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178e Boek – deel I:
Opmerkingen over de
rekeningen 2020 van de
administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie,
de administratieve en
gelijkgestelde openbare
instellingen
In het eerste deel van zijn 178e Boek onderzoekt het Rekenhof de rekeningen 2020 van de federale diensten met boekhoudkundige autonomie, de federale openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen. Het wijdt artikelen aan de inventaris van de federale wetenschappelijke
instellingen (FWI), Fedorest, de Regie van de Gevangenisarbeid, het Poolsecretariaat, het Internationaal Perscentrum, BelExpo, de Regie der Gebouwen, Fedasil, het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), Delcredere, de Koninklijke Muntschouwburg, Infrabel, BIO Invest, Sciensano, het War Heritage Institute, de human resources bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de financiële betrokkenheid van de federale Staat bij de openbare instellingen of de instellingen van openbaar nut van
de nucleaire sector.
Drieëntachtig entiteiten hebben hun rekeningen 2020 volledig of gedeeltelijk bezorgd. Vijf hebben hun rekeningen 2020 niet overgelegd of hebben rekeningen overgelegd die als ontoereikend
werden beschouwd omdat belangrijke boekhoudkundige en budgettaire informatie ontbreekt:
Academia Belgica, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel), de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (Bio Invest), het Congrespaleis en Woodprotect.
Het Rekenhof stelt vast dat de volledigheid en de conformiteit met de wettelijke bepalingen van
de algemene rekeningen 2020 van de ADBA’s en de instellingen nog zijn verbeterd tegenover de
algemene rekeningen 2019. Het merkt niettemin op dat sommige bijlagen ontbreken en dat de
modellen voor de rekeningen en de toelichting niet worden gevolgd.
Het Rekenhof heeft ook opmerkingen over het gebruik van het boekhoudplan, de waarderingsregels, intercompanytransacties, de aansluiting tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding en de kredietoverschrijdingen.
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Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s)
Internationaal Perscentrum (IPC)
Het IPC is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie en werd initieel als afzonderlijke entiteit opgericht voor het beheer van het Internationaal Perscentrum in het gebouw
Résidence Palace. De latere wijzigingen van die opdracht zijn echter niet vertaald in de organieke regelgeving. De bevoegdheidsvermenging tussen het IPC en de FOD Kanselarij die daaruit
voortvloeit, is strijdig met het statuut van een ADBA waarvan het beheer en de boekhouding
afgescheiden zijn van het algemeen bestuur.

BelExpo: rekeningen 2017 tot 2020
Het Belgische Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (met als handelsmerk BelExpo) heeft zijn rekeningen 2017 tot 2019 laattijdig overgelegd. Bijgevolg kon het
Rekenhof deze rekeningen en zijn opmerkingen niet binnen de wettelijke termijn overzenden
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het kan die termijn evenmin in acht nemen voor de
algemene rekening 2020 omdat het de stukken die nodig zijn voor zijn auditwerkzaamheden niet
binnen een redelijke termijn heeft ontvangen. Het Rekenhof had dit gebrek aan medewerking al
vastgesteld toen het de vorige rekeningen onderzocht.
De ADBA doet een beroep op een accountancykantoor om zijn boekhouding bij te houden evenals op een bedrijfsrevisor, die een oordeel zonder voorbehoud formuleerde over de rekeningen
2017 tot 2020. Niettemin verliepen de goedkeuring en opvolging van de begrotingen en de rekeningen niet strikt genoeg. Zo stelde het Rekenhof verschillende, soms belangrijke fouten vast
naar aanleiding van zijn controle van de verrichtingen in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding.
Ook is uit het onderzoek van de interne beheersing van de ADBA gebleken dat er talrijke frauderisico’s zijn. BelExpo moet maatregelen treffen om die in de hand te houden.

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer (AOI’s-MB)
Regie der Gebouwen
De algemene rekening 2020 van de Regie der Gebouwen (Regie) werd tijdig voorgelegd aan het
Rekenhof. Hoewel de instelling betekenisvolle stappen heeft gezet om tegemoet te komen aan
de aanbevelingen van het Rekenhof, blijven er belangrijke tekortkomingen in de balans en de
resultatenrekening die de kwaliteit van de rekeningen beïnvloeden.
De nieuwe boekhoudsoftware die een aantal problemen zou moeten oplossen, is pas in gebruik
genomen op 1 januari 2021. Daardoor bleef de Regie in 2020 haar boekhouding voeren aan de
hand van verouderde boekhoudsoftware met een onaangepast boekhoudplan waarmee alleen
een begrotingsboekhouding kan worden gevoerd. De algemene boekhouding wordt op het jaareinde samengesteld.
De Regie heeft via een overeenstemmingstabel de jaarrekening volgens het algemeen rekeningstelsel (ARS) opgesteld. Ze heeft de onroerende goederen die ze beheert maar die eigendom zijn
van de federale Staat, buiten balans gebracht. Voor de waardering van dit patrimonium werd in
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2020 een externe consultant ingeschakeld. Het buiten balans brengen en de waarde-aanpassingen werden niet toegelicht bij de jaarrekening. Bovendien stelde het Rekenhof op basis van een
beperkte steekproef fouten vast in die waardering en in de boekhoudkundige verwerking ervan.
De vooruitbetaalde huurlasten werden voor het eerst in 2020 overgedragen naar het volgende
boekjaar voor een bedrag van 89,9 miljoen euro, zonder dat dit werd toegelicht bij de jaarrekening.

Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil)
Fedasil heeft opvangcentra in eigen beheer maar besteedt een groot deel van de opvang van
asielzoekers uit aan opvangpartners. De instelling controleert de toelagen aan opvangpartners
te weinig en niet systematisch. Ze doet een beroep op de bedrijfsrevisoren van de grote partners
(Rode Kruis, Croix-Rouge) om zekerheid te verkrijgen dat de aangegeven werkingsuitgaven en
medische uitgaven subsidieerbaar zijn, maar verricht zelf geen extra controles bij deze partners.
Bij de andere partners worden wel controles gedaan, maar onvoldoende, waardoor de bedrijfsrevisor van Fedasil voor dit gedeelte een voorbehoud maakt.
Het Rekenhof stelt vast dat Fedasil nog geen financieel vademecum heeft laten goedkeuren door
de grote opvangpartners. Omdat het forfait dat Fedasil aan de partners toekent voor overhead
nergens precies is omschreven, interpreteren die het verschillend.
De OCMW’s hebben in het verleden reserves opgebouwd doordat de kostprijs voor de opvang
lager lag dan de vergoeding. Fedasil heeft die reserves onvoldoende in kaart gebracht. Ook is het
volgens Fedasil juridisch onvoldoende duidelijk of het al dan niet om een forfaitaire vergoeding
gaat.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Het Rekenhof wijst al jaren op een aantal pijnpunten waarmee het FAGG kampt maar die ondanks
zijn aanbevelingen niet ten gronde worden aangepakt. De interne beheersing blijft onvoldoende
en het agentschap heeft geen precies inzicht in zijn processen en de ermee gepaard gaande risico’s. Bovendien kan het niet garanderen dat opvolgingstabellen en onderliggende gegevens
uit operationele systemen die de basis vormen voor de boekhouding, nauwgezet gecontroleerd
worden en dat deze gegevens volledig en correct zijn. Bijgevolg zijn de tijdigheid, volledigheid en
correctheid van de boekhoudkundige registraties niet verzekerd. Het FAGG mist de nodige middelen (IT en personeel) en kennis om de onvolkomenheden weg te werken.

Administratieve openbare instellingen met beheersautonomie (AOI's-BA)
Delcredere
Delcredere, dat ook bekend is onder zijn commerciële naam Credendo ECA, is een administratieve openbare instelling met als eigenaardigheid dat ze twee algemene rekeningen voorlegt,
namelijk een eigen rekening en een rekening van de Staat. Alleen de laatste rekening maakt deel
uit van de consolidatieperimeter van de federale Staat. Na afloop van zijn controle van de twee
algemene rekeningen 2020 formuleert het Rekenhof vaststellingen en aanbevelingen over de
conformiteit van de financiële staten met de wet van 22 mei 2003 en haar uitvoeringsbesluiten,
de waarderingsregels die werden gebruikt om de algemene rekeningen op te stellen, de rap-
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portering volgens de verschillende boekhoudkundige referentiestelsels en de voltooiing van de
inventaris van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen. De instelling heeft zich er in
haar antwoord toe verbonden gevolg te geven aan de aanbevelingen.
Als gevolg van een hoger aantal schadegevallen en minder goede financiële resultaten vertonen
de rekeningen 2020 bovendien een nettotekort van -75,7 miljoen euro voor de eigen rekening en
-0,5 miljoen euro voor de rekening van de Staat. Dit laatste tekort wordt beïnvloed door een stijging van de activiteiten als gevolg van het programma voor de herverzekering van commerciële
kortlopende kredieten door de Belgische Staat, in het kader van de gezondheidscrisis.

Koninklijke Muntschouwburg (KMS)
De financiering van de KMS gebeurt grotendeels door de dotatie van de federale Staat die
36,9 miljoen euro bedraagt in 2020 (inclusief 1 miljoen euro vanuit de COVID-19-provisie) tegenover 35,4 miljoen euro in 2019. De pandemie had een belangrijke impact op de activiteiten
van de instelling door de afgelasting van de producties. De budgettaire ruimte die vrijkwam
door minder personeels- en werkingskosten ingevolge deze afgelastingen werd gedeeltelijk ingevuld door de uitvoering van een sociaal plan. Door middel van dadingen met de ontslagen
personeelsleden kende de instelling de wettelijk bepaalde ontslagvergoeding (2,4 miljoen euro)
toe, maar ook een toeslag op de werkloosheidsvergoeding (0,6 miljoen euro), die voor sommige
personeelsleden blijft lopen tot en met 2029 en waarvoor de wettelijke basis ontbreekt.

Gelijkgestelde instellingen
Infrabel nv van Publiek Recht
Infrabel waardeert zijn immateriële en materiële vaste activa op basis van het kostprijsmodel.
Het wil de waarde van die activa in de jaarrekening volgens het ARS voorlopig niet aanpassen op
basis van een jaarlijkse herwaardering zoals het koninklijk besluit van 10 november 2009 voorschrijft, omdat de toepassingsregels daarvoor nog niet zijn uitgevaardigd. Het Rekenhof dringt
erop aan dat de Commissie van de Openbare Comptabiliteit (COC) en de FOD Bosa spoedig duidelijke en uniforme richtlijnen uitwerken, gelet op het materiële belang van deze activaposten.

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO nv)
De algemene rekening 2019 van BIO nv is tot op heden nog niet officieel overgelegd aan het
Rekenhof.
De algemene rekening 2020 werd door de staatssecretaris voor Begroting opgenomen in het
overzicht van de niet-overgelegde algemene rekeningen.

Sciensano
De algemene rekening 2020 van Sciensano werd niet voorgelegd aan de raad van bestuur en laattijdig op incorrecte cijfers goedgekeurd door de bevoegde ministers. De bedrijfsrevisor gaf een
oordeelonthouding over de jaarrekening 2020. Zoals voorgaande jaren blijft de interne beheersing bij de boekhouding en het contractbeheer onvoldoende. Het contractuele onderzoek, een
kerntaak van Sciensano, wordt met de hand opgevolgd, wat risico’s veroorzaakt omdat de taaktoewijzingen onvoldoende duidelijk zijn en er onvoldoende controle is. De waarderingsregels
en boekingsmethoden staan nog onvoldoende op punt. Een inventarisverificatie, het correcte
gebruik van overlopende rekeningen en de opvolging van de rekeningen van de voorzieningen
vereisen nog de nodige aandacht. De uitvoeringsrekening van de begroting staat nog niet volle-
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dig op punt en het budgettaire resultaat is daardoor onzeker. Tot slot signaleert het Rekenhof dat
Sciensano nog geen volledige financiering ontving voor alle uitgaven in het kader van de COVID19-pandemie in 2020.

Thematische onderzoeken
Financiële betrokkenheid van de federale Staat bij de openbare instellingen of de instellingen van openbaar nut van de nucleaire sector
De Staat heeft zich geëngageerd om de denuclearisatie van bepaalde buiten bedrijf gestelde
kerncentrales alsook van het technisch passief van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen
(IRE) en van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) te financieren. Het Rekenhof raadt
aan een structurele oplossing te vinden voor de financiering van de sanering en de toekomstige
ontmanteling van de uitrusting en installaties van het IRE alsook van de kosten voor de sanering
en het beheer van het afval afkomstig van de onderzoekswerkzaamheden van het SCK CEN die
plaatsvonden vóór 31 december 1988.
De Staat heeft zich ook ertoe verbonden een deel van de werkingskosten van het SCK CEN, de
beveiliging van de sites van het SCK CEN (Mol) en van het IRE (Fleurus) alsook de eerste fases van
de Myrrha- en Smart-projecten te subsidiëren.
De regering zal een gepaste financiering moeten goedkeuren voor het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle (FANC), rekening houdende met de progressieve sluiting van de kerncentrales van Doel en Tihange.
Het SCK CEN, Belgoprocess en het IRE zijn erkend als uitbaters van een kerncentrale. Het Rekenhof beveelt aan na te gaan of de maximumbedragen van de kernschade waarvoor zij verantwoordelijk zijn en die nagenoeg twintig jaar geleden werden bepaald, nog steeds actueel zijn.

HR-audit bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV)
Het Rekenhof heeft het personeelsbeleid en de personeelsadministratie bij het FAVV onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat het FAVV globaal een kwaliteitsvol en goed georganiseerd
personeelsbeleid voert. Dit komt tot uiting in de interne beheersing van de HR-processen, de
interne communicatie daarover en in de samenstelling van de diverse dossiers van de HR-dienst.
Het Rekenhof vraagt het FAVV bepaalde dossiers van validatie van voorgaande diensten en toekenning van toelagen, op te volgen .
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Afkortingen
ADBA

Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie

AOI-MB

Administratieve openbare instelling met ministerieel
beheer

AOI-BA

Administratieve openbare instelling met
beheersautonomie

ARS

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

Belspo

Programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid

COC

Commissie van de Openbare Comptabiliteit

eBMC

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

FOD Bosa

Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

FWI

Federale wetenschappelijke instelling

KB van 10 november 2009

Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling
van het boekhoudplan van toepassing op de federale
Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

MAR

Minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel

Wet van 22 mei 2003

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

Tabel 1, Tabel 2 en Tabel 4 van hoofdstuk 2 bevatten de afkortingen van de ADBA’s, de
AOI’s en de gelijkgestelde instellingen.
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178e Boek – deel I
Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve
diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s),
de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en
de gelijkgestelde instellingen
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Voorlegging van de rekeningen

Op grond van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat1, moeten de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de
daarmee gelijkgestelde instellingen hun rekeningen 2020 aan de staatssecretaris voor Begroting bezorgen tegen 20 maart 2021. De staatssecretaris moest ze op haar beurt tegen
31 maart 2021 aan het Rekenhof bezorgen. De verzending van de rekeningen aan de staatssecretaris voor Begroting en aan het Rekenhof gebeurt via het platform eBMC, dat wordt
beheerd door de FOD Bosa.
Het Rekenhof moet de rekeningen samen met zijn opmerkingen bezorgen aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers tegen 31 mei 2021.
Via twee brieven van 30 maart en 12 april 2021 bezorgde de staatssecretaris het Rekenhof
een overzicht van de rekeningen die zij had ontvangen via het platform eBMC.

1.2

Entiteiten die zijn onderworpen aan de wet van 22 mei 2003

Een ADBA is een openbare dienst die geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar waarvan het
beheer en de boekhouding bij wet gescheiden zijn van het beheer en de boekhouding van
het algemeen bestuur.
Een AOI bezit wel rechtspersoonlijkheid. De AOI’s met ministerieel beheer (AOI's-MB) zijn
rechtstreeks onderworpen aan het gezag van de minister aan wie het beheer is toevertrouwd. Het gaat om de instellingen van openbaar nut van categorie A bedoeld in artikel
1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de instellingen van openbaar nut. De AOI’s
met beheersautonomie (AOI's-BA) genieten een organieke autonomie, onverminderd de
bevoegdheden van toezicht en controle van de bevoegde minister. Het gaat om de instellingen van categorie B en C bedoeld in artikel 1 van voornoemde wet van 16 maart 1954.
Een aan de wet van 22 mei 2003 onderworpen gelijkgestelde instelling is een instelling met
rechtspersoonlijkheid die door het Instituut voor de Nationale Rekeningen is ingedeeld bij
de centrale overheid met code S1311 en die is opgenomen in de lijst in de begrotingswet.

