter zo dat enkel de ondernemingen die niet zijn onderworpen aan het Gemeenschap-
pelijk Europees Afwikkelingsfonds (GEA) bijdragen tot de financiering van het Resolutie-
fonds (0,4 miljoen euro in 2017 en voor 2018 zouden de bijdragen in diezelfde grootteorde 
liggen)419.

6.2.2 Gemeenschappelijk Europees Afwikkelingsfonds
Het GEA dat sinds 1 januari 2016 bij de Europese instellingen werd opgericht, moet het mo-
gelijk maken bankfaillissementen op geïntegreerde wijze te beheren op Europees niveau. 
De reserves van het GEA moeten na acht jaar 55 miljard euro bedragen, afkomstig van bij-
dragen van erkende instellingen op het grondgebied van de deelnemende lidstaten.

Sinds  2016  hebben  de  Belgische  financiële  instellingen  via  het  Belgisch  Resolutiefonds 
769,8 miljoen euro aan het GEA gestort, waarvan 284,8 miljoen euro in 2018. Zolang de 

417 Middelenbegroting,	titel	I,	sectie	II,	hoofdstuk	18,	artikel	36.90.06	-	Bijdrage	van	de	financiële	instellingen	aan	het	
Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s.

418 Raad van State, arrest nr. 240.896 van 6 maart 2018.
419 De bankentaks werd hervormd door de wet van 3 augustus 2016 die diverse oude bijdragen verving, waaronder het 

gros van de bijdragen tot het Resolutiefonds. Aangezien de bankentaks zich kenmerkt door één tarief, is het vanaf 
2017 niet meer mogelijk de bijdragen te onderscheiden en dus op te nemen in de tabellen, die dus enkel het bedrag 
vermelden dat tot 2016 werd gestort en waarbij de residuaire ontvangsten moeten worden opgeteld die sindsdien 
aan het Resolutiefonds zijn betaald door kleine, niet aan het GEA onderworpen instellingen.
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reserves nog in opbouw zijn, beschikt het GEA voor het saldo over degressieve kredietlijnen 
bij de schatkisten van de lidstaten (België: 1.107,4 miljoen euro in 2018420).

6.3	 Waarborgen	verleend	aan	sommige	financiële	instellingen
De koning kan een staatswaarborg verlenen om de verbintenissen te dekken die sommige 
financiële instellingen zijn aangegaan of om vorderingen te dekken die zij bezitten421. Sinds 
2015 is het enkel nog Dexia die zo’n waarborg geniet. België, Frankrijk en Luxemburg ver-
lenen een waarborg van maximaal 85 miljard euro aan de Dexia-groep en daarvan is maxi-
maal 43,7 miljard euro voor rekening van België, tegenover een vergoeding van 0,05 % die 
voor 2018 op 17,3 miljoen euro is geraamd. Het door België gedekte bedrag varieert dage-
lijks, meer bepaald volgens de wisselkoersen, en bedroeg 34,1 miljard euro op 30 juni 2018.

7 Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te garanderen

7.1 Bilaterale leningen aan Griekenland
De volgende tabel biedt een overzicht van de deelname van België aan het eerste steunplan 
voor Griekenland422. Het bedrag van 2018 is een raming op jaarbasis.

Tabel 43 –  Leningen aan Griekenland (in miljoen euro)

 
 Door de Staat  

geleende bedragen
Door de Staat geïnde bedragen

 2008-2017 2018 Totaal

Griekenland

Kapitaal 1.945,2 0,0 0,0 0,0

Commissie 9,7  9,7

Intresten 139,8 2,9 142,7

Totaal  1.945,2 149,6 2,9 152,4

Bron: Federaal Agentschap van de Schuld

7.2 Europees Financieel Stabiliteitsfonds
De tijdelijke structuur Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) heeft in totaal 185,5 mil-
jard euro geleend aan Griekenland (tweede hulpplan423), Ierland en Portugal, waarvan 
10,9 miljard euro werd terugbetaald door Griekenland. Momenteel leent het EFSF geen geld 
meer, aangezien die opdracht is overgenomen door het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(zie punt 7.3). Het EFSF blijft echter zijn financiering verzekeren en terugbetalingen ont-
vangen (verwacht van 2025 tot 2056).

Op 30 april 2018 heeft het EFSF 221,4 miljard euro aan EFSF Bonds uitgegeven op de financi-
ele markten. De staten van de eurozone waarborgen zowel de intrest als het kapitaal van die 
effecten. De maximale verbintenis van de Belgische Staat voor de waarborg die gekoppeld 

420 Algemene uitgavenbegroting 2018, basisallocatie 51.45.40.84.11.01- Kredietverlening aan instellingen van de Eu-
ropese Unie. 

421 Artikel 63/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van 
België.

422 Greek Loan Facility, voor in totaal 52,9 miljard euro (met bijkomende steun van het IMF ten belope van 20,1 miljard 
euro).

423 Voor in totaal 130,9 miljard euro (met bijkomende steun van het IMF ten belope van 12 miljard euro).
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is aan alle door het EFSF uitgegeven financiële instrumenten, heeft betrekking op 34,5 mil-
jard euro. De gewaarborgde schuld op 30 juni 2018 bedroeg 8,4 miljard euro.

7.3 Europees Stabiliteitsmechanisme
De opdrachten van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zijn vergelijkbaar met die 
van het EFSF. Het ESM is echter een intergouvernementele organisatie naar internationaal 
publiek recht en wordt door de leden gefinancierd in de vorm van gestort kapitaal (80,5 mil-
jard euro, België: 2,8 miljard euro) en door de uitgifte van effecten (89,2 miljard euro eind 
2017424).

Tabel 44 –  Tussenkomsten door het Europees Stabiliteitsmechanisme (in miljard euro)

 
 Maximumbedrag  

tussenkomsten toegestaan 
door de Staten

Geleende bedragen 
(2012-2018) Terugbetalingen Saldo

Cyprus 9 6,3 0 6,3

Spanje 100 41,3 14,6 26,7

Griekenland 86 61,9 2 59,9

Totaal 195 109,5 16,6 92,9

Bron: ESM

Het ESM is tussengekomen voor Cyprus, Spanje en Griekenland. Voor de drie landen zijn 
de hulpplannen afgesloten wat de uitgaven van het ESM betreft (leningen) na een laatste 
storting van aan Griekenland in augustus 2018. De terugbetalingen zijn gepland tussen 
2022 en 2027 voor Spanje425, tussen 2026 en 2031 voor Cyprus en tussen 2034 en 2060 voor 
Griekenland.