1

Hierna in dit Boek aangeduid als de wet van 22 mei 2003.
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1.3

Draagwijdte van de controles van het Rekenhof

De controle van het Rekenhof van de algemene rekening van het algemeen bestuur, van
de ADBA’s, van de AOI’s en van de gelijkgestelde instellingen in toepassing van de wet van
22 mei 2003 beoogt geen certificering. De wet voorziet immers enkel in de certificering van
de (geconsolideerde) jaarrekening van de federale Staat. De minister van Begroting stelt die
jaarrekening op, conform artikel 110 van de wet, op basis van de boekhoudkundige verrichtingen van alle diensten die onder de toepassing vallen van de wet, voor zover zij door het
Instituut voor de Nationale Rekeningen zijn geklasseerd onder de sector centrale overheid
(S1311). Het Rekenhof zal zich uitspreken over het getrouw beeld van de geconsolideerde
jaarrekening van de federale Staat in deel IV van zijn 178e Boek.
In deel I van het 178e Boek rapporteert het Rekenhof over de resultaten van de controles van
de individuele rekeningen van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen (hierna:
“de diensten”). In deel III van dit 178e Boek zal het verslag uitbrengen over de resultaten van
de controles van de rekeningen van de diensten van het algemeen bestuur.
Naast de inhoudelijke opmerkingen die een impact kunnen hebben op het getrouw beeld
van de geconsolideerde jaarrekening, besteedt het Rekenhof ook aandacht aan andere vaststellingen die relevant zijn voor het federale parlement. Voorts kan het in het verlengde van
zijn audits ook feedback geven, zowel formeel als informeel, aan de verantwoordelijken van
de diensten.
Het Rekenhof blijft zijn controle van de individuele algemene rekening van de diensten
afstemmen op de certificering van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat.
Het onderwerpt elke significante dienst aan een grondige controle en verricht bij alle diensten specifieke auditwerkzaamheden op die rubrieken die van belang zijn voor de geconsolideerde jaarrekening van de Staat. Als lid van de Internationale Organisatie van Hoge
Controle-instanties (INTOSAI) hanteert het Rekenhof de internationale standaarden voor
hoge controle-instanties (ISSAI) als referentie bij de uitvoering van deze opdrachten. Het
maakt in zijn certificeringsproces gebruik van de ISSAI’s voor financiële audit. Het Rekenhof kan ook niet-significante diensten onderwerpen aan een grondige controle, het kan ervoor kiezen bepaalde entiteiten cyclisch grondiger te controleren of het kan een financieelthematische audit verrichten bij meerdere entiteiten tegelijk.

1.4

Impact van de COVID-19-pandemie

De quarantainemaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie hebben een impact
gehad op de manier waarop het Rekenhof zijn controles heeft uitgevoerd. Zo heeft het, net
zoals in 2020 (controle van de rekeningen 2019), geen controles ter plaatse kunnen uitvoeren noch vergaderingen met fysieke aanwezigheid kunnen beleggen.
De rekeningen die buiten de wettelijke termijn worden overgezonden of die het Rekenhof
niet heeft aanvaard, zullen later worden gecontroleerd en de belangrijkste opmerkingen
zullen worden opgenomen in het volgende Boek over de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen.
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Hoofdstuk 2

Overzicht van de rekeningen
2.1

Door het Rekenhof aanvaarde rekeningen

83 entiteiten hebben hun rekeningen volledig of gedeeltelijk bezorgd en het Rekenhof heeft
ze allemaal aanvaard.
Tabel 1 – L ijst van de 26 ADBA's waarvan de rekeningen 2020 werden aanvaard
Naam

Bevoegde minister

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

Minister van Buitenlandse Zaken

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

Minister van Binnenlandse Zaken

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

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Belgisch Commissariaat-generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen (BelExpo)

Minister van Economie

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk (Belnet)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Centrale Dienst voor Duitse Vertaling (CDDV)

Minister van Binnenlandse Zaken

Centrum voor Internationale Conferenties Egmont
II-Egmontpaleis (Egmont)

Minister van Buitenlandse Zaken

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie (DWTI)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Fedorest

Minister van Financiën

Helena en Isabella Godtschalck

Minister van Maatschappelijke Integratie

Internationaal Perscentrum (IPC)

Eerste minister

Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (KBIN)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie (BIRA)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
(KIK)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) Minister belast met Wetenschapsbeleid
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijke Bibliotheek van België (KBB)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
(KMKG)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
(KMSKB)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)

Minister belast met Wetenschapsbeleid
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Naam

Bevoegde minister

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie (NICC)

Minister van Justitie

Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

Minister van Buitenlandse Zaken

Poolsecretariaat

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Regie van de Gevangenisarbeid (RGA)

Minister van Justitie

Restauratie- en Hoteldienst van Defensie (RHDD)

Minister van Defensie

Sociale activiteiten (ASA)

Minister van Buitenlandse Zaken

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting
Tabel 2 – Lijst van de 18 AOI's waarvan de rekeningen 2020 werden aanvaard
Naam

Cat.

Bevoegde minister

Bureau voor Normalisatie (NBN)

AOI-BA

Minister van Economie

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

AOI-BA

Minister van Defensie

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

AOI-BA

Minister van Sociale Zaken

Delcredere – Eigen rekening

AOI-BA

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

Delcredere – Rekening van de Staat

AOI-BA

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

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
(Fedasil)

AOI-MB

Minister van Asiel en
Migratie

Federaal Agentschap voor de Schuld (BDA)

AOI-MB

Minister van Financiën

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV)

AOI-MB

Minister van Landbouw

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG)

AOI-MB

Minister van
Volksgezondheid

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

AOI-BA

Minister van Binnenlandse
Zaken

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
(KCE)

AOI-BA

Minister van
Volksgezondheid

Federaal Planbureau (FPB)

AOI-MB

Eerste minister en minister
van Economie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
(IGVM)

AOI-BA

Minister van Gelijke Kansen

Koninklijke Muntschouwburg (KMS)

AOI-BA

Minister belast met
de Federale Culturele
Instellingen

Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

AOI-BA

Minister van Defensie
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Naam

Cat.

Bevoegde minister

Nationaal Orkest van België (NOB)

AOI-BA

Minister belast met
de Federale Culturele
Instellingen

Proefbank voor Vuurwapens (PVV)

AOI-BA

Minister van Economie

Regie der Gebouwen (RdG)

AOI-MB

Minister belast met de Regie
der Gebouwen

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting
Tabel 3 – Lijst van de 39 gelijkgestelde instellingen waarvan de rekeningen 2020 werden aanvaard
Naam

Bevoegde minister

Agentschap voor Buitenlandse Handel

Minister belast met Buitenlandse Handel

APETRA

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

Astrid

Minister van Binnenlandse Zaken

Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT)

Minister van Begroting en Minister van
Financiën(1)

Belgische Maatschappij voor Internationale
Investering (BMI)

Minister van Financiën

Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Minister van Economie

Belgoprocess

Minister van Economie en minister van
Energie

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Minister van Financiën en minister van
Justitie

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)

Minister van Economie

Certi-Fed

Minister van Financiën

Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)

Minister van Economie

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en
het Gas (CREG)

- (2)

Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV)

Minister van Energie

Consumentenombudsdienst (COD)

Minister van Economie

Dexia

Minister van Financiën

Egov

Minister van Digitale Agenda

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

Minister van Economie en minister van
Energie

Federaal Migratiecentrum (MYRIA)

Minister van Asiel en Migratie

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
(FPIM)

Minister van Economie en minister van
Financiën

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
(FDGH)

Minister van Volksgezondheid

Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI)

Minister van Financiën

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en
Middelgrote Ondernemingen

Minister van Zelfstandigen en KMO's
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Naam

Bevoegde minister

Infrabel(3)

Minister van Mobiliteit

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

Minister van Economie

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)

Minister van Justitie

Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en
Bestrijding van Discriminatie en Racisme (UNIA)

Minister van Gelijke Kansen

Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijk Gesticht van Mesen

Minister van Defensie

Nationale Arbeidsraad (NAR)

Minister van Werk

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS)

Minister van Economie en minister van
Energie

Ombudsdienst voor Energie

Minister van Energie

Paleis voor Schone Kunsten

Minister belast met de federale culturele
instellingen

Sciensano

Minister van Volksgezondheid en minister
van Landbouw

Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum
en Propaan in bulk

Minister van Energie

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN)

Minister van Economie en minister van
Energie

TUC Rail

Minister van Mobiliteit

Vermogen van de Koninklijke Militaire School

Minister van Defensie

War Heritage Institute (WHI)

Minister van Defensie

Zephyr-Fin

Minister van Financiën

(1)

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

(2)

De CREG is een onafhankelijke administratieve autoriteit. Ter uitvoering van de bepalingen van artikel 25, § 5, van de
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft het Rekenhof op 28 april 2021 een
afzonderlijk verslag bezorgd over de controle van de rekeningen 2020 van de CREG.

(3)

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

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting
De staatssecretaris voor Begroting heeft ook vier rekeningen 2019 bezorgd die niet waren
overgelegd tegen 30 april 20202.

2

De toenmalige minister van Begroting had, rekening houdende met de maatregelen in het kader van de
COVID-19-pandemie, de diensten en instellingen toestemming verleend om hun rekeningen een maand later over
te leggen.
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Tabel 4 – Gelijkgestelde instellingen waarvan de rekeningen 2019 werden bezorgd door de staatssecretaris voor Begroting
Naam

Bevoegde minister

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel)

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)

Minister van Economie

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)

Minister van Justitie

War Heritage Institute (WHI)

Minister van Defensie

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting

2.2

Ontbrekende of niet-aanvaarde rekeningen

Vijf gelijkgestelde instellingen hebben hun rekeningen 2020 niet overgelegd of hebben
rekeningen overgelegd die als ontoereikend werden beschouwd omdat belangrijke boekhoudkundige en budgettaire informatie ontbreekt.
Tabel 5 – Gelijkgestelde instellingen waarvan de rekeningen 2020 ontbreken of niet werden aanvaard
Naam

Bevoegde minister

Academia Belgica

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel)

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden (BIO Invest)

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Congrespaleis

Minister van Economie en minister van
Financiën

Woodprotect

Minister van Mobiliteit

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting
Drie algemene rekeningen 2020 ontbreken (Academia Belgica, Enabel en BIO Invest). De
algemene rekening van Woodprotect werd als ontoereikend beschouwd door de staatssecretaris voor Begroting en de algemene rekening 2020 van het Congrespaleis werd niet
aanvaard door het Rekenhof omdat de rekening van uitvoering van de begroting ontbreekt.
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Tot slot heeft de staatssecretaris voor Begroting meegedeeld dat de algemene rekening
2019 van drie entiteiten niet gefinaliseerd was.
Tabel 6 – Gelijkgestelde instellingen waarvan de overlegging van de rekeningen 2019 niet was gefinaliseerd
Naam

Bevoegde minister

Academia Belgica

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden (BIO Invest)

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Congrespaleis

Minister van Economie en minister van
Financiën

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting

OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2020 VAN DE ADBA’S, AOI’S EN GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN / 27

Hoofdstuk 3

Algemene opmerkingen
3.1

Goedkeuring en overzending van de rekeningen

De artikelen 81 en 93 van de wet van 22 mei 2003 bepalen dat de algemene rekening van de
diensten en instellingen (met uitzondering van de AOI's-MB) moet worden goedgekeurd en
overgezonden aan de minister van Begroting via de bevoegde minister (of, bij ontstentenis,
door het beheersorgaan). De algemene rekening van de AOI's-MB wordt opgesteld onder
het gezag van de bevoegde minister, die ze bezorgt aan de minister van Begroting. Die rekeningen moeten vervolgens vóór 31 maart via de minister van Begroting aan het Rekenhof
worden voorgelegd.
De wet van 22 mei 2003, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 en van het koninklijk besluit van 29 april 20123 omschrijven de inhoud van de algemene rekening, die uit
de volgende elementen bestaat:
•

de jaarrekening, die het volgende omvat:
{

{
{

{

•

de balans, voorgesteld in de vorm van een synthesetabel van de activa en passiva en
een synthesetabel van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
de resultatenrekening;
de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen overeenkomstig de
economische classificatie;
de toelichting bij de jaarrekening die minstens zeventien staten omvat;

de rekening van uitvoering van de begroting.

Om ervoor te zorgen dat de rekeningen binnen kortere termijnen kunnen worden overgezonden dan die welke van kracht waren tot 2017, worden de algemene rekeningen van de
ADBA’s en van de instellingen sinds het boekjaar 2018 niet langer op papier bezorgd aan het
Rekenhof. De FOD Bosa stelt ze ter beschikking aan het Rekenhof via de toepassing eBMC.
De minister van Begroting van zijn kant stelt de lijst op met de rekeningen van de ADBA’s
en de instellingen die beschikbaar zijn voor controle door het Rekenhof en communiceert
die per brief aan het Rekenhof.
Behalve voor vijf gelijkgestelde instellingen4 werden de algemene rekeningen van alle ADBA’s en instellingen vóór 31 maart 2021 aan het Rekenhof ter beschikking gesteld via eBMC.
Hoewel de volledigheid en de regelmatigheid van de algemene rekeningen zijn verbeterd
ten opzichte van het boekjaar 2019, formuleert het Rekenhof de volgende opmerkingen:

3
4

Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening
van de diensten van de federale Staat.
Zie punt 2.2 - Ontbrekende of niet-aanvaarde rekeningen.
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•

•

•

•
•

Sinds dit boekjaar maken alle ADBA’s en instellingen een synthesetabel op van de rechten en verplichtingen die niet in hun balans zijn opgenomen. Die is echter vaak leeg
of niet gebaseerd op een volledige inventaris van de rechten en verplichtingen van de
instelling (zie hoofdstuk 4).
Het Rekenhof had in zijn 176e Boek5 een opmerking geformuleerd over de goedkeuringen
van het beheersorgaan en van de bevoegde minister. Die waren niet altijd vermeld in een
apart document, waardoor de integriteit van de algemene rekening die aan de controle
van het Rekenhof wordt voorgelegd, niet kon worden gewaarborgd. Om tegemoet te
komen aan die opmerking, heeft de FOD Bosa sinds het boekjaar 2019 een nieuw document Zoo toegevoegd in eBMC. Dat bevat alle elementen van de algemene rekening en
de goedkeuring van het beheersorgaan en van de bevoegde minister in één elektronisch
bestand. Voor sommige ADBA’s en instellingen stelde het Rekenhof echter vast dat dat
document onvolledig was of niet in overeenstemming was gebracht met de andere bestanden.
De FOD Bosa heeft een modelbrief opgesteld voor de goedkeuring van de rekeningen
door de bevoegde minister of, bij ontstentenis, door het beheersorgaan. Dit model bevat
de kerncijfers van de algemene rekening (balanstotaal, boekhoudkundig resultaat en
begrotingsresultaat van het boekjaar). Nog niet alle diensten en instellingen gebruiken
dit model of ze vermelden er verkeerde bedragen in.
In verschillende algemene rekeningen zijn niet alle bijlagen opgenomen (zie hoofdstuk 4).
Een kwart van de algemene rekeningen werd ter beschikking gesteld van het Rekenhof
zonder de goedkeuring van het beheersorgaan of van de bevoegde minister. Sommige
werden intussen wel goedgekeurd.

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

3.2

Boekhoudplan

Artikel 5 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde
instellingen hun jaarrekeningen moeten opstellen op basis van het algemeen rekeningstelsel (ARS)6.
Artikel 138 van diezelfde wet laat hun echter toe, op voorstel van de bevoegde minister en
na voorafgaand akkoord van de minister van Begroting, de boekhouding te voeren overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor bedrijven
of, voor de betrokken instellingen, overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen
rekeningenstelsel voor verenigingen en stichtingen, gevoegd bij het koninklijk besluit van
21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van
Economisch Recht.

5

6

Zie Rekenhof, 176e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's) en van de administratieve openbare instellingen (AOI's), verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 21 en 22, www.rekenhof.be.
Koninklijk besluit van 10 november 2009.
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De wetgever kan een instelling ook toestaan om een ander boekhoudplan te gebruiken. Zo
kreeg Delcredere toestemming om het specifieke boekhoudplan van de verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen te gebruiken7 en kreeg het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen toestemming om het MAR te gebruiken8.
De diensten en instellingen die het ARS niet gebruiken, moeten bij hun jaarrekeningen een
tabel voegen die de overeenstemming maakt tussen hun boekhoudplan en het ARS. Deze
overeenstemmingstabel moet eenduidig en permanent zijn en de boekhoudregels van het
koninklijk besluit van 10 november 2009 volgen.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de toestemming om een boekhouding te voeren volgens
een ander boekhoudplan dan het ARS, de dienst of instelling waaraan ze wordt verleend,
niet ontslaat van de verplichting om de andere bepalingen van het koninklijk besluit van
10 november 2009 in acht te nemen.
Nagenoeg één derde (27 van de 88) van de diensten en instellingen die onderworpen zijn
aan de wet van 22 mei 2003 voeren hun boekhouding overeenkomstig het ARS.
Tabel 7 – Diensten en instellingen die het ARS gebruiken
Naam
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel
Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk
Belgische Mededingingsautoriteit
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Commissie voor Nucleaire Voorzieningen
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
Federaal Agentschap voor de Schuld
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Fedorest
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
Internationaal Perscentrum
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Koninklijke Bibliotheek van België
Koninklijke Muntschouwburg

7
8

Artikel 36 van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en
december 2020.
Artikel 63 van de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie.

30

Naam
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Koninklijke Sterrenwacht van België
Nationaal Orkest van België
Nationale Arbeidsraad
Poolsecretariaat
Bron: Rekenhof
Achtenveertig diensten en instellingen kregen toestemming om een ander boekhoudplan
te gebruiken dan dat van het koninklijk besluit van 10 november 2009 en ze hebben allemaal een overeenstemmingstabel bij hun jaarrekening gevoegd.
Tabel 8 – Diensten en instellingen die werden gemachtigd een ander boekhoudplan te gebruiken dan
het ARS
Naam
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met Consulaire Zaken
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het Beheer van de
Identiteitskaarten
APETRA
Astrid
Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Belgisch Ontwikkelingsagentschap
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
Belgoprocess
Bureau voor Normalisatie
Cel voor Financiële Informatieverwerking
Centrale Dienst voor Duitse Vertaling
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging
Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II-Egmontpaleis
Certi-fed
Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Congrespaleis
Consumentenombudsdienst
Delcredere – Eigen rekening
Delcredere – Rekening van de Staat
Dexia
Egov
European underground research infrastructure for disposal of nuclear waste in clay environment
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
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Naam
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Fonds Spoorweginfrastructuur
Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
Infrabel
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Koninklijk Belgisch Filmarchief
Koninklijk Gesticht van Mesen
Nationaal Geografisch Instituut
Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen
Nationale Veiligheidsoverheid
Ombudsdienst voor Energie
Paleis voor Schone Kunsten
Proefbank voor Vuurwapens
Restauratie- en Hoteldienst van Defensie
Sciensano
Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk
Sociale Activiteiten (FOD Buitenlandse Zaken)
TUC Rail
Vermogen van de Koninklijke Militaire School
War Heritage Institute
Zephyr-Fin
Bron: Rekenhof
Het Rekenhof stelde vast dat twaalf diensten en instellingen een ander boekhoudplan gebruiken dan dat van het koninklijk besluit van 10 november 2009, zonder dat de minister
van Begroting daar toestemming voor gaf. Tien daarvan hebben een aanvraag tot afwijking
ingediend die nog niet door de FOD Bosa is behandeld. Twee instellingen hebben nog geen
initiatief genomen.
Tabel 9 – Diensten en instellingen die een aanvraag tot afwijking hebben ingediend om een ander
boekhoudplan te mogen gebruiken dan het ARS
Naam
Belgische Maatschappij voor Internationale Investering
Federaal Migratiecentrum (MYRIA)
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Helena en Isabella Godtschalck
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (UNIA)
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Naam
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Regie der Gebouwen
Regie van de Gevangenisarbeid
Studiecentrum voor Kernenergie
Bron: Rekenhof
Tabel 10 – Instellingen die geen afwijking hebben gevraagd om een ander boekhoudplan te mogen
gebruiken dan het ARS
Naam
Federaal Planbureau
Woodprotect
Bron: Rekenhof
Uit de gedeeltelijke informatie die Academia Belgica meedeelde in haar rekeningen
2019 blijkt dat die instelling het ARS niet gebruikt en geen afwijking heeft gevraagd. Het
Rekenhof beschikt echter niet over informatie voor het boekjaar 2020.

3.3

Bedrijfsrevisor

Sommige ADBA’s en AOI’s hebben de controle van hun rekeningen toevertrouwd aan een
bedrijfsrevisor.
Tabel 11 – ADBA’s en AOI’s die een bedrijfsrevisor hebben aangesteld
Naam
Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk
Bureau voor Normalisatie
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging
Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo)
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
Delcredere (rekening van de Staat en eigen rekening)
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Internationaal Perscentrum
Koninklijke Munt van België
Koninklijke Muntschouwburg
Nationaal Geografisch Instituut
Nationaal Orkest van België
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Naam
Proefbank voor Vuurwapens
War Heritage Institute
Bron: Rekenhof
De meeste gelijkgestelde instellingen hebben een bedrijfsrevisor9 aangesteld. Onderstaande tabel vermeldt de gelijkgestelde instellingen die dat niet hebben gedaan.
Tabel 12– Gelijkgestelde instellingen die geen bedrijfsrevisor hebben aangesteld
Naam
Belgische Mededingingsautoriteit
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Commissie voor Nucleaire Voorzieningen
Consumentenombudsdienst
Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Nationale Arbeidsraad
Ombudsdienst voor Energie
Bron: Rekenhof
Sommige gelijkgestelde instellingen10 hebben een college van commissarissen11 waar leden
van het Rekenhof deel van uitmaken:
Tabel 13– Gelijkgestelde instellingen met een college van commissarissen
Naam
Agentschap van Buitenlandse Handel(*)
APETRA
Astrid
Belgisch Ontwikkelingsagentschap
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden(*)
Infrabel
Paleis voor Schone Kunsten

9

De opdracht van de bedrijfsrevisor betreft meestal de jaarrekening conform de in België geldende boekhoudregels
en niet de algemene rekening conform de wet van 22 mei 2003.
10 De entiteiten die het Instituut voor de Nationale Rekeningen classificeert als S1311 ‘centrale overheid’.
11 Het college heeft als opdracht de jaarrekening te certificeren in het licht van de in België geldende boekhoudregels,
niet de algemene rekening die de instellingen opmaken met toepassing van de wet van 22 mei 2003, met uitzondering evenwel van het Agentschap van Buitenlandse Handel.
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Naam
Tuc Rail
Woodprotect
(*)
Voor deze instelling heeft de wetgever de controle toevertrouwd aan twee commissarissen, van wie één benoemd
door het Rekenhof onder zijn leden.

Bron: Rekenhof
Het Rekenhof heeft op 20 mei 2021 de verslagen van de bedrijfsrevisor voor het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle, BelExpo, Dexia SA, CDSCA en Belnet nog niet ontvangen12.
De bedrijfsrevisor heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de rekeningen
2020 van Fedasil13. Bij Sciensano14 en FAGG15 gaf de bedrijfsrevisor een oordeelonthouding.
Voor de andere rekeningen hebben de bedrijfsrevisoren een oordeel zonder voorbehoud
geformuleerd of een onderzoek uitgevoerd waarbij ze geen oordeel formuleren.
Omdat de wettelijke bepalingen die de opdracht van de bedrijfsrevisor bij sommige openbare instellingen regelen, niet van die aard zijn dat het Rekenhof op de werkzaamheden
van de bedrijfsrevisor kan steunen voor de certificering van de jaarrekening van de federale
Staat zoals opgelegd door de wet van 22 mei 2003 vanaf het begrotingsjaar 2020, had het
Rekenhof aanbevolen die opdracht te actualiseren en af te stemmen op de internationale
auditstandaarden16.
De raad van het Instituut voor bedrijfsrevisoren (IBR) heeft in zijn advies 2020/01 verduidelijkt dat de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 93/1 van de wet van
22 mei 2003 inhoudt dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven en dat de revisoren
een redelijke zekerheid over dat getrouw beeld moeten geven. Dat houdt derhalve in dat
de bedrijfsrevisoren hun controle en rapportering volgens de International Standards on
Auditing (ISA’s) moeten verrichten.
Het Rekenhof merkt hierbij op dat de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor tot een verslag
moeten leiden vóór de goedkeuring van de rekeningen door het beheersorgaan.

3.4

Bevestigingsbrief

Volgens de internationale normen die van toepassing zijn op de hoge controle-instellingen, in het bijzonder ISSAI 1580 (Schriftelijke bevestigingen), moeten de personen die
verantwoordelijk zijn voor de opmaak van de algemene rekening, aan het Rekenhof een

12 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft alleen een kopie van de presentatie van de bedrijfsrevisor
aan de leden van de raad van bestuur bezorgd.
13 Zie hierover het specifieke artikel over Fedasil in hoofdstuk 4.
14 Zie hierover het specifieke artikel over Sciensano in hoofdstuk 4.
15 Zie hierover het specifieke artikel over FAGG in hoofdstuk 4.
16 Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003- vervolg”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 133-136, www.rekenhof.be.
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bevestigingsbrief bezorgen 17. In deze brief verklaren zij dat ze hebben voldaan aan hun verantwoordelijkheden in verband met het opstellen van die rekening en dat de aan het Rekenhof bezorgde informatie volledig is. De brief moet aan het Rekenhof worden bezorgd op
het einde van de controle en vóór de rapportering over de algemene rekening aan de Kamer.
Met het oog op de certificering door het Rekenhof van de geconsolideerde jaarrekening van
de federale Staat vanaf het boekjaar 2020 in het deel IV van het 178e Boek, is het essentieel
dat het Rekenhof tijdig beschikt over de bevestigingsbrieven. Zoniet kan dit een impact
hebben op het oordeel van het Rekenhof over deze rekening.

3.5

Voorstelling van de rekeningen

Zoals aangegeven in punt 3.1, bestaan de algemene rekeningen van de ADBA’s en de instellingen uit een jaarrekening en een rekening van uitvoering van de begroting. Artikel
138 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt bovendien dat de ADBA’s en de instellingen een
overzicht van de intercompanyverrichtingen moeten bezorgen en hun boekhoudplan moeten vervolledigen met een overeenstemmingstabel met het algemeen rekeningenstelsel
(ARS) als ze gebruik maken van de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Die documenten
worden bij de jaarrekening gevoegd.
Het Rekenhof stelt vast dat de volledigheid en de conformiteit met de wettelijke bepalingen
van de algemene rekeningen 2020 van de ADBA’s en de instellingen nog zijn verbeterd ten
opzichte van de algemene rekeningen 2019. Het merkt als belangrijkste tekortkomingen op
dat sommige bijlagen ontbreken en dat de modellen voor de rekeningen en de toelichting
niet worden gevolgd.
De modellen voor de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen en de zeventien staten van de toelichting werden vastgelegd door
de koninklijke besluiten van 10 november 2009 en 29 april 2012. In zijn 176e Boek 18 had het
Rekenhof benadrukt dat de diensten en instellingen die modellen onvoldoende gebruikten.
Om tegemoet te komen aan die opmerking en het gemakkelijker te maken de regelgeving
in acht te nemen, heeft de FOD Bosa in eBMC nuttige modeldocumenten uitgewerkt voor
de ADBA’s en instellingen. De meeste hebben die ook gebruikt.
Het Rekenhof benadrukt echter dat dat instrument geen rekenkundige controle of logische
controle (bijvoorbeeld tussen de cijfers van de bijlagen en de balans) bevat, behalve voor 1)
de overeenstemming actief-passief en 2) de coherentie tussen de samenvattende rekening
van de begrotingsverrichtingen en de rekening van uitvoering van de begroting. Tot slot is
het Rekenhof van oordeel dat de modellen voor de opmaak van de rekening van uitvoering
van de begroting en de jaarrekening zouden moeten worden aangevuld met een kolom voor
de cijfers van het vorige boekjaar.

17 Bv. de directeur-generaal en de financieel directeur van de entiteit.
18 Rekenhof, "Voorstelling van de rekeningen", 176e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de
administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's) en van de administratieve openbare instellingen,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 26-27, www.rekenhof.be.
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De FOD Bosa heeft daarnaast aan alle instellingen (ADBA’s, AOI’s en gelijkgestelde instellingen) gevraagd een afzonderlijk document op te stellen voor de samenvatting van de niet
in de balans opgenomen rechten en verplichtingen voor het boekjaar 2020 (document Boo
van de tool eBMC). Het opstellen van die samenvatting was echter al gepland (zie bijlage
2 van het koninklijk besluit van 10 november 2009) na de samenvatting van de balans (document B01 van de tool eBMC). Deze vraag heeft tot heel wat problemen geleid. Zo hebben
bepaalde instellingen een leeg document B00 overgezonden, terwijl andere instellingen
verschillende gegevens hebben ingevoerd voor de rekeningen buiten balans in de documenten B00 en B01. Ter wille van de transparantie en vergelijkbaarheid verdient het de voorkeur
een samenvatting van de rekeningen buiten balans op een coherente manier voor te stellen
in één enkel document.
Het Rekenhof wijst erop dat de financiële diensten van sommige ADBA’s en instellingen nog
altijd niet nauwkeurig genoeg werken en nog niet helemaal over de nodige kennis beschikken om een boekhouding te voeren in overeenstemming met de wet van 22 mei 2003 en
de uitvoeringsbesluiten ervan. Sommige staten in de bijlagen zijn bijvoorbeeld onvolledig
ingevuld of bevatten cijfers die niet overeenkomen met de cijfers van de balans en resultatenrekening.
Tot slot hebben de ADBA’s en de instellingen de overgezonden rekeningen aan onvoldoende
kwaliteitscontroles onderworpen. Met het oog op de opmaak van de jaarrekening van de
federale Staat zou de FOD Bosa bovendien over meer resources moeten beschikken om een
uitgebreidere kwaliteitscontrole uit te voeren en er enerzijds op toe te zien dat de rekeningen worden opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en anderzijds om
de ADBA’s en de instellingen meer te begeleiden.

3.6

Jaarverslag

De diensten en instellingen moeten krachtens artikel 18 van de wet van 22 mei 2003 jaarlijks een jaarverslag opmaken over hun activiteiten en de evolutie van de belangrijkste
financiële gegevens. Op voordracht van de minister van Begroting bepaalt de Koning de
regels voor het opmaken en publiceren van dat jaarverslag.
Volgens de parlementaire voorbereiding van de wet 19 maakt het jaarverslag de link tussen
de boekhoudkundige gegevens en de activiteiten van de dienst of instelling. Het bevat zowel de evolutie van de belangrijkste kerngetallen, die het mogelijk moeten maken de nodige lessen te trekken uit de jaarrekening, als aanvullende informatie die nuttig is voor de
opmaak van de begroting. Dit document beantwoordt aan de nood van een eerstelijnsrapportering over de uitvoering van de administratieve en statutaire opdracht van de dienst.
Het Rekenhof stelt opnieuw20 vast dat een koninklijk besluit ontbreekt dat de regels voor
het opmaken en publiceren van het jaarverslag bepaalt.