7.4 Andere maatregelen ten voordele van Griekenland
In 2016 nam de Eurogroep maatregelen om de Griekse schuld te verlichten (178,6 % van zijn 
bbp in 2017). De maatregelen hadden betrekking op de rentevoeten, de looptijden en het 
uitstel van intrestbetalingen.

In 2012 werd een andere maatregel ten gunste van Griekenland goedgekeurd, namelijk de 
overdracht van de ontvangsten uit effecten van de Griekse overheidsschuld die de centrale 
banken aankochten in het kader van het Securities Market Program (SMP) van de Europese 
Centrale Bank ofwel voor eigen rekening in het kader van het Agreement on Net Financial 
Assets (ANFA), maar die maatregel werd in 2015 opgeschort. Aangezien Griekenland de 
modaliteiten van het programma in 2014 niet heeft nageleefd, werd het door België voor 
hetzelfde jaar verschuldigde bedrag (68 miljoen euro) niet aan Griekenland gestort, maar 
bewaard op een aparte rekening van het ESM.

Eind juni 2018 besliste de Eurogroep die maatregelen te heractiveren onder strikte voor-
waarden. Het geblokkeerde bedrag van 2014 zal worden gestort aan Griekenland. Ingevolge 
de opschorting van het systeem in 2015 moeten de bedragen van 2015 en 2016 echter niet 

424 European Stability Mechanism, Annual Report 2017, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 
2018.

425 Spanje heeft op vrijwillige basis vervroegde terugbetalingen gedaan.
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meer worden betaald. Er zullen kredieten worden ingeschreven in de begroting 2019 voor 
betalingen in verband met de jaren 2017 en 2018426.

426 De	FOD	Financiën	verduidelijkt	dat	het	bedrag	van	2017	zal	worden	betaald	in	juni	2019	en	het	bedrag	van	2018	in	
december 2019.
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Monitoring van het 
personeelsbestand en van de 
personeelsuitgaven van het 
federaal openbaar ambt
1 Monitoring van het personeelsbestand

1.1 Perimeter
De cel Infocenter (FOD Beleid en Ondersteuning – DG Begroting en Beleidsevaluatie) ver-
zamelt de gegevens over het personeel van het openbaar ambt. Hij maakt analyses en ver-
slagen op maat ter ondersteuning van het beleid van de federale organisaties427.

Infocenter verzamelt de personeelsgegevens uitgedrukt in natuurlijke personen en in vol-
tijdse equivalenten (VTE).

Infocenter beheert de talrijke gegevens die zijn opgenomen in de toepassing Pdata428 en op 
de website Infocenter429, die op termijn Pdata zal vervangen. De perimeter is dezelfde en 
omvat ook de openbare diensten die in 2017 werden opgericht door afschaffing en fusie van 
diensten die voordien tot die perimeter behoorden, namelijk: de Federale Overheidsdienst 
Beleid en Ondersteuning430 (FOD BOSA), de instelling van openbaar nut War Heritage In-
stitute431 en de nieuwe openbare instelling van sociale zekerheid, het Federaal Agentschap 
voor Beroepsrisico’s Fedris432.

427 FOD Beleid en Ondersteuning, DG Begroting en Beleidsevaluatie, Over de cel Infocenter, https://infocenter.bel-
gium.be/nl/over-ons (pagina geraadpleegd in augustus 2018).

428 De gegevensbank Pdata moet alle informatie over het personeel van het openbaar ambt centraliseren (konink-
lijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 decem-
ber	1982	tot	oprichting	van	een	databank	betreffende	de	personeelsleden	van	de	overheidssector).

429 FOD Beleid en Ondersteuning, DG Begroting en Beleidsevaluatie, Statistieken per groep van federale organisaties of 
per organisatie, https://infocenter.belgium.be/nl/statistieken (pagina geraadpleegd in augustus 2018).

430 Op 1 maart 2017 opgericht door het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale 
Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

431 Opgericht op 1 mei 2017 door de wet van 28 april 2017 tot oprichting van het War Heritage Institute en houdende 
integratie	van	de	opdrachten,	de	middelen	en	het	personeel	van	het	Instituut	voor	veteranen	–	Nationaal	Instituut	
voor	oorlogsinvaliden,	oud-strijders	en	oorlogsslachtoffers,	het	Koninklijk	Museum	voor	het	Leger	en	de	Krijgsge-
schiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie. Het War 
Heritage Institute	is	een	instelling	van	type	B	ingevoegd	in	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	
sommige instellingen van openbaar nut. 

432 Opgericht op 1 januari 2017 door de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het fonds voor ar-
beidsongevallen en het fonds voor beroepsziekten.

https://infocenter.belgium.be/nl/statistieken
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2017042805%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2017042805&table_name=WET&nm=2017011955&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272017-04-28%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=28&dddm=04&imgcn.x=56&imgcn.y=4#modification
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1.2 Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt
Het Rekenhof heeft zoals in zijn vorige Boeken433 de evolutie van het personeelsbestand van 
het federaal openbaar ambt vergeleken op basis van de gegevens van Pdata en Infocenter. 
Het vult die gegevens aan met informatie die wordt verstrekt door de FOD Justitie (voor de 
vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigheid) en door de FOD Buitenlandse 
Zaken (voor de contractuelen die ter plaatse door buitenposten zijn aangeworven).

Tenzij anders vermeld, hebben de gegevens betrekking op het personeelsbestand op 
30 juni 2017 en op de evolutie ervan ten opzichte van 2016 en 2006.

1.2.1 Federaal openbaar ambt in ruime zin
De onderstaande tabel omvat alle ambtenaren met een statuut of arbeidsovereenkomst, 
ongeacht of ze worden bezoldigd. Ze omvat dus ook ambtenaren die in disponibiliteit, met 
verlof of op missie zijn. In 2017 telde het federaal openbaar ambt in ruime zin 29.852 perso-
nen minder dan in 2006 (-19 %).