19 Parl. St. Kamer, 18 juni 2002, DOC 50 1870/001, Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp houdende organisatie
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, par. 140, p. 69, www.dekamer.be.
20 Rekenhof, 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's), de administratieve openbare instellingen (AOI's) en de gelijkgestelde instellingen,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, p. 35, www.rekenhof.be.
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3.7

Overzicht van de meerjarige juridische verbintenissen

De ADBA's, AOI's en de gelijkgestelde instellingen zijn vrijgesteld van het houden van een
begrotingsboekhouding van de vastleggingen. Voor hun begroting werken ze, in tegenstelling tot het algemeen bestuur, alleen met kredieten21, niet met vastleggings- en vereffeningskredieten.
De AOI’s-MB en de ADBA’s moeten echter volgens artikel 20, § 2, tweede lid, van de wet van
22 mei 2003 per juridische verbintenis een overzicht bijhouden van de bedragen met betrekking tot de rechten die vastgesteld zullen worden ten laste van het lopende begrotingsjaar en van de volgende begrotingsjaren. Bij het aangaan van een verbintenis over meerdere
jaren moeten bijgevolg de lasten voor de volgende begrotingsjaren bekend zijn. Bovendien
legt, krachtens artikel 19, § 3, van de wet, een bijzondere bepaling in de algemene uitgavenbegroting voor de AOI’s-MB en de ADBA’s het plafond vast van dergelijke meerjarige
niet-recurrente juridische verbintenissen22.
De artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 31 juli 201723 bepalen de regels voor de
opmaak van de overzichtstabel. De minister van Begroting bepaalt het model ervan.
De FOD Bosa had voor de begrotingsjaren 2018 en 2019 in eBMC een model van overzichtstabel ingevoerd. Bij gebrek aan duidelijke instructies interpreteren de ADBA’s en de AOI’sMB het model echter uiteenlopend en hebben ze daardoor de tabel niet of onvolledig ingevuld.
Voor het begrotingsjaar 2020 moesten de ADBA's en de AOI's-MB deze tabel wel nog bijhouden maar niet meer in eBMC opladen. Het totale bedrag aan uitstaande juridische verbintenissen moesten ze wel in de rechten en verplichtingen buiten balans opnemen24. Slechts
enkele ADBA's en AOI's-MB waren hiermee in orde25.

3.8

Waarderings- en aanrekeningsregels

Voor het opstellen van de algemene rekeningen zijn naast het boekhoudplan en het rapporteringsmodel ook de waarderings- en aanrekeningsregels een belangrijk onderdeel van
het boekhoudkundige referentiekader. Ze moeten duidelijk, uniform en toepasbaar zijn.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de waarderings- en aanrekeningsregels momenteel nog
onvoldoende zijn uitgewerkt.
Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat de vaste activa
jaarlijks geherwaardeerd moeten worden: terreinen en gebouwen aan marktwaarde, andere

21 Op grond van artikel 19, § 2, 2°, van de wet van 22 mei 2003 gaat het om de kredieten ten belope waarvan tijdens
het begrotingsjaar vastgestelde rechten kunnen worden aangerekend in uitvoering van verbintenissen ontstaan of
gesloten tijdens het lopende of vorige begrotingsjaren. De kredieten die op het einde van het begrotingsjaar nog
beschikbaar zijn, worden geannuleerd.
22 Voor het begrotingsjaar 2020 is geen dergelijke bijzondere bepaling opgenomen.
23 Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87,
§ 2/1, 89, eerste lid, en 96, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003.
24 Juridisch encours: code 093 (recht) en/of 094 (plicht).
25 Zie punt 3.5 Voorstelling van de rekeningen.
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installaties met onroerend karakter en werken van bouwkunde aan vervangingswaarde,
immateriële vaste activa op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige baten, de werken van bibliotheken, kunstwerken en kunstvoorwerpen, monumenten, zeldzame voorwerpen of verzamelobjecten, buitengebruikgestelde roerende goederen alsook
de dieren tegen marktwaarde voor zover er een markt bestaat. Artikel 8, § 2, bepaalt dat de
immateriële en materiële vaste activa met beperkte levensduur worden afgeschreven.
De herwaarderingen en afschrijvingen moeten worden berekend volgens de regels die worden vastgesteld door de minister van Financiën op voorstel van de Commissie van de Openbare Comptabiliteit (COC) na eensluidend advies van de Interministeriële Conferentie voor
de Financiën en de Begroting. Tot op vandaag zijn er echter nog geen regels in die zin
vastgelegd.
Bij gebrek aan duidelijke waarderingsregels in het koninklijk besluit van 10 november 2009 of van een voorstel geformuleerd door de COC, moeten de waarderingsregels
worden toegepast die gewoonlijk worden gebruikt in een dubbele boekhouding, voor zover
ze niet in strijd zijn met het koninklijk besluit van 10 november 2009.
Het Rekenhof stelt vast dat de COC noch de FOD Bosa nadere richtlijnen hebben uitgewerkt voor de waardering en de jaarlijkse herwaardering. Bepaalde diensten zijn om die
reden nog niet overgegaan tot de herwaardering van hun vaste activa en wachten op een
verder initiatief van de COC of de FOD Bosa. Onduidelijke waarderingsregels leveren voornamelijk problemen op voor diensten die waardevolle materiële vaste activa in eigendom
hebben of beheren, zoals Infrabel26, de Regie der Gebouwen en de FWI’s27. De Regie der
Gebouwen heeft in 2020 een eerste herwaardering doorgevoerd van het patrimonium van
de federale Staat28 op basis van een eigen waarderingsmethode bij gebrek aan richtlijnen
van de COC en FOD Bosa.
Het Rekenhof wenst er daarnaast op te wijzen dat ook de diensten en instellingen die gemachtigd zijn een ander boekhoudplan te gebruiken dan dat van het koninklijk besluit van
10 november 2009, de aanrekenings- en waarderingsregels moeten in acht nemen die door
dat besluit zijn voorgeschreven.
Het Rekenhof stelt vast dat slechts enkele instellingen in hun balans de financiële deelnemingen waarderen op basis van de boekhoudkundige waarde van het netto-actief van de
vennootschap waarin ze een deelneming hebben, zoals voorgeschreven door artikel 9 van
het koninklijk besluit van 10 november 2009. Dat is echter niet het geval voor de Federale
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), Delcredere en Dexia nv29.
Hoewel het eigen vermogen30 van Dexia Crédit Local (DCL) 3,7 miljard euro bedroeg op
31 december 2019 (3,5 miljard euro op 21 december 2020), heeft Dexia nv op die deelneming
in 2019 een bijkomende waardevermindering geboekt van 2,25 miljard euro. Daardoor staat
26
27
28
29
30

Zie het aparte artikel “Infrabel” in hoofdstuk 4.
Zie het aparte artikel “FWI”s: inventarisatie en waardering van vaste activa” in hoofdstuk 4.
Zie het aparte artikel “Regie der Gebouwen” in hoofdstuk 4.
Zie het aparte artikel “Delcredere” in hoofdstuk 4
Volgens de Franse boekhoudkundige regels en principes waaraan DCL onderworpen is als onderneming van Frans
recht.
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de waardering van DCL op nul, wat strikt genomen niet in overeenstemming is met artikel
9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
Op basis van de commentaren vermeld in de artikelen 5 tot 16 van het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 wijst het Rekenhof echter op de mogelijkheid om rekening te houden met bijzondere omstandigheden bij de toepassing van
de waarderingsregels van dit besluit31, om zo het algemene principe van het getrouw beeld
van de economische situatie32 na te leven. In het geval van Dexia nv zijn die bijzondere
omstandigheden de progressieve en belangrijke impact van de voorwaardelijke uitgestelde
commissies33 op de evolutie van het netto-actief van DCL vanaf 2022 (in het kader van het
geordende resolutieproces dat de Europese Commissie goedkeurde).
Hoewel de waarderingsregel die Dexia nv gebruikt voor financiële vaste activa gebaseerd is
op het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (en niet op artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009), is het Rekenhof van oordeel dat de waardering van DCL
in de rekeningen 2019 en 2020 van Dexia nv compatibel is met de wet van 22 mei 2003 en
haar uitvoeringsbesluiten. Het beveelt niettemin Dexia nv aan de bijzondere economische
omstandigheden die ertoe leiden de algemene regel voor de waardering van financiële vaste
activa uit het vermelde artikel 9 niet toe te passen, beter uit te leggen in de bijlage bij de
algemene rekening.
Vanuit het standpunt van het algemeen bestuur van de federale Staat moet de waardering
van haar deelneming in Dexia nv echter ook rekening houden met de toekomstige opbrengsten voor de staten, die aandeelhouder zijn en zich borg hebben gesteld (België en Frankrijk), door middel van de voorwaardelijke uitgestelde commissies.
Om in overeenstemming te zijn met de praktijk van de investeringssector, waardeert de
FPIM haar deelnemingen34 op basis van het netto-actief maar ook op basis van criteria
zoals de aanschaffingswaarde, de beurskoers, de aard van de investering of de uitvoering
van het businessplan. Die criteria zijn echter niet opgenomen in het koninklijk besluit van
10 november 2009.
Volgens artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 wordt een verrichting gehecht aan het boekjaar waarin ze heeft plaatsgehad. Opdat een verrichting echter tot een boekjaar of begrotingsjaar zou behoren, moet ook het recht van die verrichting zijn vastgesteld gedurende
dat jaar. Bovendien moet dat vastgestelde recht vóór 1 februari van het volgende jaar worden
geboekt.

31 De commentaar bij die artikelen luidt: “Evenzo is het voor bijzondere gevallen evident dat indien de bedragen van de in
functie van de algemene criteria uit te voeren herwaarderingen zouden leiden tot waarden die economisch gezien niet
kunnen worden gerechtvaardigd, zij bijgevolg moeten worden aangepast”.
32 Zie artikel 12 van de wet van 22 mei 2003.
33 Uittreksel uit het persbericht van Dexia nv van 27 september 2019: “Deze structuur ter vergoeding van de garantie
biedt de mogelijkheid om het burden sharingprincipe dat de basis vormt van de geordende ontmanteling van Dexia en
dat oplegt dat elke verbetering van de financiële situatie van Dexia alleen de Staten als aandeelhouders en borgverleners ten goede mag komen, volop toe te passen.” .
34 Volgens de commentaar van de algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur: “De deelnemingen (of gedeelten ervan) die door FPIM worden aangehouden in gedelegeerde opdracht, d.w.z. voor rekening van de Staat, zijn
ook rechtstreekse deelnemingen van de Staat. Ze worden in de jaarrekening van FPIM niet in de balans vermeld
maar slechts opgenomen ‘voor orde’”.
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Op grond van artikel 8 van de wet is een recht vastgesteld wanneer aan de volgende vier
voorwaarden samen is voldaan:
1.
2.
3.
4.

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

De toepassing van deze artikelen levert soms problemen op, in het bijzonder voor de afsluitingsverrichtingen. Artikel 24 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt
dat bepaalde verrichtingen (intresten, huurvergoedingen en andere burgerlijke vruchten,
en ook vergoedingen) in de algemene boekhouding pro rata temporis worden geboekt. De
overlopende rekeningen van het actief en het passief worden dus in de algemene boekhouding gebruikt om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan het juiste boekjaar. Hetzelfde
artikel bepaalt dat de bijbehorende uitgaven en inkomsten in de begrotingsboekhouding
worden aangerekend ofwel op het ogenblik dat ze worden geboekt in de algemene boekhouding ofwel op het ogenblik dat ze eisbaar zijn. Het Rekenhof beveelt daarom de diensten en instellingen aan in hun waarderingsregels te verduidelijken welke keuze ze maken
om die verrichtingen te boeken. Het wijst er voorts op dat ook de aanrekening van subsidies
problemen geeft35.
Gelet op de certificering van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat vanaf
het boekjaar 2020 dringt het Rekenhof er opnieuw 36 op aan zo spoedig mogelijk werk te
maken van het uitwerken van duidelijke en uniforme richtlijnen voor de waarderings- en
aanrekeningsregels.

3.9

Inventaris

Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 verplicht de diensten en instellingen ten minste eens
per jaar, omzichtig en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen
en waarderingen te verrichten om op 31 december een volledige inventaris op te maken
van al hun bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook en van
de daartoe bestemde eigen middelen. Die inventaris wordt opgesteld overeenkomstig de
balansklassen.
Volgens artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003, wordt de balans opgesteld nadat
de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De
artikelen 4 tot en met 16 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bevatten de algemene bepalingen voor de inventaris en de waarderingsregels. Het Rekenhof stelt vast dat
maar een deel van de diensten en instellingen een inventaris hebben opgesteld die volledig

35 Zie het artikel “Opvolging van bepaalde aanbevelingen” en het artikel “Sciensano” in hoofdstuk 4.
36 Zie Rekenhof, “Stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit”,
176e Boek, Deel III: algemeen bestuur van de federale Staat, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, oktober 2019, p. 141 e.v., www.rekenhof.be.
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beantwoordt aan de wetgeving 37. De belangrijkste tekortkomingen zijn het niet in overeenstemming brengen van de boekhoudkundige en de fysieke inventaris van vaste activa en
voorraden, herwaarderingen en waardeverminderingen die niet worden geboekt en rechten
en verplichtingen buiten balans die niet worden gerapporteerd.

3.10

Intercompanytransacties

Volgens artikel 138, § 4, tweede lid van de wet van 22 mei 2003 is elke dienst of instelling
verplicht om alle cijfers te rapporteren die betrekking hebben op intercompanytransacties
tussen hun dienst en de andere diensten van de federale Staat. Deze rapportering werd ingevoerd om het mogelijk te maken de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat 38
op te stellen op basis van de boekhoudkundige verrichtingen verstrekt door alle diensten,
met uitzondering van die welke het Instituut voor de Nationale Rekeningen niet classificeert onder de centrale overheid39. Om die reden verleent de FOD Bosa een vrijstelling
aan diensten die niet tot de centrale overheid behoren. Deze vrijstelling is verantwoord en
het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om de formulering van artikel 138 van de wet van
2003 in die zin aan te passen.
Op basis van de instructies van de Federale Accountant moeten de diensten en instellingen
alleen intercompanytransacties rapporteren die betrekking hebben op dotaties, subsidies,
verwervingen van Staatseffecten en de daarbij horende intresten. In de geconsolideerde
jaarrekening van de federale Staat worden dan ook enkel die transacties geëlimineerd. Dat
is in strijd met artikel 137 van de wet van 22 mei 2003. Dat stelt immers dat de consolidatie
moet gebeuren over het geheel van de rekeningen van het boekhoudplan. Dit boekhoudplan omvat zowel de rekeningen van de balans, de rechten en verplichtingen buiten balans,
de resultatenrekening en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. Het
Rekenhof herhaalt daarom zijn aanbeveling dat de regelgeving de consolidatieprocedures
moet vastleggen, zodat de consolidatie conform dit artikel kan worden uitgevoerd over het
geheel van de rekeningen van het boekhoudplan. Als een vereenvoudigde consolidatie aangewezen zou zijn omwille van de praktische uitvoerbaarheid, moet de regelgeving onder
meer de materialiteitsdrempels bepalen om bepaalde diensten, balansen of transacties die
onder die drempel vallen, niet te consolideren.
Het Rekenhof heeft tijdens zijn controles vastgesteld dat de diensten en instellingen bij
de boekhoudkundige verwerking van intercompanyverrichtingen te weinig aandacht besteden aan de opvolging van en rapportering over die transacties. Daardoor kan een aanzienlijk deel van de entiteiten geen volledig overzicht van alle onderlinge verrichtingen
aanleveren en zijn sommige entiteiten zelfs niet in staat om de beperkte rapportering die
de Federale Accountant vraagt, correct aan te leveren.
Volgens de procedures van de Federale Accountant moeten de entiteiten de onderlinge
transacties met elkaar afstemmen en in geval van verschillen contact opnemen met elkaar.
37 Punt 3.4 van de omzendbrief van de minister van Begroting van 17 november 2020 aangaande de afsluiting van
de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar
2020 verduidelijkt in dit verband de eindejaarsverrichtingen die de diensten moeten boeken om volledig conform
de wet te zijn.
38 Artikel 110 van de wet van 22 mei 2003.
39 Code S1311.
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Voor het boekjaar 2020 heeft de Federale Accountant ook een rechtvaardiging gevraagd
voor de gerapporteerde verschillen. Desondanks stelt het Rekenhof opnieuw belangrijke
verschillen vast.
De diensten en instellingen melden 40 in 2020 3.527,0 miljoen euro aan intercompanyopbrengsten en 110,6 miljoen euro aan intercompanykosten. Hiervan heeft de tegenpartij
respectievelijk 2.272,6 en 97,5 miljoen euro bevestigd. Het verschil van 1.254,4 miljoen euro
aan intercompanyopbrengsten wordt grotendeels verklaard door Infrabel, dat een dotatie
van 1.205,2 miljoen euro ontvangen van de FOD Mobiliteit rapporteert. De FOD Mobiliteit
boekt dit bedrag in 2020 als een kost maar bij een gebrek aan boekingsdetails heeft hij de
dotatie niet als intercompany gekwalificeerd. Het Rekenhof wijst erop dat niet afgestemde
intercompanies een invloed hebben op de geconsolideerde jaarrekening van de federale
Staat. De afstemming van alle intercompanytransacties over het geheel van de rekeningen
van het boekhoudplan kan dergelijke problemen helpen vermijden.
Ook voor de activa en passiva stelt het Rekenhof soortgelijke problemen vast. Bij de activa
wordt 153,3 miljoen euro gerapporteerd waarvan 55,9 miljoen euro door de tegenpartij is
bevestigd terwijl bij de passiva 1.118,8 miljoen euro wordt gerapporteerd en slechts 85,1 miljoen euro wordt bevestigd. Voor de passiva wordt het verschil van 1.003,7 miljoen euro grotendeels verklaard door drie leningen41 die het algemeen bestuur niet als intercompany
heeft bevestigd. Omdat deze gerapporteerde bedragen nog niet allemaal uitgeklaard zijn,
blijven ze voor consolidatieverschillen zorgen.
Op basis van een beperkte controle bij die entiteiten die adequaat over hun intercompanyverrichtingen kunnen rapporteren, heeft het Rekenhof vastgesteld dat minimaal
1.553,8 miljoen euro aan activa 42 en minimaal 262,3 miljoen euro aan opbrengsten op basis
van de instructies van de Federale Accountant ten onrechte niet als intercompany zouden
worden geëlimineerd. Het Rekenhof merkt op dat dit wel degelijk materiële verrichtingen
zijn die een significante invloed hebben op het getrouw beeld van de rekening van de federale Staat.
Gelet op bovenstaande vaststellingen herhaalt het Rekenhof zijn aanbeveling aan de diensten en instellingen om hun boekhoudkundige organisatie aan te passen zodat ze over alle
intercompanytransacties kunnen rapporteren. Daarnaast benadrukt het dat de Federale
Accountant de afstemmingsprocedures beter moet omschrijven, om afstemmingsverschillen vroegtijdig te identificeren zodat ze gecorrigeerd kunnen worden voordat de rekeningen worden gefinaliseerd.