Tabel 45 –  Evolutie 2006-2016 en 2016-2017 van de spreiding van het personeelsbestand van het 
federaal openbaar ambt in ruime zin (in natuurlijke personen op 30 juni van het jaar en in 
percentage)

Aantal personeelsleden
Evolutie

2016-2017 2006-2017

2006 2016 2017 Aantal  % Aantal  %

Federaal administratief 
openbaar ambt(1) 

83.466 69.206 67.874 -1.332 -1,9 -15.592 -18,7

Militair personeel bij 
Defensie

41.515 31.048 29.564 -1.484 -4,8 -11.951 -28,8

Federale Politie 15.021 14.170 14.547 +377 +2,7 -474 -3,2

Rechterlijke orde 11.609 10.761 10.684 -77 -0,7 -925 -8

Vertegenwoordigers 
van de erediensten en 
de vrijzinnigheid(2)

3.318 2.921 2.913 -8 -0,27 -405 -12

Ter plaatse aangewor-
ven contractuelen van 
de buitenposten van 
de FOD Buitenlandse 
Zaken(2)

1.513 1.172 1.177 +5 +0,4 -336 -22,2

Raad van State 611 449 457 +8 +1,8 -154 -25,2

Inspectie	van	Financiën 71 59 56 -3 -5,1 -15 -21,1

Totaal 157.124 129.786 127.272 -2.514 -1,9 -29.852 -19

(1) De cijfers van de verschillende onderdelen van het administratief openbaar ambt zijn opgenomen in tabel 2.
(2) Cijfers van de administratie.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Pdata en Infocenter

433 Zie in laatste instantie, Rekenhof, “Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt”, 174e 
Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 255-266, www.
rekenhof.be. 

http://www.rekenhof.be
http://www.rekenhof.be
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1.2.2 Federaal administratief openbaar ambt
De volgende tabel illustreert de spreiding van het personeel van het administratief open-
baar ambt over de vier volgende sectoren: (1) de FOD’s, de POD’s en het burgerpersoneel 
van Defensie (74 %), (2) de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) (17 %), (3) de 
instellingen van openbaar nut (ION) (5 %) en (4) de wetenschappelijke instellingen (4 %).

Tabel 46 –  Evolutie 2006-2017 en 2016-2017 van de spreiding van het personeelsbestand van het 
federaal administratief openbaar ambt (in natuurlijke personen op 30 juni van het jaar en 
in percentage)

Onderdelen
Aantal personeelsleden

Evolutie

2016-2017 2006-2017

2006 2016 2017 Aantal % Aantal %

FOD’s en POD’s en 
burgerper-soneel van 
Defensie(*)

61.128 50.857 50.255 -602 -1,2 -10.873 -17,8

Openbare instel-
lingen van sociale 
zekerheid

14.557 12.181 11.553 -628 -5,2 -3.004 -20,6

Instellingen van 
openbaar nut

4.551 3.325 3.349 +24 0,7 -1.202 -26,4

Wetenschappelijke 
instellingen

3.230 2.843 2.717 -126 -4,4 -513 -15,9

Totaal 83.466 69.206 67.874 -1.332 -1,9 -15.592 -18,7
(*)  Het personeel van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie is hierin inbegrepen.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Pdata en Infocenter

De volgende tabel verdeelt het personeel van het federaal administratief openbaar ambt 
volgens niveau en statuut. De staf- en managementfuncties, die worden uitgeoefend in het 
kader van een zesjarig mandaat, zijn opgenomen in het statutair personeelsbestand van 
niveau A. Het federaal administratief openbaar ambt telde op 30 juni 2017 174 managers met 
een mandaat (tegenover 177 in 2016 en 151 in 2006).

Tabel 47 –  Personeelsbestand 2006, 2016 en 2017 van het federaal administratief openbaar ambt 
volgens niveau en statuut (in aantal natuurlijke personen op 30 juni van het jaar)

Niveau
Statutairen Contractuelen Totaal

2006 2016 2017 2006 2016 2017 2006 2016 2017

A 13.985 15.526 15.796 3.103 2.249 2.282 17.088 17.775 18.078

B 13.040 13.335 13.085 1.915 1.177 1.037 14.955 14.512 14.122

C 18.784 22.543 22.027 5.836 4.533 4.306 24.620 27.076 26.333

D 16.708 3.864 3.509 10.095 5.979 5.832 26.803 9.843 9.341

Totaal 62.517 55.268 54.417 20.949 13.938 13.457 83.466 69.206 67.874

Bron: Rekenhof, op basis van Pdata

Ten opzichte van 2006 is het personeelsbestand gedaald met 15.592 eenheden (-18,7 %), 
waarvan 8.100 statutaire en 7.492 contractuele betrekkingen. Het aandeel contractuele per-
soneelsleden is gedaald van 25,09 % in 2006 tot 19,8 % in 2017.
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De verdeling van het statutaire personeel is ook geëvolueerd op het vlak van de niveaus. De 
betrekkingen van niveau D zijn met 13.199 eenheden gedaald in de periode 2006 tot 2017, 
terwijl de betrekkingen van de niveaus A, B en C met 5.099 eenheden zijn gestegen. In 
het kader van de zesde staatshervorming werd personeel van verschillende departementen 
naar de deelstaatentiteiten overgedragen. Het Rekenhof had in zijn vorige Boek vastgesteld 
dat 2.726 personeelsleden tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2016 waren overgedragen. Op 
1 januari 2017 gingen in het kader van die hervorming 327 personen van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening naar het Vlaamse en het Waalse Gewest.

Uit een analyse van de de spreiding van het personeel van het federaal administratief open-
baar ambt per leeftijd blijkt dat er een onevenwichtige spreiding van personeelsleden is 
over de verschillende leeftijdscategorieën. Het aandeel personeelsleden jonger dan 31 jaar is 
in vergelijking met 2006 gedaald van 10,5 % naar 7,8 % in 2017 (tegenover 7,7 % in 2016). Het 
aantal personeelsleden van 56 jaar en ouder stijgt daarentegen. In 2006 ging het om 15,7 %, 
in 2016 om 25,92 % en in 2017 vertegenwoordigen ze 26,8 %. Die personeelsleden kunnen 
hun pensioenrechten laten gelden in de komende tien jaar.

2 Monitoring van de personeelsuitgaven

2.1 Beschrijving en perimeter
De federale regering heeft sinds 2010 een monitoring van de personeelskredieten en van het 
personeel in VTE ingevoerd, in het kader van de begrotingsmaatregelen om de personeels-
uitgaven in toom te houden.

Die monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de jaarlijkse 
personeelsenveloppes wordt geregeld door omzendbrieven434.

De entiteiten die onder de budgettaire monitoring vallen, zijn verdeeld in vijf groepen: (1) 
de FOD’s en POD’s, (2) de instellingen van openbaar nut en andere dotatiegerechtigde in-
stellingen, (3) de openbare instellingen van sociale zekerheid, (4) de Federale Politie en (5) 
Defensie.

Er wordt voor elke entiteit een budgettaire personeelsenveloppe vastgelegd, die de bud-
gettaire perimeter vormt waarbinnen het management aanwervingen kan overwegen. De 
human resources worden hierin gedefinieerd in budgettaire VTE435.

2.2 Gegevensbron en organisatie van de monitoring
De personeelsenveloppes van de FOD’s en POD’s worden berekend op basis van het Sepp-
platform (elektronische ondersteuning voor het personeelsplan) dat over de loongegevens 
beschikt via de Persopoint-loonmotor en over de begrotingsgegevens via de Fedcom-appli-

434 Voor 2017 is de informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredie-
ten en de personeelsenveloppes opgenomen in de omzendbrieven nr. 650 van 15 december 2015, nr. 650bis van 
20 juli 2016 en nr. 659 van 10 juli 2017. De berekeningsmethode die voor de risicomonitoring wordt gebruikt, wordt 
gedefinieerd	door	omzendbrief	nr.	644	van	12	mei	2015,	die	werd	vervolledigd	door	omzendbrief	nr.	644bis	van	
15 december 2015, die het aantal diplomaten op post en de kosten ervan in de methodologie integreert. 

435 In	omzendbrief	nr.	644	van	12	mei	2015	wordt	een	VTE	gedefinieerd	als	“gelijk aan het betaald werkregime van een 
contract waarvoor tijdens de beschouwde maand een normale recurrente loonlast werd vereffend”.
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catie. Het gaat om de kredieten die zijn toegekend via de basisallocaties 11.00.03 (statutaire 
personeelsleden) en 11.00.04 (contractuele personeelsleden).

Via het Sepp-platform kunnen de kosten van het personeel van het openbaar ambt worden 
geraamd en kan dus de maandelijkse evolutie van de loonmassa van het departement wor-
den gemeten. Aan de hand van die raming kan het risico op overschrijding van de perso-
neelskredieten worden geëvalueerd.

De personeelsenveloppes van de FOD’s en POD’s zijn gebaseerd op basisindicatoren (bud-
gettair VTE per maand,  evolutie  op  twaalf maanden  en  definitieve  uitstroom op  twaalf 
maanden) en op de key performance indicators (KPI – verhouding tussen de personeelsuit-
gaven en de begroting).

Wat de tweede groep betreft, verstrekken de instellingen van openbaar nut en andere dota-
tiegerechtigde instellingen hun begrotingsgegevens aan het DG Begroting en Beleidsevalu-
atie van de FOD BOSA, dat vervolgens een globaal syntheseverslag opstelt.

De openbare instellingen van sociale zekerheid, de Federale Politie en Defensie hebben van 
hun kant een eigen methodologie ontwikkeld die op de Sepp-principes is geïnspireerd.

Voor 2017 werd de monitoring een eerste keer uitgevoerd op basis van de gegevens van mei 
en een tweede keer op basis van de gegevens van december. De monitoring van december 
omvat de overzichtsstaat van de realisaties van 2017.

De monitoringverslagen van de vijf groepen worden toegezonden aan de Task Force Perso-
neelsmonitoring die de evolutie van de personeelsuitgaven en –kredieten opvolgt, de me-
thodologie valideert, de risicomonitoringverslagen coördineert en verschillende instanties, 
waaronder de ministerraad, erover informeert.

3 Coherentie tussen de gegevens van de monitoring van het perso-
neelsbestand en die van de budgettaire monitoring

Er is geen garantie dat de gegevens van de Infocenter-website die worden gebruikt voor de 
monitoring van het personeelsbestand coherent zijn met die van het Sepp-platform voor de 
budgettaire monitoring. Er werd immers geen enkele concordantie doorgevoerd om te ga-
randeren dat de resultaten coherent zijn, niettegenstaande de gekozen perimeter, de bron 
van de personeelsgegevens en de definitie van de gehanteerde persoonseenheden verschil-
len.

3.1 Gekozen perimeter
Zoals werd uiteengezet in het vorige Boek van het Rekenhof436 is de lijst van de in Pdata en 
Infocenter opgesomde federale diensten onvolledig. De perimeter van de budgettaire moni-
toring is vollediger aangezien hij, naast de instellingen van openbaar nut onderworpen aan 
de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut, instellingen met diverse statuten omvat, zoals het Studiecentrum voor Kernenergie, 

436 Zie Rekenhof, “Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt”, 174e Boek, Volume I, Verslag 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 255-266, www.rekenhof.be.
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het Koninklijk Belgisch Filmarchief, het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen, de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Nationale Arbeidsraad enz.

3.2 Bronnen van de personeelsgegevens
De Pdata-gegevens worden verzameld in de departementen en op 30 juni en 31 december 
van het lopende jaar samengevoegd.

De personeelsenveloppes worden berekend via het Sepp-platform, dat beschikt over de vol-
ledige loongegevens via Fedcom en Persopoint of over de begrotingsgegevens.

3.3	 Definitie	van	de	gehanteerde	persoonseenheden
Pdata werkt met de begrippen natuurlijke persoon en voltijds equivalent (VTE) om het per-
soneelsbestand te berekenen. Een VTE stemt overeen met het effectief gepresteerde activi-
teitspercentage met toevoeging van de personeelsleden die met verlof zijn ingevolge ziekte 
of een arbeidsongeval437.

In het kader van de budgettaire monitoring wordt een andere notie van VTE gebruikt aan-
gezien ze verwijst naar een uitgave ten laste van de begroting van de entiteit.

3.4 BICC-project
Het BICC-project (Business Intelligence Competence Center) dat werd ontwikkeld door de 
FOD BOSA wil een centrum van interne diensten in het leven roepen. Dat centrum zal 
gegevensanalyses mogelijk maken die beter beantwoorden aan de behoeften van de FOD 
BOSA en zijn klanten. Het project wil onder andere een gezamenlijk Business Intelligence-
platform installeren in het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD. Dat platform zal 
externe gegevens opnemen, die onder andere afkomstig zijn van Pdata en Infocenter, van 
Fedcom en van Persopoint. Het zal deze herformatteren, herstructureren en zorgen voor de 
coherentie ervan. Op termijn (waarschijnlijk in 2020) zal het platform de monitoringver-
slagen genereren.

4 Vergelijkende evolutie van het personeelsbestand en van de perso-
neelsuitgaven

Het Rekenhof heeft de evolutie over meer dan tien jaar onderzocht van het personeelsbe-
stand en de personeelsuitgaven ten laste van de algemene uitgavenbegroting voor de FOD’s, 
de POD’s, Defensie en de Federale Politie438. Tussen 2006 en 2017 is het personeelsbestand 
van de FOD’s, de POD’s, Defensie en de Federale Politie gedaald van ongeveer 138.000 naar 
ongeveer 112.000 personen (-18,7 %). Tijdens dezelfde periode zijn de uitgaven in reële ter-

437 Pdata	en	Infocenter	verduidelijken	bij	de	definitie	van	een	VTE	dat	de	arbeidsduur	van	een	VTE	wordt	gedefinieerd	
in het arbeidsreglement van de organisatie. 