40 De bedragen die in dit onderzoek zijn opgenomen, zijn alleen gebaseerd op de intercompany-aangiftes van de
diensten en de bevestigingen door de tegenpartij. Bij deze tegenpartijen bevinden zich naast de diensten ook het
algemeen bestuur.
41 295,9 miljoen euro wordt gerapporteerd door Delcredere (rekening van de Staat), 565,0 miljoen euro door APETRA
en 166,4 miljoen euro door FPIM.
42 Waarvan Dexia 622,5 miljoen euro en Delcredere 489,2 miljoen euro aan deposito’s bij de thesaurie hebben.
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3.11

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

Artikel 138, § 4, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat bij de rekeningen van de ADBA’s,
de AOI's en de gelijkgestelde instellingen een staat moet worden opgenomen met de aansluiting tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en de verrichtingen geboekt in de algemene boekhouding. Artikel 3, 16°, van het koninklijk besluit van
29 april 2012 bepaalt dat die staat in de toelichting bij de jaarrekening moet worden opgenomen.
De FOD Bosa heeft de diensten en instellingen een model ter beschikking gesteld dat ze
moeten gebruiken om die aansluiting op een eenvormige manier te kunnen uitvoeren. Nagenoeg alle diensten en instellingen hebben dat model gevolgd. Het model vermeldt eveneens de voornaamste elementen die een verschil tussen de twee resultaten rechtvaardigen
(afschrijvingen, voorzieningen, waardeverminderingen enz.).
Net als in het voorgaande boekjaar is een van de hoofdoorzaken van vastgestelde fouten dat
bepaalde diensten en instellingen die aansluiting hebben uitgevoerd op basis van andere
boekhoudkundige en budgettaire resultaten dan deze die zijn opgenomen in de resultatenrekening of in de rekening van uitvoering van de begroting (en in de samenvattende
rekening van de begrotingsverrichtingen).
In de rubriek Overige van het model worden belangrijke verschillen tussen de twee resultaten vermeld. Sommige diensten en instellingen detailleren die rubriek door de desbetreffende rekeningen te vermelden, terwijl andere dat niet doen. Daarom is het niet altijd
mogelijk om na te gaan of de aansluiting tussen de twee boekhoudingen op de juiste manier
is gemaakt.
Alle diensten en instellingen moeten die aansluiting maken op basis van het boekhoudkundige resultaat in de resultatenrekening en het begrotingsresultaat in de rekening van
uitvoering van de begroting (en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen). Tot slot moeten alle verschillen tussen de twee resultaten duidelijk worden uitgelegd
in het model als bijlage bij de algemene rekening.
Omdat de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen deel uitmaakt van de
jaarrekeningen van de diensten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
de federale Staat, benadrukt het Rekenhof tot slot dat het van groot belang is dat de algemene boekhouding in overeenstemming is met de begrotingsboekhouding.

3.12

Begrotingsboekhouding

De begroting voorziet in en machtigt alle verrichtingen met een financiële afwikkeling
die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden. Het algemeen bestuur, de
ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen worden beschouwd als derden ten aanzien van elkaar.
De begroting van de instellingen bevat, wat de ontvangsten betreft, de raming van de rechten die tijdens het begrotingsjaar zullen worden vastgesteld. Wat de uitgaven betreft, bevat
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ze de kredieten ten belope waarvan tijdens het begrotingsjaar vastgestelde rechten kunnen
worden aangerekend in uitvoering van verbintenissen ontstaan of gesloten tijdens het lopende of vorige begrotingsjaren. De ramingen van de ontvangsten en de uitgaven worden
uitgesplitst volgens de economische classificatie (artikel 19, § 2, van de wet van 22 mei 2003).
In principe43 wordt de begrotingsboekhouding gevoerd in relatie met de algemene boekhouding44. Daardoor kan de voortgang van de uitvoering van de begroting permanent
worden gecontroleerd (artikel 22)45. De aansluiting tussen de verrichtingen in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding is essentieel om de toepassing van de
aanrekeningsregels in beide boekhoudingen na te gaan en maakt op grond van artikel 138,
§ 4, van de wet van 22 mei 2003 deel uit van de over te leggen staten (zie punt 3.11).
De uitvoeringsrekening van de begroting wordt opgesteld volgens de onderverdelingen van
de goedgekeurde begroting (artikel 27)46. Het koninklijk besluit van 31 juli 201747 bepaalt
hoe de instellingen de begrotingstabellen moeten opstellen.
De wet van 22 mei 2003 bepaalt hoe de begrotingen van de instellingen moeten worden
opgemaakt, goedgekeurd en gepubliceerd48:
•

•

•

Het ontwerp van begroting van een ADBA wordt opgemaakt door het beheersorgaan.
Na de goedkeuring door de bevoegde minister wordt het ontwerp voor goedkeuring aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden samen met het ontwerp van de
algemene uitgavenbegroting (artikel 79).
Het ontwerp van begroting van een AOI-MB wordt opgemaakt door de bevoegde minister en overgezonden aan de minister van Begroting die het voor goedkeuring bij de
Kamer indient samen met het ontwerp van de algemene uitgavenbegroting (artikel 87,
§ 1)49.
Het ontwerp van begroting van een AOI-BA wordt opgesteld door het beheersorgaan
en goedgekeurd door de toezichthoudende minister en de minister van Begroting. De
goedgekeurde begroting wordt meegedeeld aan de Kamer als bijlage bij de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting. Als het ontwerp niet is goedgekeurd, wordt
het toch aan de Kamer meegedeeld (artikel 87, § 2).

43 Artikel 138, § 4, van de wet van 22 mei 2003 laat de instellingen toe de begrotingsboekhouding extracomptabel te
voeren.
44 Alle verrichtingen uit de algemene boekhouding op basis van vastgestelde rechten (nl. transactiebasis) worden in
principe ook geboekt in de begrotingsboekhouding, met uitzondering van verrichtingen die geen begrotingsverrichtingen zijn zoals bv. provisies, waardeverminderingen en afschrijvingen.
45 De federale Staat moet maandelijks begrotingsgegevens publiceren (artikel 124/1). De instellingen die deel uitmaken van de consolidatiekring bezorgen daartoe maandelijks de noodzakelijke gegevens aan de minister van
Begroting via de applicatie eBMC.
46 Zoals uiteengezet in punt 3.5 over de voorstelling van de rekeningen werd de uitvoeringsrekening van de begroting
niet altijd opgesteld conform de begroting.
47 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.
48 Het koninklijk besluit van 31 juli 2017 omvat verdere bepalingen over de neerlegging en de goedkeuring van de
jaarlijkse begroting.
49 De minister van Begroting dient vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de ADBA’s (artikel 84) en
de AOI’s-MB (artikel 93, § 1, 3e lid).
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•

De begrotingsontwerpen van de gelijkgestelde instellingen worden goedgekeurd door
de toezichthoudende minister of bij ontstentenis door het beheersorgaan en worden
vervolgens overgezonden aan de minister van Begroting (artikel 87, § 2/1).

De algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2020 werd niet gestemd. Met toepassing van artikel 79, tweede lid, worden de ADBA’s in dat geval onderworpen aan de wet
waarbij voorlopige kredieten worden geopend, overeenkomstig de bepalingen van toepassing op het algemeen bestuur (artikelen 55 tot 58). Omdat de begrotingen van de AOI’s-MB
niet werden toegevoegd bij de wetten tot opening van de voorlopige kredieten is het onmogelijk om een duidelijke referentiebasis te bepalen.
Een ADBA of een AOI mag een limitatief begrotingskrediet niet overdragen of overschrijden tenzij na de voorafgaande toelating van de bevoegde minister en na eensluidend advies
van de minister van Begroting of zijn gemachtigde (Inspectie van Financiën). Als de kredietoverschrijdingen een hogere financiële tussenkomst van de Staat kunnen meebrengen
dan de algemene uitgavenbegroting bepaalt, moeten ze vooraf worden goedgekeurd door
een overeenstemmend krediet aan te nemen in de algemene uitgavenbegroting van het
algemeen bestuur (artikelen 79/2 en 9150).
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat sommige ADBA’s hun begrotingsartikelen hebben overschreden zonder de in de wet bepaalde voorafgaande machtigingen51. Deze overschrijdingen moeten worden geregulariseerd door bijkredieten goed te keuren in de wet houdende
goedkeuring van de algemene rekeningen van de ADBA’s. Ze zijn opgenomen in een tabel
als bijlage 2 van dit Deel I van het 178e Boek.
Tot slot stelt het Rekenhof bij een aantal instellingen vast dat:
•
•
•

de begroting niet altijd wordt opgesteld en goedgekeurd volgens de economische classificatie;
de kredieten zoals opgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting niet overeenstemmen met de goedgekeurde kredieten in de begroting;
de realisaties in de uitvoeringsrekening van de begroting verschillen van die opgenomen in de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen52.

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

50 De FOD Bosa bereidt momenteel een aanpassing van de wet van 22 mei 2003 voor die een aantal inconsistenties
zou moeten oplossen.
51 Het Rekenhof heeft voor de toepassing van de artikelen 79/2 en 91 van de wet van 22 mei 2003 alleen rekening
gehouden met de overdrachten en overschrijdingen die afdoende en tijdig waren verantwoord.
52 Overeenkomstig de economische classificatie.
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Hoofdstuk 4

Specifieke opmerkingen
In dit hoofdstuk brengt het Rekenhof verslag uit over zijn controle van de rekeningen van
de verschillende administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI), Fedorest, Regie van de Gevangenisarbeid, Poolsecretariaat, Internationaal Perscentrum, Belexpo), de administratieve openbare instellingen met
ministerieel beheer (Regie der Gebouwen, Fedasil, FAGG), de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie (Delcredere, KMS) en de gelijkgestelde instellingen (Infrabel, BIO Invest, Sciensano, WHI).
De volgorde van de diensten is gebaseerd op hun financieel gewicht (zie de kerncijfers in
bijlage 1 en bijlage 2).
Het Rekenhof gaat ook na welk gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen die het in zijn
vorige Boek (Deel I) had gemaakt.
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ADBA’s
FWI’s: Inventarisatie en
waardering van vaste activa
Sinds 2018 rapporteerde het Rekenhof meermaals over de inventarisatie en de boekhoudkundige registratie van het culturele en wetenschappelijke patrimonium van de federale
wetenschappelijke instellingen (FWI’s)53. Daarbij heeft het Rekenhof voornamelijk tekortkomingen vastgesteld en aanbevelingen geformuleerd over de fysieke inventarisatie en de
waardering. De vaste activa vertegenwoordigen in de rekeningen 2020 van de FWI’s samen
96,3 % van het balanstotaal van de FWI’s. De kunstwerken, de werken van bibliotheken
en de databanken zijn daarin de belangrijkste rubrieken met een totale balanswaarde van
ruim 3.595,2 miljoen euro. Om het getrouw beeld van de rekeningen te garanderen is de
volledigheid, juistheid en correcte waardering van de inventaris van deze activa dan ook
onontbeerlijk.
Het Rekenhof is naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2020 nagegaan in hoeverre de FWI’s zijn vaststellingen en aanbevelingen hebben opgevolgd. Het heeft het ontwerpartikel in het kader van de tegensprekelijke procedure bezorgd aan de beleidscel van de
staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, die hierop op 18 mei 2021 heeft geantwoord.

53 Rekenhof, Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat - Inventarisatie en boekhoudkundige registratie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2018, 78 p.; 176e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's) en van de
administratieve openbare instellingen (AOI's), mei 2019, 118 p. en , juli 2020, 144 p., www.rekenhof.be.

50

Vaststellingen en aanbevelingen uit het
177e Boek – deel I (p. 47-51)

Stand van zaken op 31 mei 2021

Inventarisatie
Verschillende FWI’s voegen stelselmatig
bijkomende informatie aan de inventarissen
toe, maar door de omvang en de diversiteit van
de collecties vraagt een volledige inventarisatie
een langdurige personeelsinzet. Er zijn ook
nog inspanningen nodig om de verschillende
deelinventarissen per collectie te bundelen.
Het Rekenhof beveelt aan de opbouw van een
volledige inventarislijst, waarin alle gegevens
over de collectiestukken (locatie, waarde,
oorsprong enz.) worden gecentraliseerd, voort
te zetten zodat die als centraal beheerssysteem
kan functioneren.

Ondanks de COVID-19-pandemie hebben de
meeste FWI’s in 2020 hun inspanningen om de
inventarissen te vervolledigen, voortgezet. Door
de omvang en de diversiteit van de collecties blijft
dit een tijdrovend werk, waardoor geen enkele
FWI het al heeft afgerond.

Een
systematische,
jaarlijkse
fysieke
inventariscontrole wordt niet uitgevoerd.
Onduidelijkheid over wie eigenaar is van
bepaalde stukken of het ontbreken van
een unieke identificatie en standplaats van
de stukken bemoeilijken een dergelijke
controle. Het Rekenhof beveelt aan voor alle
onderdelen van de materiële vaste activa
een fysieke inventariscontrole uit te voeren.
Daarnaast beveelt het ook aan een procedure
op te zetten om de volledigheid van de
inventaris te garanderen conform de jaarlijkse
inventarisverplichtingen van artikel 16 van de
wet van 22 mei 2003.

De huidige inventariscontroles zijn gebaseerd
op een rotatiesysteem waarbij jaarlijks via een
selectie slechts een deel van de collecties wordt
gecontroleerd. Het ontbreken van stukken wordt
daardoor pas laattijdig opgemerkt en in sommige
gevallen wordt de oorzaak van de afwezigheid niet
verder onderzocht. Aangezien de jaarrekening
moet worden opgesteld in overeenstemming
met de inventaris, beklemtoont het Rekenhof
nogmaals het belang van een jaarlijkse,
systematische inventariscontrole.

De opbouw van de inventarissen is in eerste
instantie afgestemd op de opdrachten van de
collectiebeheerders en minder op de noden
van de financiële rapportering. Vaak stroomt
informatie alleen door naar de boekhouding
als de verwerving van stukken gepaard gaat
met een financiële transactie. Het Rekenhof
beveelt aan de inventaris af te stemmen met
de boekhouding zodat de juiste waarde in de
jaarrekening opgenomen wordt.