438 Basisallocaties 11.00.03, 11.00.04 en 11.00.13, 11.00.14 en 11.00.15 (deze laatste drie hebben betrekking op het 
personeel van de diplomatieke en consulaire posten en de posten van ontwikkelingssamenwerking van de FOD 
Buitenlandse Zaken). 
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men439 gedaald met 5,7 %. Ze zijn immers geëvolueerd van 6.122 miljoen euro in 2006 (tegen 
het indexcijfer van 2017) naar 5.775 miljoen euro in 2017.

De vermindering van het aantal personen die een juridische band met een federale over-
heidsdienst hebben, vermindert de personeelsuitgaven niet noodzakelijkerwijze in ver-
houding. Die toestand kan hoofdzakelijk worden verklaard door de vergrijzing van het 
personeelsbestand, die de laatste jaren nog wordt versterkt door verschillende wettelijke 
maatregelen die de voorwaarden voor de toekenning van het pensioen restrictiever maken 
en de uitstroom voor pensionering uitstellen.

De evolutie van de geldelijke loopbanen en de aanwerving van personeel van een hoger ad-
ministratief niveau voor technische en deskundige functies dragen daar ook toe bij.

439 In spilindex 138.01 in verband met de indexering van de sociale uitkeringen en de lonen in de openbare sector wordt 
vanaf	1	 juli	2017	een	nieuwe	coëfficiënt	voor	de	verhoging	van	de	wedden	 in	de	overheidssector	 toegepast.	De	
bedragen van de uitgaven 2006 en 2016 werden vermeerderd om een vergelijking te kunnen maken in equivalente 
euro (2017). 
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Integriteitsbeleid bij de 
federale overheid
1 Inleiding

In 2007-2009 heeft het Rekenhof twee onderzoeken uitgevoerd naar integriteit440. De be-
langrijkste vaststellingen hieruit waren:

• Onder leiding van het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie (BAED) kwam er 
een globaal (preventief) integriteitsbeleid op federaal niveau. Er is nood aan meer (wet-
telijke) overkoepelende initiatieven op dit vlak.

• De aandacht voor integriteit binnen de verschillende HR-processen (selectie – werving 
– promotie – evaluatie – indiensthouding – uitstroom) is te beperkt, vooral voor functies 
die gevoelig zijn voor integriteitsrisico’s.

• De verschillende federale besturen interpreteren het begrip “integriteitsbeleid” niet 
eenduidig441.

• De dienstorders, richtlijnen in het arbeidsreglement of andere maatregelen over inte-
griteitsaspecten die de meeste federale besturen aanhalen, hebben betrekking op over-
heidsopdrachten,  financiën,  cumulatieregeling,  beleid  tegen  geweld,  pesten  en  onge-
wenst seksueel gedrag.

• De gedetecteerde risicogebieden op het vlak van integriteit worden niet op een gestruc-
tureerde manier geanalyseerd en vastgelegd. Deze kwetsbare gebieden richten zich 
voornamelijk op financiële processen en ICT.

• De federale besturen hebben weinig deontologische codes. Gedragscodes blijven be-
perkt tot een doelgroep (bv. enkel voor de controleurs) of tot bepaalde diensten (bv. 
interne audit en ICT).

• Functiescheiding is meestal beperkt tot de financiële processen en de toekenning van 
subsidies.

• Alle federale besturen beschikken over beveiligingsmaatregelen voor vertrouwelijke ge-
gevens (persoonlijke gegevens, ICT en boekhouding).

• Een klokkenluidersregeling bestaat niet.
• Heel weinig federale besturen hebben een procedure voor de melding van integriteits-

schendingen. Doorgaans moet ontoelaatbaar gedrag via de hiërarchische weg worden 
gemeld waardoor de anonimiteit niet kan worden gewaarborgd. Op integriteitsschen-
dingen wordt meestal ook niet op een gestandaardiseerde manier gereageerd.

In de eerste helft van 2018 heeft het Rekenhof een opvolgingsonderzoek uitgevoerd. Dit had 
in de eerste plaats tot doel een overzicht te krijgen van de initiatieven, maatregelen, pro-

440 Voor het onderzoek van 2007: zie Rekenhof, 164e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, Brussel, november 2007, p.526 ev. Voor het onderzoek van 2009: zie Rekenhof, 166e Boek, november 2009, 
p.601 ev., www.rekenhof.be.

441 Het	Rekenhof	definieert	het	begrip	integriteitsbeleid	als	“het geheel van beleidsinstrumenten dat erop is gericht 
de integriteit van de overheid in haar geheel en het integer handelen van individuele ambtenaren afzonderlijk te 
bevorderen”. 

http://www.rekenhof.be
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cedures en regelingen die sinds 2010 zijn genomen om het aspect integriteit in de federale 
besturen te verankeren.

Daarnaast spitste dit onderzoek zich toe op het HR-aspect van het integriteitsbeleid en op 
de eventuele instrumenten die in de HR-processen (werving en selectie, indiensttreding, 
vorming en training, evaluatie, bevordering en einde loopbaan) worden ingezet om integri-
teit te bevorderen. Het HR-aspect van het integriteitsbeleid is van belang omdat er in elke 
fase van de loopbaan een mix van instrumenten aanwezig moet zijn (bespreekbaar maken 
van integriteit bij de selectie en indiensttreding, trainingen en opleidingen, toetsen van 
integriteit  in  de  evaluatieprocedure  en  registreren  en  remediëren  van  integriteitsschen-
dingen) om integriteit permanent onder de aandacht te brengen en zo te verankeren in de 
instelling. Daardoor wordt het voor het personeel duidelijk wanneer de afwijking van de 
gangbare regels en procedures meer is dan een gewone fout en een integriteitsschending 
wordt. Tegen deze integriteitsschendingen moet ook consequent worden opgetreden.

Tot slot wilde het Rekenhof nagaan of de federale besturen de vertrouwenspersonen heb-
ben aangesteld die noodzakelijke actoren zijn in de meldingsprocedure van de wet van 
15 september 2013442.

Voor het opvolgingsonderzoek werd per mail een enquête gestuurd aan de leidende amb-
tenaren van 49 federale besturen die minimum 50 werknemers tewerkstellen. Drie vragen 
peilden naar het bestaan van integriteitsbevorderende initiatieven in het algemeen, naar 
specifieke HR-instrumenten om de integriteit te bewaken en naar de aanstelling van ver-
trouwenspersonen integriteit in uitvoering van de wet van 15 september 2013. Het Reken-
hof gaf in de mail aan dat het bij gebrek aan een antwoord ervan uit zou gaan dat sinds 
2010 geen specifieke integriteitsbevorderende maatregelen meer werden genomen.

In totaal stuurden 29 van de 49 federale besturen een ingevulde vragenlijst terug443.

2 Algemene integriteitsbevorderende initiatieven

Op basis van de antwoorden van de federale besturen stelt het Rekenhof vast dat de inte-
griteitsbevorderende maatregelen nog vaak beperkt blijven tot losstaande initiatieven die 
onvoldoende passen in een gecoördineerd integriteitsbeleid. Tussen de besturen bestaan 
bovendien grote verschillen: een aantal moet nog starten met de ontwikkeling van integri-

442 	De	wet	van	15	september	2013	betreffende	de	melding	van	een	veronderstelde	integriteitsschending	in	de	fede-
rale administratieve overheden door haar personeelsleden maakt het voor federale personeelsleden mogelijk een 
veronderstelde integriteitsschending in hun organisatie te melden. Dit kan bij de vertrouwenspersonen integriteit 
binnen de organisatie zelf of bij het Centraal Meldpunt voor Veronderstelde Integriteitsschendingen bij de Fede-
rale Ombudsman.

443 Volgende besturen hebben de vragenlijst niet teruggestuurd: de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Binnenlandse 
Zaken, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Volksgezondheid, de POD Wetenschapsbeleid, het Wetenschap-
pelijk Instituut Volksgezondheid, het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, het Rijksin-
stituut	voor	Ziekte-en	Invaliditeitsuitkering,	de	Koninklijke	Musea	voor	Schone	Kunsten	van	België,	het	Koninklijk	
Museum voor Midden-Afrika, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, het Koninklijk Meteo-
rologisch	Instituut	van	België,	het	Koninklijk	Belgisch	Instituut	voor	Ruimte-aëronomie,	het	Interfederaal	Gelijke-
kansencentrum, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri-
monium,	de	Koninklijke	Sterrenwacht	van	België	en	Planetarium,	de	Hulpkas	voor	Werkloosheidsuitkeringen,	het	
Nationaal	Orkest	van	België	en	de	Delcrederedienst.
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teitsbevorderende initiatieven en/of specifieke HR-instrumenten, terwijl andere al verder 
staan. Een voorbeeld van deze laatste groep is de FOD Financiën, die sinds 2011 een over-
koepelend en gecoördineerd integriteitsbeleid uitwerkte444.

Om van start te kunnen gaan met een integriteitsbeleid, meent het Rekenhof dat min-
stens twee elementen aanwezig moeten zijn. Enerzijds moet er een deontologische code/
leidraad zijn die het algemeen deontologisch kader voor het openbaar ambt445 vertaalt naar 
de personeelsleden van de eigen organisatie. Anderzijds moet het bestuur verantwoorde-
lijken aanstellen die specifiek bevoegd zijn om de acties in verband met integriteit in hun 
organisatie te initiëren, coördineren, ondersteunen en op te volgen.

Uit de antwoorden blijkt dat deze twee basisvoorwaarden nog onvoldoende zijn vervuld:

•  Deontologische code/leidraad
Slechts tien besturen vermelden het bestaan van een deontologische code/leidraad. Een 
aantal besturen verwijst wel naar deontologische “deelcodes” die een leidraad bevatten 
voor hun meest risicovolle kernopdrachten, processen of diensten446.

 Een deontologische code opstellen die toegespitst is op de eigen organisatie en voor alle 
personeelsleden geldt, vormt nochtans een essentiële stap om een degelijk integriteits-
beleid  uit  te werken.  Elk  personeelslid moet weten wat  de  deontologische  definities, 
waarden en gedragsregels binnen zijn organisatie inhouden en hij moet er zich ook ver-
trouwd mee kunnen maken (eventueel aan de hand van voorbeelden). Deze code moet 
regelmatig worden geactualiseerd en er moet een zo groot mogelijk draagvlak rond wor-
den gecreëerd door middel van opleidingen en trainingen.

•  Integriteitsverantwoordelijken
Slechts acht besturen geven aan specifieke actoren te hebben aangesteld om de acties 
rond integriteit te coördineren, op te volgen en te ondersteunen. Het gaat om integri-
teitscoördinatoren, integriteitsverantwoordelijken, ethische en deontologische raden, 
werkgroepen integriteit en contactpersonen integriteit.

Personeel vrijmaken voor het initiëren, communiceren, ondersteunen en opvolgen van 
integriteitsmaatregelen is nochtans essentieel om het aspect integriteit in een organisa-
tie onder de aandacht te brengen en te houden.

444 Realisaties: de totstandkoming en actualisering van de Leidraad bij het deontologisch kader en de ontwikkeling 
van een integriteitsbeleidsplan en bijhorend actieplan 2014-2017 die rond zeven thema’s worden opgebouwd (Mis-
sie, visie en engagement; Waarden; Regels en procedures; Personeelsbeleid; Handhaving integriteitsbeleid en af-
handeling incidenten; Monitoring, rapportering en evaluatie; Organisatie en structuur van het integriteitsbeleid).

445 FOD Budget en Beheerscontrole en FOD Personeel en Organisatie, Deontologisch kader voor de ambtenaren van het 
federaal administratief openbaar ambt, omzendbrief nr. 573 van 17 augustus 2007, Belgisch Staatsblad, 27 augus-
tus 2007, p. 44406.

446 Zo	bijvoorbeeld	de	Leidraad	Kwalitatief	Werfbeheer	bij	de	Regie	der	Gebouwen,	de	leidraad	voor	de	controleamb-
tenaren van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en de Algemene Directie Economische Inspectie bij de 
FOD Economie en de code Overheidsopdrachten bij Defensie. 
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3	 Specifieke	HR-instrumenten

Ook op HR-vlak is de vooruitgang sinds de audits van het Rekenhof in 2007-2009 beperkt. 
Naast de twintig besturen die de vragenlijst niet terugstuurden, vermelden zes besturen 
in hun antwoord dat ze geen enkel initiatief hebben genomen om het integriteitsbeleid te 
integreren in de HR-processen. De volgende tabel biedt een overzicht van de HR-instru-
menten die de 23 overige besturen aanhalen.

Tabel 48 –  Specifieke HR-instrumenten bij de verschillende personeelsprocessen447

HR-proces HR-instrumenten

Werving en selectie De meerderheid van de federale besturen verwijst naar de werking van 
Selor (bv. de deontologische code voor juryleden) en de verplichte oplei-
ding	 voor	 Selor-gecertificeerden448 waarin een module “integriteit” aan 
bod komt.