De meeste inventarissen zijn opgebouwd door
collectiebeheerders en dus ook afgestemd op hun
opdrachten en op de gebruiksmogelijkheden voor
bijvoorbeeld onderzoekers. Om de jaarrekening
te kunnen opstellen op basis van de inventarissen
blijft het nodig om ook een structurele
informatiedoorstroming naar de boekhouding uit
te werken en bij de opbouw van de inventarissen
ook rekening te houden met de boekhoudkundige
informatienoden.

Momenteel wordt nog altijd met collectieinventarissen gewerkt waardoor er nog
grote inspanningen nodig zijn om tot een
gecentraliseerde inventarislijst te komen. Opdat
die lijst als een centraal beheerssysteem kan
worden gebruikt, is het noodzakelijk dat alle
gegevens over de collectiestukken (locatie,
waarde, oorsprong enz.) erin worden opgenomen.
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Vaststellingen en aanbevelingen uit het
177e Boek – deel I (p. 47-51)

Stand van zaken op 31 mei 2021

Waardering
In het verleden zijn waarderingen in de
boekhouding verwerkt waarvoor geen
informatie meer kan worden teruggevonden,
noch over welke stukken het gaat, noch
over de toegepaste methode. Uit onderzoek
van het Rekenhof bleek dit te gaan om
circa 2.795,5 miljoen euro. Daardoor
kan geen uitspraak gedaan worden over
de volledigheid en accuraatheid van de
waarderingen. Het Rekenhof beveelt aan
deze boekingen te onderzoeken zodat voor
de volledige boekhoudkundige inventaris
verantwoordingsstukken kunnen worden
voorgelegd.

Ondanks
de
inspanningen
die
de
boekhouddiensten van verschillende FWI’s en
Belspo leveren om de verantwoordingsstukken
terug te vinden, is er geen bijkomende informatie
beschikbaar over de historische boekingen.
Daardoor kan ook voor de rekeningen 2020
2.828,3 miljoen euro in de inventarissen van de
FWI’s niet of onvoldoende worden verantwoord.
Dit is 78 % van de totale geboekte vaste activa.
Als gevolg van die tekortkoming kan er geen
uitspraak worden gedaan over de volledigheid en
de juistheid van de opgenomen waarderingen.
De FWI’s moeten kunnen aantonen welke stukken
zijn gewaardeerd en welke methode daarbij is
toegepast.

Recent zijn vooral nieuwe aankopen
toegevoegd aan de boekhoudkundige
inventaris. Schenkingen, legaten of andere
wijzigingen worden weliswaar geregistreerd
in de collectie-inventaris, maar die informatie
stroomt niet altijd door naar de boekhouding
en zelden volgt er een waardering. Waar
dat wel gebeurt, is dat op basis van een
schatting door de collectieverantwoordelijke
en die is niet noodzakelijk gebaseerd op de
marktwaarde. Het Rekenhof beveelt aan
uniforme waarderingsregels en normen voor
financiële rapportering over het culturele en
wetenschappelijkee. patrimonium, voor zover
er een markt voor bestaat, uit te werken die
voor alle FWI’s praktisch toepasbaar zijn, bij
voorkeur ondersteund door Belspo, de FOD
Bosa en de Commissie voor de Openbare
Comptabiliteit (COC).

In 2020 hebben zowel het KMKG als het KIK
inventariswijzigingen
geboekt
door
een
aangepaste methode of de opname van
bijkomende (deel)collecties. De overige FWI’s
boekten alleen de bijkomende aankopen.
Van de totale geboekte waarde is maar een beperkt
deel aangekocht door de FWI’s. De meerderheid
van de collectiestukken moeten de FWI’s zelf
waarderen. Hoewel bijvoorbeeld het KMKG
inspanningen doet om intern tot een uniforme
methode te komen, is een overkoepelend kader
noodzakelijk zodat verschillen ten gevolge van
een subjectieve beoordeling worden vermeden.
Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat de
waarderingsregels waarover de FWI’s rapporteren
in de toelichting bij de rekeningen 2020, geen
bepalingen over de waardering van vaste activa
bevatten.
Het Rekenhof herhaalt daarom zijn aanbeveling
uniforme waarderingsregels en normen voor
financiële rapportering over het culturele en
wetenschappelijke patrimonium, voor zover er
een markt voor bestaat, uit te werken die voor
alle FWI’s praktisch toepasbaar zijn, bij voorkeur
ondersteund door Belspo, de FOD Bosa en de
COC.
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Vaststellingen en aanbevelingen uit het
177e Boek – deel I (p. 47-51)
Doordat de FWI’s bijna alle databanken
zelf creëren, moet voornamelijk voor de
vervaardigingskosten duidelijk zijn welke
kostenelementen worden meegerekend. Zelf
vervaardigde activa hebben in het jaar dat
ze worden geboekt ook een gunstige impact
op de resultatenrekening. Sinds 2016 passen
alleen het KMMA en het KIK de waarde van de
databanken aan. Het KBINW, het BIRA en het
KMI hebben nog niet al hun databanken op
de balans opgenomen. Die geeft daarom een
onvolledig beeld van de activa. Geen enkele
FWI past herwaarderingen toe op basis van de
geactualiseerde waarde van de toekomstige
baten. Voor een uniforme en consistente
financiële rapportering moeten de regels
voor aanrekening en waardering nog worden
uitgewerkt.

Stand van zaken op 31 mei 2021
Het KBINW, de KSB, het BIRA54 en het KMI
hebben in 2020 geen wijzigingen aangebracht aan
de balanswaarde van hun databanken, waardoor
het beeld van hun activa nog steeds onvolledig
is. Daarnaast heeft de KBR de volledige waarde
van haar databank afgeschreven en brengt het
KIK zijn databank voortaan onder bij de collecties.
Alleen het KMMA heeft de waarde aangepast aan
de aangroei van de databank.
De verschillende beheerscommissies van de
FWI’s hebben afschrijvingsregels goedgekeurd
die bepalen dat databanken vanaf 2020 lineair
worden afgeschreven op zeven jaar. Alleen de
KBR heeft dit ook toegepast en afschrijvingen
geboekt.
Geen enkele FWI past herwaarderingen toe op
basis van de geactualiseerde waarde van de
toekomstige baten zoals bepaald in artikel 8 van
het koninklijk besluit van 10 november 2009.
Het Rekenhof herhaalt dat er verduidelijking
nodig is voor de waardering van de databanken
van de FWI’s en de andere instellingen die onder
de wet van 22 mei 2003 vallen.

Overige vaststellingen
De FWi’s volgen buitengebruikstellingen Deze aanbeveling blijft van toepassing.
onvoldoende op. Verkocht of vervreemd
materiaal moet uit de boekhoudkundige
inventaris gehaald worden, zowel het bedrag
van de aanschaffingswaarde als het bedrag van
de gecumuleerde afschrijvingen.

54 Het BIRA heeft geen databanken in haar jaarrekening opgenomen, terwijl ze behoorlijk veel data-informatie heeft.
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Fedorest: rekeningen 2020
De ADBA Fedorest beheert de cateringdiensten in het federaal openbaar ambt. De financiering ervan bestaat voornamelijk uit een dotatie die is ingeschreven in de begroting van de
FOD Financiën, ontvangsten uit de exploitatie van de cateringdiensten en de activa van de
in de ADBA geïntegreerde restaurants.
In deel I van zijn 177e Boek55 stipte het Rekenhof aan dat de meeste problemen die al werden
aangekaart, nog steeds actueel waren. Zo waren de toepasselijke procedures voor het beheer van de vaste activa, de voorraden en de kassen nog steeds onvolledig. Ook werden de
historische schuldvorderingen (zowel handelsvorderingen als vorderingen voor huurlasten
die aan de Regie der Gebouwen worden betaald) niet correct opgevolgd.
Bovendien kwamen op de rekeningen voor interne overdrachten, die worden gebruikt bij
de overdracht van tegoeden in kas naar de bank, nog altijd onverklaarde saldi voor, wat kon
worden gelijkgesteld met een kastekort.
Tot slot kwamen bij het onderzoek van de interne beheersing bij de ADBA frauderisico’s
naar voren die vereisten dat Fedorest de nodige maatregelen zou nemen om die risico’s
onder controle te houden.
Op 27 april 2021 heeft het Rekenhof de voorlopige resultaten van de controle van de algemene rekening 2020 meegedeeld aan Fedorest en aan de beleidscel van de minister van
Financiën. In dit artikel is rekening gehouden met de opmerkingen en antwoorden die de
ADBA formuleerde in een e-mail van 6 mei 2021.
Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 99-103)

Stand van zaken op 30 april 2021

Vaste activa
Het Rekenhof had vastgesteld dat de vaste De meeste vaststellingen zijn nog actueel.
activa niet individueel werden geboekt en
geïdentificeerd.
Bovendien was er geen volledige inventaris van
de vaste activa. Daarin ontbraken de activa van
de restaurants die Fedorest heeft overgenomen,
terwijl activa die niet meer tot zijn patrimonium
behoorden, wel nog in zijn balans vermeld
stonden.

Omdat de restaurants moesten sluiten als
gevolg van de gezondheidscrisis, heeft
Fedorest aan de intendanten gevraagd de
inventarislijsten te actualiseren, maar dat werk
beperkte zich tot de machines en het materieel.

Tot slot werd in de verschillende restaurants
geen enkele procedure verspreid om de in- en
uitboekingen uit de inventaris te formaliseren
(verkoop, vervreemding, uitgebruikneming,
declassering enz.). Hetzelfde gold voor de
scheiding van de functies van beslissing, boeking,
bewaring en toezicht op dat vlak.

Het Rekenhof benadrukt dat de ADBA minstens
één keer per jaar een volledige inventaris van
zijn vaste activa moet opstellen en dat hij zijn
boekhouding daarmee in overeenstemming
moet brengen, overeenkomstig de artikelen
16 en 17 van de wet van 22 mei 2003.

55 Rekenhof, “Fedorest”, 177e Boek – deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie (ADBA's), de administratieve openbare instellingen (AOI's) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2020, p. 99-103, www.rekenhof.be.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 99-103)
Daarom had het Rekenhof Fedorest aanbevolen
uitgeschreven procedures voor het beheer
van zijn vaste activa op te stellen die bepalen
dat minstens één keer per jaar een volledige
inventaris moet worden opgemaakt.

Stand van zaken op 30 april 2021
Het Rekenhof beveelt Fedorest nogmaals
aan de procedures voor het beheer van zijn
vermogensgoederen te formaliseren. Die
moeten onder meer de in- en uitboekingen uit
de inventaris alsook de functiescheiding op dat
vlak afdekken.

Voorraden
Om de artikelen per catalogus te kunnen beheren
en de voorraden te kunnen opvolgen van bij
de bestelling tot het gebruik ervan, werkte
Fedorest aan de vervanging van het logistieke
programma Frigo door een ECO-module die
op zijn boekhoudprogramma geënt is. Het
restaurant NoGa testte het sinds maart 2019,
terwijl de parameters werden ingesteld en de
artikelen werden ingevoerd voor de andere
cateringdiensten.

In 2020 werden alle voorraden van de restaurants
beheerd met de ECO-module.
Er werd een gebruikshandleiding opgesteld voor
de ECO-module, maar de nieuwe procedures in
samenhang met het gebruik van de module en,
meer algemeen, in samenhang met het beheer
en de functiescheiding in de voorraadcyclus,
moeten nog nauwkeuriger worden omschreven.

De nieuwe procedures die met het gebruik van
die module gepaard gaan, moesten echter nog
worden uitgeschreven en verspreid.
Het Rekenhof had grove fouten vastgesteld in de
inventarisopgaven van de eindejaarsvoorraden
van de restaurants (opgemaakt op basis van de
instructies van de boekhouddienst). Sommige
inventarissen
vermeldden
bijvoorbeeld
nulwaarden of negatieve waarden. Die fouten
hadden moeten worden vastgesteld bij het in
overeenstemming brengen van de voorraadstaat
met de werkelijke toestand op het einde van het
jaar.

Er is geen enkele formele instructie gegeven aan
de intendanten om doorheen het jaar regelmatig
een inventaris op te maken. Ze kregen per mail
wel de vraag om de eindejaarsinventaris op te
maken.
Het Rekenhof beveelt de ADBA aan:
• nieuwe procedures op te stellen voor het
beheer, de vrijwaring en de inventarisering
van de voorraden, en die mee te delen aan de
restaurants;

Net zoals voor de vaste activa had het Rekenhof
Fedorest aanbevolen uitgeschreven procedures • regels te preciseren en te verspreiden over de
op te stellen voor het beheer van zijn voorraden,
functiescheiding op dat vlak.
waaronder een volledige jaarlijkse inventaris.
Vorderingen
Fedorest had in 2019 niets ondernomen om zijn
handelsvorderingen van meer dan één jaar in
te vorderen en haalde daarvoor een gebrek aan
personeel aan bij de dienst Boekhouding. Het
Rekenhof herinnerde eraan dat het belangrijk is
de te innen bedragen strikt op te volgen en de
invorderingsprocedure uit de waarderingsregels
toe te passen.

Binnen Fedorest is nog geen enkele
volledige procedure van toepassing voor de
opvolging van vervallen handelsvorderingen,
inclusief de overheveling naar de dubieuze
vorderingen. De ADBA heeft in 2020 echter
herinneringen verstuurd naar debiteuren met
een betaalachterstand. Op die manier konden
diverse dossiers worden geregulariseerd.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 99-103)
Ongeveer 60  % (380.019 euro) van het bedrag aan
vorderingen bestond uit bedragen die de Regie
der Gebouwen verschuldigd was uit hoofde van
de terugbetaling van de huurlasten die werden
betaald voor negen gebouwen waarin Fedorest
gehuisvest is. De ADBA kon niet bepalen hoe die
sommen zouden worden gerecupereerd.

Stand van zaken op 30 april 2021
Fedorest heeft het saldo van de door de Regie
der Gebouwen verschuldigde vorderingen
niet herzien in de loop van 2020. Bovendien
stelt het Rekenhof vast dat de door de Regie
geclaimde voorschotten niet jaarlijks worden
geherwaardeerd, waardoor ze voor bepaalde
vestigingen niet meer in verhouding staan tot
de werkelijke lasten die Fedorest moet dragen.

Naast het feit dat die vorderingen slechts
gedeeltelijk werden aangepast op basis Daarom beveelt het Rekenhof aan:
van de gegevens die werden afgesloten op
• volledige procedures voor de invordering,
31 december 2019, werden die aanpassingen niet
herklassering en annulering van vorderingen
uitgevoerd in de begrotingsboekhouding terwijl
te ontwikkelen, te verspreiden en door te
de voorwaarden om een vastgesteld recht aan te
voeren;
rekenen, vervuld waren.
• de opvolging van alle oude vorderingen
voort te zetten en de bestaande
invorderingsprocedures toe te passen;

• in samenspraak met de Regie der Gebouwen
de voorschotten voor de huurlasten periodiek
te herwaarderen.
Liquide middelen
Er was geen enkele, zelfs niet informele, procedure
voor het beheer van de restaurantkassen en er was
geen enkel document waarin iemand periodiek
de effectieve verantwoordelijkheid nam voor
de juistheid van die kassen. Er werd pas op het
einde van het jaar een kasverslag opgesteld voor
elk restaurant. Het Rekenhof had vastgesteld
dat die verslagen, die waren opgesteld voor de
afsluiting 2019, fouten bij de invoer omvatten en
verschillen tussen de waarden die de intendanten
aangaven en de bedragen in de kasjournalen.

In december 2020 werden instructies verspreid
die bepaalden hoeveel er maximaal per vestiging
in kas mocht zijn, die de dubbele ondertekening
van de kasopgaven organiseerden alsook de
verzending ervan naar de dienst Boekhouding.