Indiensttreding Nieuwe medewerkers krijgen een informatiesessie waarin de waarden, 
missie, belangrijkste codes (bv. over deontologie, ICT en pesten) en pro-
cessen en actoren van de organisatie worden toegelicht. De besturen ver-
wijzen naar het intranet waarop de informatie vermeld staat. 

Vorming en training 
van personeel

De POD Maatschappelijke Integratie en de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid verwijzen naar OFO-opleidingen. Sommige besturen organise-
ren zelf opleidingen waarin deontologie en integriteit aan bod komen, bij-
voorbeeld de training Joint Individual Common Core Skills bij Defensie, de 
digitale	opleiding	over	deontologie	en	integriteit	bij	de	FOD	Financiën,	de	
opleiding deontologie voor personen met controletaken bij FOD Econo-
mie en opleidingen deontologie voor sociaal controleurs bij de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening. Leiderschapstrajecten en/of bijzondere oplei-
dingen voor leidinggevenden worden vermeld door de FOD Justitie, de 
FOD	Financiën,	de	Federale	Politie,	de	Rijksdienst	voor	Sociale	Zekerheid	
en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Dilemmatrainingen worden 
bijna niet georganiseerd: enkel de Federale Politie en FOD Justitie (voor 
penitentiaire beambten) verwijzen ernaar.

Evaluatie De besturen verwijzen naar de geldende regelgeving.

Bevordering De besturen verwijzen naar de geldende regelgeving.
De Federale Politie vermeldt een kennisproef over deontologie en integri-
teit voor burgerpersoneel niveau A en B.

Einde loopbaan De	FOD	Financiën,	de	FOD	Economie,	de	Rijksdienst	voor	Sociale	Zeker-
heid, de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie en de Hulpkas voor Ziekte-en 
Invaliditeitsverzekering houden exitgesprekken. De Regie der Gebouwen 
heeft regels vastgelegd om draaideurconstructies te voorkomen bij ver-
trek van personeelsleden.

Andere De	 besturen	 vermelden	 specifieke	 opleidingen	 of	 info	 voor	 bijzondere	
doelgroepen van het personeel. Defensie maakt gebruik van een “waar-
denstripverhaal” en “waardentheater”.

Bron: Rekenhof

447 Selor is het selectiebureau van de federale overheid. In de Selor Academy kunnen medewerkers van de federale 
besturen	een	certificaat	behalen	voor	een	of	meer	screeningsmodules,	zoals	 ‘Profielanalyse’,	 ‘CV-screening’	en	
‘Interview’.	Hierdoor	kunnen	zij	als	‘gecertificeerde	selectieconsulent’	zelf	kandidaten	screenen	in	hun	organisatie.
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Het Rekenhof wijst erop dat het personeelsbeleid onlosmakelijk verbonden is met de ont-
wikkeling van een integriteitsbeleid. Specifieke HR-instrumenten en maatregelen kunnen 
integriteit onder de aandacht brengen én houden. Bij de volgende personeelsprocessen wor-
den de instrumenten daartoe nog onderbenut:

• werving en selectie: specifieke toetsingscriteria voor sollicitanten en integriteitsvereis-
ten die in de functiebeschrijvingen geïntegreerd zijn, in het bijzonder voor kwetsbare 
functies;

• indiensttreding: introductietraject met aandacht voor de ervaringen die de organisatie 
in het verleden heeft opgedaan op vlak van integriteitskwesties en aanwijzing van een 
mentor op wie het nieuwe personeelslid een beroep kan doen;

• vorming en training: dilemmatrainingen, morele besluitvormingsmodellen, groepsbe-
sprekingen van moeilijke situaties en trainingen voor leidinggevenden;

• evaluatie:  functioneringsgesprekken met aandacht voor  integriteitsaspecten en vaste, 
regelmatige contactmomenten waarin via gedragsindicatoren wordt gepeild naar waar-
den;

• bevordering: objectieve, transparante en consistente procedures;
• einde loopbaan: exitgesprekken om verbeterpunten voor de eigen organisatie te detec-

teren.

4 Melding van veronderstelde integriteitsschendingen

De wet van 15 september 2013 maakt het voor federale personeelsleden mogelijk een veron-
derstelde integriteitsschending in hun organisatie te melden. Dit kan bij de vertrouwens-
personen integriteit binnen de organisatie zelf of bij het Centraal Meldpunt voor Veronder-
stelde Integriteitsschendingen bij de Federale Ombudsman, hierna het Centrum Integriteit 
(CINT) genoemd. Het meldsysteem beschikt op die manier over een interne en een externe 
component.

Sinds 1 januari 2018 staat de Federale Interneauditdienst (FIA) ook in voor zogenaamde  
forensic audit (inventarisatie, preventie, detectie en onderzoek van fraude)448. Dit impliceert 
dat vanaf 2018, op vraag van de minister bevoegd voor een dienst, van de leidinggevende 
van een federale overheidsdienst of van het Auditcomité, bepaalde potentiële integriteits-
schendingen ook door de FIA kunnen worden onderzocht.

4.1 Vertrouwenspersonen integriteit
De wet verplicht elke federale administratieve overheid één of meer vertrouwenspersonen 
integriteit per taalrol aan te stellen als meldpunt van de interne component. De selectie 
en aanstelling en de invulling van hun functie zijn geregeld in het koninklijk besluit van 
9 oktober 2014449. Dat specifieert dat enkel statutaire personeelsleden kunnen deelnemen 
aan de vergelijkende selectie, dat er voldoende vertrouwenspersonen per federale dienst 
moeten zijn in verhouding tot het aantal personeelsleden en dat ze gemakkelijk bereikbaar 
moeten zijn door de personeelsleden.

448  Artikelen 7, § 3 en 29, § 1, van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van een federale auditdienst. 
449 Koninklijk	besluit	tot	uitvoering	van	artikel	3,	§	2,	van	de	wet	van	15	september	2013	betreffende	de	melding	van	

een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.
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In de tweede helft van 2015 heeft het BAED een vergelijkende selectie georganiseerd voor de 
aanstelling van vertrouwenspersonen integriteit. Nadien werden 29 vertrouwenspersonen 
integriteit (16 Franstalige en 13 Nederlandstalige) aangesteld en opgeleid.