Overeenkomstig de beslissing van het
beheercomité van 2 april 2020, zijn contante
betalingen sinds 1 juli 2020 niet meer toegelaten
in de restaurants en in de cafetaria’s. De
restaurants hebben nog altijd wat geld in kas,
maar dat mag enkel gebruikt worden als de
Er waren ook geen procedures voor interne mobiele betaalterminals defect zijn. Er is nog
overdrachten van de kassen naar de bank. geen procedure ingevoerd om het beheer ervan
Met uitzondering van één restaurant, waar te regelen.
die overdrachten worden uitgevoerd door
Fedorest heeft op de rekeningen voor interne
een waardevervoerder, deponeerden de
overdrachten
corrigerende
boekingen
kasverantwoordelijken de kasgelden zelf
uitgevoerd voor elektronische betalingen
bij bpost. In afwachting van deposito’s op
die per vergissing op een subrekening voor
de bankrekening van Fedorest werden de
interne overdrachten werden geboekt
bedragen geboekt op rekeningen voor interne
tussen februari 2011 en december 2014.
overdrachten.
De rekeningen voor interne overdrachten
vertonen echter nog altijd een (groter wordend)
debetsaldo. Op 31 december 2020 beliep het
105.565 euro.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 99-103)
Het Rekenhof had sinds 2010 vastgesteld
dat er op die rekeningen onverklaarde
saldi voorkomen die progressief toenemen
ten belope van een nettodebetsaldo van
62.867 euro op 31 december 2019. Hoewel die
recurrente en al langer bestaande toestand
kan worden gelijkgesteld met een kastekort,
werd de oorsprong van de verschillen tussen
de overgedragen bedragen en de uiteindelijk
ontvangen bedragen nog niet achterhaald door
de ADBA.

Stand van zaken op 30 april 2021
De directie van Fedorest, die een onderzoek
is gestart, veronderstelt dat de ontbrekende
sommen op een derdenrekening van de
waardevervoerder staan.
Het Rekenhof beveelt aan:

• een procedure op te stellen en te verspreiden
die onder meer bepaalt hoe en hoe vaak
de kassen moeten worden geteld, welke
minimale vereisten er in acht moeten
worden genomen om het geld op een veilige
manier te bewaren en hoe eventuele interne
Fedorest was van plan om komaf te maken met
overdrachten moeten worden aangepakt;
de contante betalingen in de restaurants en over
te schakelen naar elektronische betalingen, wat • na te gaan welke oorzaak aan de basis ligt
het risico op diefstal en fraude zou verminderen
van de onverklaarde saldi op de rekeningen
en waardoor er geleidelijk aan een eind zou
voor interne overdrachten en vervolgens de
komen aan de interne overdrachten.
nodige corrigerende maatregelen te treffen.
Financiering door de overheidsdiensten die de
restaurants gebruiken
Naast de FOD Financiën die een jaarlijkse
dotatie stort aan Fedorest, dragen de FOD
Bosa, de FOD Sociale Zekerheid en het FAVV
sinds 2009 onrechtstreeks bij tot de financiering
van Fedorest via vermindering van hun
begrotingskredieten. Aangezien die instellingen
niet de enige zijn die toegang hebben tot de
restaurants die door de ADBA worden beheerd,
had het Rekenhof in herinnering gebracht
dat het beheercomité van Fedorest de sleutel
moest vastleggen voor de verdeling van de
dotatie onder alle federale instellingen die de
restaurantfaciliteiten gebruiken56. De ADBA
had aangegeven te bekijken of hij een systeem
met badges kan invoeren om de klanten van
de restaurants te identificeren en om die
verdeelsleutel nauwkeurig te kunnen bepalen.

Overeenkomstig het besluit betreffende zijn
financieel beheer, moet Fedorest:
• van elk federaal departement waarvan het
personeel toegang heeft tot de installaties
van Fedorest, een bijdrage ontvangen
waarvan het bedrag moet worden bepaald
aan de hand van een door het beheercomité
vastgelegde verdeelsleutel;
• schriftelijke akkoorden sluiten met de
overheidsdiensten die niet tot de federale
entiteit behoren, om de financiering te
regelen en om de rechten en plichten van
beide partijen vast te leggen.

Er zijn bovendien overheidsdiensten die niet
tot de federale overheid behoren die ook een
beroep deden op Fedorest inzake restauratie.
Die samenwerking maakt het weliswaar mogelijk
de organisatie van de diensten voor de federale
ambtenaren te optimaliseren, maar er moet dan
wel een akkoord worden gesloten tussen de beide
partijen dat onder meer de financieringskwestie
regelt. Aangezien geen dergelijk akkoord werd
gesloten, droegen die overheidsdiensten niets bij
aan de financiering.

56 Artikel 5, § 10, van het koninklijk besluit van 18 december 2008 betreffende het financieel beheer van Fedorest.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 99-103)

Stand van zaken op 30 april 2021

Interne beheersing
In zijn artikel over de algemene rekening
2019 van Fedorest had het Rekenhof gewezen op
de vele risico’s die er bestaan op het niveau van
de interne beheersing en in het bijzonder op de
frauderisico’s. Die risico’s hielden verband met de
volgende punten:

De risico’s op het niveau van de interne
beheersing zijn nagenoeg onveranderd
gebleven, onder meer op het vlak van de
functiescheiding.

Fedorest
past
voor
de
interne
bevoegdheidsdelegaties al de bepalingen toe
• de dienst Boekhouding bracht in 2019 geen van een ontwerp van ministerieel besluit dat
controlebezoeken aan de vestigingen van de kwestie regelt voor de FOD Financiën en
Fedorest.
Fedorest;
• er gebeurt niet noodzakelijk een dossier- en De dienst Boekhouding is van plan de
kennisoverdracht als personen op cruciale vestigingen opnieuw te gaan bezoeken.
functies vertrekken;
Het Rekenhof heeft de thesauriecyclus van
• er werd geen procedure uitgewerkt voor de de ADBA onderzocht. Naast het ontbreken
verkoop van vet, terwijl dat een materie is van de dubbele handtekening, wat al werd
die fraudegevoelig is, onder meer door de aangekaart in het vorige Boek, heeft het
Rekenhof vastgesteld dat de taakomschrijving
contante betalingen;
en de functiescheiding nog niet ingevoerd
• de levensmiddelen werden op basis van
zijn. Zo worden er uitzonderlijk nog manuele
opdrachten met een gewone aanvaarde factuur
overschrijvingen gedaan voor dringende
aangekocht. De directie liet na de modellen
betalingen. Tijdens zijn controle heeft het
“3 offertes” op te volgen die de intendanten
Rekenhof vastgesteld dat er fouten gebeuren
moeten invullen, onder meer om te
als gevolg van die werkwijze.
rechtvaardigen waarom ze niet voor de
goedkoopste offerte hebben geopteerd;
Uit die twee elementen komt naar voren dat het
risico op fraude niet onder controle is voor de
desbetreffende cyclus.
• het gebruik van mobiele betaalterminals Het Rekenhof beveelt aan:
had tot problemen geleid, zodat nog steeds
• een functiescheiding te formaliseren en door
de voorkeur werd gegeven aan contante
te voeren overeenkomstig artikel 29 van de
betalingen. Met die terminals blijft er
wet van 22 mei 2003;
overigens een risico op fouten en fraude
bestaan, aangezien ze niet rechtstreeks aan de • een procedure voor dubbele ondertekening
kas gekoppeld zijn;
in te voeren, toch minstens voor betaalorders
boven een bepaald bedrag;
• de delegaties waren niet geformaliseerd in
lijsten waarmee op elk moment kan worden • geen manuele overschrijvingen meer te doen,
nagegaan wie bijvoorbeeld gemachtigd is om
of die op zijn minst te beperken tot het strikt
de kasregisters te gebruiken of de ontvangen
noodzakelijke;
facturen goed te keuren;
• aankoopprocedures in te voeren die
• alle personen die staan vermeld op de lijst
meer in overeenstemming zijn met de
van volmachthouders op de bankrekening
overheidsopdrachtenwetgeving;
van bpost, konden autonoom de stortingen
valideren zonder beperking qua bedrag. De • een eenduidige procedure te definiëren voor
de verkoop van vet, om het risico op fraude en
risico’s hadden ingedijkt kunnen worden door
inkomstenverlies te minimaliseren.
het four eyes-principe toe te passen;
• de dienst Boekhouding volgde de verslagen
van de vernietiging van voorraden niet op.
Ontbrekende verslagen werden niet altijd
opgevraagd bij de intendanten.
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Regie van de
Gevangenisarbeid
In zijn 176e en 177e Boek57 wees het Rekenhof op verschillende problemen met de werking
van de Regie van de Gevangenisarbeid (RGA), de ADBA die werk verschaft aan gedetineerden.
De meeste bezoldigingen en sociale lasten die de Regie van de Gevangenisarbeid betaalt,
zijn de arbeidslonen aan de gedetineerden. De minimumweddeschalen werden bijgewerkt
naar aanleiding van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 26 juni 2019 dat de
toekenningsvoorwaarden en het bezoldigingsniveau voor werk per uur, voor stukwerk en
voor beroepsopleiding vastlegt vanaf 1 januari 2020. Ze waren niet meer geïndexeerd sinds
het ministerieel besluit van 1 oktober 2004. De beheerscommissie van de ADBA moest nog
de uurtarieven per gevangenis en per type arbeid vastleggen. Het Rekenhof had immers
aanzienlijke verschillen vastgesteld per site in het gemiddelde bedrag van de uitbetaalde
arbeidslonen, en tussen sites in de bezoldigingen voor eenzelfde werk. Het Rekenhof had
tot slot ook opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd over de interne beheersing en de
governance bij de RGA.
Het Rekenhof heeft de voorlopige resultaten van de controle van de algemene rekening
2020 op 7 mei 2021 bezorgd aan de RGA en de beleidscel van de minister van Justitie. De
RGA deelde haar opmerkingen en antwoorden mee via een e-mail van 19 mei 2021.

57 Rekenhof, “Regie van de Gevangenisarbeid”, 176e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's) en van de administratieve openbare instellingen
(AOI's), Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p 99-105; 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's), de
administratieve openbare instellingen (AOI's) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020 (ADBA's), p. 123-125, www.rekenhof.be.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 123-125)

Stand van zaken op 30 april 2021

Aan gedetineerden gestorte arbeidslonen
Het harmoniseringsproces van de arbeidslonen
bij de verschillende gevangenissen hangt af
van de effectieve vervanging van het huidige
Grati-programma dat geen gemakkelijke en
doeltreffende opvolging van de gehanteerde
e
Het Rekenhof had in zijn 176 Boek enerzijds
tarieven mogelijk maakt.
gewezen op een groot aantal uurtarieven
in sommige werkplaatsen en anderzijds op De RGA plant het nieuwe programma tegen
verschillen in uurtarief tussen werkplaatsen voor eind 2021 te installeren, om de arbeidslonen
beter te beheren, te harmoniseren en vooral te
gelijkaardig werk.
controleren op gecentraliseerde wijze.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van
het Rekenhof heeft het koninklijk besluit van
26 juni 201958 de toekenningsvoorwaarden en het
bezoldigingsniveau bepaald voor werk per uur,
voor stukwerk en voor beroepsopleiding vanaf
1 januari 2020. Het nieuwe minimumtarief per uur
(0,75 euro / uur) komt neer op een herwaardering
van nagenoeg 20 %. De maximumbezoldiging
per uur is vastgelegd op 4 euro / uur.
De RGA stort een bezoldiging aan de
gedetineerden voor werk in een werkplaats,
voor huishoudelijk werk en voor de tijd die ze
doorbrengen in beroepsopleidingen.

Het koninklijk besluit gaf de beheerscommissie
ook de opdracht om uurtarieven vast te leggen
per gevangenis en per type arbeid.
Hoewel de beheerscommissie in haar vergadering
van 1 oktober 2019 melding maakte van haar
intentie om de methodes voor de berekening
van de bezoldigingen en de gepresteerde uren
te harmoniseren, was die harmonisering nog niet
afgerond.
Budgettaire transparantie
De beheerscommissie stelt een ontwerp Er werden specifieke begrotingsartikelen
van begroting op, dat vervolgens moet gecreëerd om de transparantie en de opvolging
worden goedgekeurd door de Kamer van van bepaalde kosten te verbeteren.
Volksvertegenwoordigers59.
Sinds het boekjaar 2020 zijn twee artikelen,
Ondanks de vroegere aanbevelingen van het waaronder dat van de welzijnsprojecten,
Rekenhof, bleef de begrotingsinformatie in de omgezet in limitatieve kredieten.
parlementaire stukken van 2019 ontoereikend.
Bovendien week ze soms af van de
begrotingsbeslissingen van de beheerscommissie.

58 Koninklijk besluit van 26 juni 2019 tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten
uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld.
59 Artikel 79 van de wet van 22 mei 2003.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 123-125)
In de begrotingen van de RGA waren bovendien
alleen niet-limitatieve kredieten opgenomen en
werden de werkingskosten (11,3 miljoen euro in
2019) en de welzijnsprojecten niet uitgesplitst. De
periodieke rapportering over de begroting aan de
FOD Bosa werd daarentegen herwerkt en bevatte
die uitsplitsingen wel.

Stand van zaken op 30 april 2021
Het Rekenhof merkt echter op dat andere
niet-limitatieve kredieten niet zijn gekoppeld
aan een specifieke activiteit of aan een
ontvangstenartikel. Het beveelt ook aan die om
te zetten in limitatieve kredieten.

De RGA had zich ertoe verbonden vanaf het
boekjaar 2020 twee artikelen, waaronder dat in
verband met de welzijnsprojecten, om te zetten in
limitatieve kredieten.
Welzijnsprojecten
Sinds 2008 financiert de RGA met eigen
middelen diverse acties ter ondersteuning60
van het directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen van de FOD Justitie (DG EPI) voor
een gecumuleerd bedrag van 10,9 miljoen euro
op 31 december 2019.

De RGA heeft de inventaris voltooid van de
goederen die tussen 2015 en 2020 werden
aangekocht ten voordele van het DG EPI en
die die laatste moest boeken als vaste activa.
De RGA heeft die goederen officieel gratis
overgedragen aan het DG EPI, eerst in 2020 voor
de goederen uit 2015-2019 (1,8 miljoen euro
Die acties, welzijnsprojecten genoemd, bestaan
aanschafwaarde) en vervolgens in 2021 voor de
in de organisatie van activiteiten voor de
goederen aangekocht in 2020 (0,2 miljoen euro).
gedetineerden en de aankoop van goederen
(bijvoorbeeld materiaal voor sportbeoefening).
Vervolgens moet het DG EPI nu zorgen voor de
bewaring en correcte boeking ervan61 om zo
Het Rekenhof had erop gewezen dat de goederen
het getrouw beeld van het vermogen van de
die in het kader van die acties aangekocht
federale Staat te waarborgen.
werden, niet werden geregistreerd in de balans
van de RGA, noch in die van het DG EPI, zelfs Het Rekenhof merkt daarnaast op dat de
wanneer het om vaste activa gaat. Bijgevolg ministerraad op 30 april 2021 een ontwerp
waren ze niet opgenomen in de inventaris van van koninklijk besluit tot wijziging van het
het vermogen van de federale Staat, waardoor koninklijk besluit van 13 september 200462 heeft
ze mogelijk niet goed werden bewaard (risico op goedgekeurd om er een duidelijke reglementaire
basis in op te nemen voor de financiering van de
diefstal of verduistering).
welzijnsprojecten door de RGA.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het
Rekenhof was de RGA in de loop van 2019 gestart
met het identificeren en documenteren van de
betrokken goederen voor de periode 2016-2019.

60 Binnen het kader dat is vastgelegd in artikel 2, 1e lid, van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de Gevangenisarbeid.
61 Met inachtneming van artikel 7, 6e lid, van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
62 Koninklijk besluit van 13 september 2004 tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de Gevangenisarbeid.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 123-125)

Stand van zaken op 30 april 2021

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

Er is niets veranderd sinds het vorige Boek.
Het Rekenhof merkt bovendien op dat de
beheerscommissie in 2019 en 2020 niet volledig
was. De minister van Justitie moet immers nog
een extra stemgerechtigd lid aanwijzen.

Het Rekenhof had aanbevolen maatregelen van
good governance goed te keuren (onder meer de
beheerscommissie openstellen voor leden van
diverse herkomst en stemrecht toekennen aan
de leidend ambtenaar).
De RGA had aangegeven te werken aan een
koninklijk besluit om haar administratief beheer
bij te werken.
Interne beheersing
Hoewel maatregelen van interne beheersing
werden ingevoerd, beschikte de RGA niet over een
volledig systeem van interne beheersing conform
het koninklijk besluit van 17 augustus 200763. Het
Rekenhof had onder meer gewezen op het gebrek
aan een overzicht en een evaluatie van de risico’s.
Daarnaast waren de bestaande maatregelen van
interne beheersing vaak beperkt bij gebrek aan
human resources, IT-integratie of procedures.
Gelet op de omvangrijke en uiteenlopende
risico’s had het Rekenhof aanbevolen een volledig
internebeheersingssysteem in te voeren.