Op het ogenblik van de audit waren twintig vertrouwenspersonen  integriteit effectief  in 
functie terwijl dat er honderdtwintig hadden moeten zijn. Enkel de FOD Financiën, de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA) voldoen aan hun wettelijke verplichting en beschikken dus over een Franstalige en 
een Nederlandstalige vertrouwenspersoon integriteit.

In afwachting van de geplande wijzigingen450 aan de wet van 15 september 2013, die onder 
meer de vertrouwenspersonen integriteit moeten beschermen, organiseert het BAED geen 
algemene selectieprocedures meer. Een ad-hocprocedure, op basis van de bestaande wetge-
ving, werd wel opgestart voor de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteu-
ning en de RVA.

4.2 Centrum Integriteit (CINT)
Het CINT bij de Federale Ombudsman  functioneert  voor de meldprocedure als  externe, 
onafhankelijke  component. Het werkte  een  samenwerking met de  vertrouwenspersonen 
integriteit uit om de interne en externe component op elkaar af te stemmen:

• Het CINT verzorgde de module “wetgeving en juridisch kader” tijdens de basisopleiding 
van de vertrouwenspersonen integriteit.

• Het CINT maakte tijdens deze opleiding concrete afspraken met de vertrouwensper-
sonen integriteit over de uniforme behandeling van de vragen om voorafgaand advies.

• Begin 2016 hebben de Federale Ombudsman en de meerderheid van de betrokken fede-
rale besturen een protocolakkoord ondertekend dat de samenwerking regelt tussen de 
Federale Ombudsman, de vertrouwenspersonen integriteit en de leidende ambtenaar.

• Het CINT neemt deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk Vertrouwenspersonen In-
tegriteit dat werd opgericht om goede praktijken en kennis uit te wisselen en om proble-
men en knelpunten te bespreken.

Op basis van zijn ervaringen in de meldprocedure stelt het CINT in zijn jaarverslag 2016 vast 
“dat het voor personeelsleden van de federale overheid moeilijk is om te begrijpen vanaf wan-
neer het afwijken van de gangbare procedures en regels meer is dan een gewone fout en ook een 
integriteitsschending wordt”. Volgens het CINT kunnen bijzondere problemen rijzen door-
dat de meldprocedure als repressief onderdeel van het integriteitsbeleid werd ingevoerd 
vooraleer een preventief integriteitsbeleid werd ontwikkeld dat kan doordringen in de da-
gelijkse praktijk van een federaal bestuur.

Het Rekenhof sluit zich aan bij het standpunt van het CINT dat alle federale besturen inte-
griteit sterker moeten integreren in de organisatiecultuur en grijze zones rond het begrip 
“integriteitsschending” moeten wegwerken om integriteit tastbaarder te maken voor perso-
neelsleden. De eerste stap die het CINT voorstelt in die richting – een eigen deontologische 
code/leidraad ontwikkelen om het federale deontologische kader te vertalen naar de eigen 

450 De Ministerraad van 18 mei 2018 keurde op voorstel van de minister belast met Ambtenarenzaken een vooront-
werp van wet in die zin goed.
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werkomgeving – is nog onvoldoende gezet. Zoals hierboven vermeld, verklaren slechts tien 
besturen dat ze over een dergelijke code beschikken.

5 Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie

Op 1 juli 2006 werd op federaal niveau het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie 
(BAED) opgericht. Het BAED werkt de regelgeving over integriteit uit en kan de federale 
besturen ondersteunen bij de invoering van een eigen integriteitsbeleid. Het BAED kan ook 
advies geven of voorstellen formuleren over het federaal integriteitsbeleid aan de bevoegde 
minister(s) en/of de ministerraad. Ook coördineert het BAED de regeling van belangencon-
flicten en de cumulatieregeling.

Het BAED maakt deel uit van de FOD Beleid en Ondersteuning, meer bepaald van het 
directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie. Volgens het BAED zouden door deze 
hiërarchische ondergeschiktheid zijn onafhankelijkheid en de legitimiteit in het gedrang 
kunnen komen.

Het BAED deelt de vaststelling dat er binnen de federale besturen, met uitzondering van de 
FOD Financiën, weinig sprake is van een preventief integriteitsbeleid. Bovendien werken de 
federale besturen vaak naast elkaar. Daardoor is er geen overkoepelende structurele aan-
pak om de integriteit te bevorderen. Zo worden cumulatie-aanvragen overal op een andere 
manier behandeld.

6 Conclusies en aanbevelingen

Sinds de onderzoeken van het Rekenhof uit 2007 en 2009 is weinig vooruitgang geboekt 
op het vlak van een preventief integriteitsbeleid en initiatieven om het aspect integriteit te 
verankeren in de eigen organisatiecultuur. Het Centrum Integriteit (CINT) en het Bureau 
voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie (BAED) hebben deze vaststellingen bevestigd.

Van de 49 aangeschreven federale besturen hebben 20 geen vragenlijst ingevuld. Tussen de 
federale besturen die hebben geantwoord bestaan verschillen: sommigen staan al verder in 
de ontwikkeling van integriteitsbevorderende initiatieven of specifieke HR-instrumenten, 
terwijl anderen nog moeten starten.

Om te garanderen dat de principes inzake integriteit eenvormig worden nageleefd binnen 
de federale overheid, beveelt het Rekenhof aan een centraal kader te ontwikkelen met de 
belangrijkste krachtlijnen voor een globaal preventief integriteitsbeleid. Elk federaal be-
stuur zou dat kader moeten aanvullen met eigen integriteitsregels (in een eigen deontologi-
sche code), afhankelijk van de specifieke context waarin het bestuur handelt en met speci-
fieke actoren om de acties rond integriteit te coördineren, op te volgen en te ondersteunen. 
Ook de integratie van het integriteitsaspect in HR-processen moet nog nadrukkelijker en 
systematischer worden uitgebouwd.
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Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de uitvoering van het repressieve deel van het integri-
teitsbeleid, bepaald door de wet van 15 september 2013, ondermaats is. Het doel van de wet 
om een laagdrempelig aanspreekpunt (vertrouwenspersonen integriteit) te creëren, is niet 
gerealiseerd. Op het ogenblik van de audit waren immers maar twintig vertrouwensper-
sonen integriteit in functie, terwijl dat er zowat 120 zouden moeten zijn. Doordat de se-
lectieprocedures bovendien momenteel zijn stopgezet, kunnen geen nieuwe vertrouwens-
personen integriteit kunnen worden aangeduid. Het Rekenhof beveelt aan, na de geplande 
wijziging van de wet van 15 september 2013, het koninklijk besluit van 9 oktober 2014 aan te 
passen, op basis waarvan nieuwe algemene selectieprocedures kunnen worden opgestart.
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