Volgens het actieplan dat de beheerscommissie
heeft goedgekeurd, is de invoering van een
volledig internebeheersingssysteem nog altijd
gepland tegen eind 2021.
Het “luik resources” van het actieplan, dat
moest tegemoetkomen aan de aanbeveling van
het Rekenhof, is er echter nog niet in verwerkt.

Het actieplan dat de beheerscommissie in
2019 goedkeurde, beoogde een volledig systeem
van interne beheersing in te voeren tegen eind
2021.

63 Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de
federale uitvoerende macht.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 123-125)
Uit het onderzoek ervan door het Rekenhof bleek
echter dat een aantal punten met betrekking tot
de ontplooiing van sommige maatregelen, de
planning van de nodige human resources en de
opvolging van de invoering van het plan, moest
worden verbeterd.

Stand van zaken op 30 april 2021
Ondertussen
werden
bepaalde
verbeteringen aangebracht in het huidige
internebeheersingssysteem, onder meer wat de
bewaring van de goederen betreft. Gevoelige
goederen worden nu immers opgenomen in
een specifieke inventaris en de goederen die
samenhangen met de welzijnsprojecten zijn
geïnventariseerd en overgedragen aan het
DG EPI. Het Rekenhof stelde tot slot vast dat
het wettelijke maximumbedrag voor cash
betalingen strikter wordt nageleefd.

Bovendien bleven er tekortkomingen bij de
bewaring van goederen (gevoelige goederen
die verband houden met de welzijnsprojecten
en onverkochte goederen) en bij de naleving
van de functiescheiding. Anderzijds werden veel
transacties nog steeds cash afgehandeld, soms Er blijven echter belangrijke tekortkomingen,
boven de wettelijke maximumbedragen.
onder meer bij de functiescheiding. Volgens
de RGA zou de functiescheiding niet kunnen
De RGA had zich ertoe verbonden de integratie
worden gerealiseerd wegens een tekort aan
van een “luik resources” in het actieplan op de
gekwalificeerd personeel.
agenda van een van de komende vergaderingen
van de beheerscommissie te zetten, om er zeker
van te zijn dat de geplande acties tot een goed
einde zouden kunnen worden gebracht.
Boekings- en waarderingsregels
Er werden geen aanbevelingen geformuleerd.

Het Rekenhof heeft bij zijn controle van de
rekeningen 2020 vastgesteld dat er in de
inventarisbestanden voorraden aanwezig
waren met verschillende statussen (slapend,
verouderd, beschadigd, te vernietigen
enz.). De RGA gebruikt die statussen echter
niet om waardeverminderingen op de
overeenstemmende
activarekeningen
te
boeken, waardoor de voorraden te hoog zijn
gewaardeerd in de balans van de RGA.
Het Rekenhof heeft daarnaast verschillende
problemen vastgesteld bij de toerekening van
verrichtingen aan een boekjaar. Zo werd de
aan de Schatkist door te storten winst van het
boekjaar op het begrotingsjaar 2020 geboekt,
terwijl de beheerscommissie de berekening
ervan pas op 16 maart 2021 effectief heeft
goedgekeurd.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 123-125)

Stand van zaken op 30 april 2021
Het Rekenhof herinnert aan het volgende:
• De RGA moet haar algemene boekhouding
voeren volgens de gebruikelijke regels en
de beginselen van het dubbel boekhouden
(artikel 12 van de wet van 22 mei 2003).
• De vastgestelde rechten moeten worden
geboekt vóór 1 februari van het volgende
jaar om te behoren tot het boekjaar
(artikel 22 van het koninklijk besluit van
10 november 200964).
In haar antwoord wijst de RGA erop dat ze
onderworpen is aan de btw en daarom de
boeking van de verrichtingen van een boekjaar
omstreeks 12 januari moet afsluiten

64 "Elke verrichting wordt aan het boekjaar en aan het begrotingsjaar gehecht tijdens het welke ze heeft plaats gehad. Om
tot een boekjaar en een begrotingsjaar te behoren moeten de rechten zijn vastgesteld gedurende die jaren. De uiterlijk
op 31 december vastgestelde rechten die evenwel niet vóór 1 februari van het daaropvolgende jaar door de boekhoudkundige entiteit zijn geboekt, behoren tot een volgend jaar”.

64

Poolsecretariaat
Het financiële en materiële beheer van de wetenschappelijke basis “Princes Elisabeth” op
Antarctica wordt geregeld door een samenwerking tussen het Poolsecretariaat (een ADBA)
en de Internationale Poolstichting (IPF, een privé-instelling). Om een einde te maken aan
hun geschillen ondertekenden de Belgische Staat en de IPF op 15 juni 2017 een dading.
Ingevolge die dading regelen jaarlijkse partnerschapsprotocollen de samenwerking voor
elke Antarcticacampagne. Dat gebeurt in afwachting van de uitvoering van de wet van
8 juli 201865 die de koning machtigt een internationale vzw (ivzw) voor het beheer van de
Zuidpoolbasis op te richten.
In zijn 176e Boek (deel I)66 bracht het Rekenhof verslag uit over allerhande problemen die
het had vastgesteld naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2018 van het Poolsecretariaat, waarbij het het Poolsecretariaat had verzocht die tekortkomingen te verhelpen. In zijn 177e Boek (deel I)67 ging het vervolgens na in welke mate het Poolsecretariaat
gevolg had gegeven aan zijn aanbevelingen.
Naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2020 heeft het Rekenhof opnieuw onderzocht in hoeverre die aanbevelingen waren uitgevoerd. Het heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geen reactie ontvangen van de beleidscel van de staatssecretaris
belast met Wetenschapsbeleid.
Aanbevelingen van het 177e Boek (p. 67-68)

Stand van zaken op 11 mei 2021

Het Poolsecretariaat moet acties ondernemen
om een tegensprekelijke gewaardeerde
inventaris van de basis en van de aanwezige
goederen te verkrijgen.

Volgens het Poolsecretariaat is de opmaak
van een dergelijke inventaris niet opportuun
en brengt dit aanzienlijke kosten met zich
mee. Hierdoor wordt geen gevolg gegeven
aan de aanbeveling van het Rekenhof noch
aan het arrest van het hof van beroep van
17 december 201568.

65 Wet van 8 juli 2018 houdende machtiging tot oprichting van een internationale vzw voor het beheer van de Zuidpoolbasis “Princess Elisabeth” en tot opheffing van hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende
diverse bepalingen.
66 Rekenhof, 176e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's) en van de administratieve openbare instellingen (AOI's), Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 75-80, www.rekenhof.be.
67 Rekenhof, 177e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's), de administratieve openbare instellingen (AOI's) en de gelijkgestelde instellingen,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, p. 67-68, www.rekenhof.be.
68 Zie Rekenhof, 176e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's) en van de administratieve openbare instellingen (AOI's), Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 79, voetnoot 145, www.rekenhof.be.
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Aanbevelingen van het 177e Boek (p. 67-68)
Beslissingen van de beleidsraad
duidelijker, vollediger en tijdig
genotuleerd. Deze notulen moeten
ondertekend door de voorzitter
beleidsraad.

Stand van zaken op 11 mei 2021

moeten
worden
worden
van de

Voor 2020 zijn geen gedagtekende notulen
beschikbaar. De laatste ondertekende
notulen dateren van 2 oktober 2019. Uit
de ontwerpnotulen die het Rekenhof heeft
ontvangen voor 2020, blijkt bovendien dat er in
dat jaar slechts drie beleidsraden plaatsvonden
(op 25 maart, 28 mei en 18 juni), terwijl dat er
minimaal zes per jaar zouden moeten zijn69.
Ook de benoeming van de nieuwe voorzitter
van de beleidsraad ten gevolge van het
aantreden van een nieuwe federale regering
is niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

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

Er bestaat een officieus vijfjarenplan (campagne
2018-2019 tot en met campagne 2022-2023)
dat uitgaat van 2.054.000 euro aan extra
kredieten voor investeringen en aankopen70.
Als het plan officieel wordt goedgekeurd,
moet het volgens het Poolsecretariaat binnen
het normale campagnebudget worden
gerealiseerd. Daarnaast wijst het erop dat
het bundelen van uitgaven ook zou moeten
leiden tot besparingen. Het Rekenhof kon
echter naar aanleiding van zijn controle van
de rekeningen 2020 geen evolutie vaststellen
op dit vlak. Het beveelt overigens aan formeel
vast te leggen dat de door de Belgische Staat
gefinancierde aankopen effectief toebehoren
aan de Belgische Staat (het Poolsecretariaat).
Het Poolsecretariaat moet deze aankopen
vervolgens verwerken als investeringen.

De schenkingsakte moet door alle partijen Doordat de uitvoeringsbesluiten voor het
worden ondertekend en de schenking van Poolinstituut ivzw nog steeds ontbreken, is
1/1000e moet notarieel worden vastgelegd71.
hier nog geen gevolg aan gegeven.
De vereiste koninklijke besluiten en statuten De uitvoeringsbesluiten en statuten zijn nog
voor de oprichting van het Poolinstituut steeds niet goedgekeurd.
moeten worden goedgekeurd.
De overeenkomst tussen de Belgische Staat, Vermits het Poolinstituut nog steeds niet
de IPF en het Poolinstituut moet zo snel is opgericht, kon hier nog geen gevolg aan
mogelijk worden gesloten.
worden gegeven.

69 Artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009.
70 Het Poolsecretariaat boekt deze aankopen niet als kosten/uitgaven omdat de juridische overdracht van de eigendom van deze goederen van de IPF naar het Poolsecretariaat nog niet geregeld zou zijn. De eigenaar van de basis,
d.i. de Belgische Staat, staat in voor de aanpassingen aan de onroerende goederen (de basis en toebehoren). Voor
het aangekochte materieel en machines is dit minder duidelijk. De aankoopfacturen staan immers op naam van de
IPF, die als operator voor de Belgische Staat, deze goederen gebruikt. Bovendien is er onduidelijkheid of de hangar,
waarvan een deel wel als investering is geboekt, deel uitmaakt van de basis (en dus eigendom is van de Belgische
Staat) of als een apart onderdeel moet worden beschouwd (en waarvoor de overdracht dus nog formeel moet
gebeuren).
71 Hierdoor wordt de federale Staat 100 % eigenaar van de Basis. In overeenstemming met artikel 8 van het koninklijk
besluit van 10 november 2009 (boekhoudplan) moet de Basis jaarlijks worden geherwaardeerd. Richtlijnen van de
Commissie voor de Openbare Comptabiliteit of van de FOD Bosa hiervoor ontbreken echter nog (zie hoofdstuk 3,
punt 3.8 van dit Deel I van het Boek).
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Aanbevelingen van het 177e Boek (p. 67-68)

Stand van zaken op 11 mei 2021

De beheersovereenkomst tussen de Belgische Vermits het Poolinstituut nog steeds niet is
Staat en het Poolinstituut moet zo snel mogelijk opgericht, kon hier nog geen gevolg aan worden
worden gesloten.
gegeven.
Zolang de bovenstaande overeenkomst en de
beheersovereenkomst niet zijn gesloten, moet
in de protocollen die de jaarlijkse campagnes
organiseren worden bepaald dat die campagnes
inbegrepen zijn in de samenwerkingstermijn van
vijf jaar die de wet van 8 juli 2018 oplegt.

In het protocol 2020-2021 is hieraan voldaan.
Omdat het protocol 2021-2022 nog steeds niet
definitief beschikbaar was bij de controle, is het
Rekenhof, net zoals tijdens zijn vorige opvolging,
niet kunnen nagaan of dit protocol aan deze
voorwaarde voldoet.
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Internationaal Perscentrum
Het Internationaal Perscentrum (IPC) is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie en werd initieel als afzonderlijke entiteit opgericht voor het beheer van het Internationaal Perscentrum in het gebouw Residence Palace. De latere wijzigingen van die opdracht zijn
echter niet vertaald in de organieke regelgeving. De bevoegdheidsvermenging tussen het IPC
en de FOD Kanselarij die daaruit voortvloeit, is strijdig met het statuut van een ADBA waarvan het beheer en boekhouding afgescheiden zijn van het algemeen bestuur.

1

Inleiding

Het Internationaal Perscentrum is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) die als staatsdienst met afzonderlijk beheer werd opgericht door artikel
51 van de programmawet van 19 juli 2001 voor de uitbating van het Internationaal Perscentrum in het gebouw Residence Palace. De opdrachten van het IPC voor het beheer van het
perscentrum zijn nader gedefinieerd in een koninklijk besluit van 7 januari 200272. Naast
het beheer van het perscentrum heeft de programmawet van 22 december 2008 bijkomend
een thesaurierekening bij het IPC ondergebracht. Die wordt gebruikt voor de informatieen communicatieopdrachten van de federale en programmatorische overheidsdiensten of
zogenaamde “campagnes”. De programmawet (I) van 26 december 2015 heeft het begrotingsfonds voor informatie- en communicatieopdrachten afgeschaft (de zogenaamde “Infoshop”) en de opdrachten daarvan overgedragen aan het IPC73.
Het Rekenhof wijst erop dat zowel de opdracht van de campagnes als de opdracht van
de infoshop tot nu toe niet in de organieke regelgeving van het IPC werden opgenomen.
Daarnaast beheert de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij
rechtstreeks de verrichtingen van zowel de campagnes als van de Infoshop, hoewel ze financieel verlopen via het IPC. De onduidelijke afgrenzing van de opdrachten van het IPC
strookt niet met de definitie van een ADBA als een dienst met een afgescheiden beheer en
boekhouding.
Het Rekenhof heeft het ontwerpartikel in het kader van de tegensprekelijke procedure bezorgd aan de beleidscel van de eerste minister en aan de FOD Kanselarij. Het antwoord van
de FOD werd verwerkt in dit artikel.

2

Goedkeuring en overlegging van de rekeningen

Volgens artikel 81 van de wet van 22 mei 2003 wordt de algemene rekening opgemaakt door
de beheersorganen en goedgekeurd door de minister van wie de dienst afhangt. Die minister bezorgt ze vervolgens uiterlijk op 20 maart aan de minister van Begroting.

72 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer.
73 Zie de memorie van Toelichting bij de programmawet (I) van 26 december 2015, Parl. St. Kamer, 26 november 2015,
DOC 54 1479/001, p. 4, www.dekamer.be .
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Het beheerscomité kon voor de goedkeuring van de rekening 2020 niet rechtsgeldig binnen de wettelijke termijn worden bijeengeroepen omdat sommige leden nog niet waren
aangeduid. Het bestaat voor een meerderheid uit de vertegenwoordigers van de eerste minister, de vice-eersteministers en de staatssecretaris van Begroting, maar na het aantreden
van de nieuwe regering in het najaar 2020 hadden zij hun vertegenwoordigers nog niet
aangeduid. Om die reden werd de rekening op 11 maart 2021 zonder tussenkomst van het
beheerscomité goedgekeurd door de bevoegde minister, d.i. de eerste minister. Het nieuwe
beheerscomité werd uiteindelijk aangesteld met een koninklijk besluit van 25 maart 2021.
Dit comité heeft de rekening 2020 achteraf goedgekeurd op 15 april 2021.

3

Algemene boekhouding

Het IPC sluit zijn rekening 2020 af met een balanstotaal van 10.487.222,25 euro en een resultaat van het boekjaar van 39.703,47 euro. De belangrijkste inkomstenbronnen van het IPC
uit het beheer van het perscentrum zijn de huurgelden voor de lokalen, zalen en uitrusting
en de concessiebijdragen. De inkomsten van de campagnes zijn financieringsbijdragen door
overheidsdiensten. Zowel de inkomsten uit de verhuur en de concessies als de opbrengsten
van de campagnes zijn gedaald als gevolg van de COVID-19-beperkingen.
Het resultaat van het boekjaar van het IPC houdt geen rekening met het resultaat van de
verrichtingen van de campagnes en van de Infoshop. Het resultaat van die verrichtingen
(-203.410,40 euro) wordt via de balans overgedragen naar het volgende jaar omdat het IPC
die beschouwt als niet-eigen verrichtingen. Het gecumuleerde saldo van de campagnes en
verrichtingen is een schuld van 1.946.824,13 euro die het IPC op de overlopende rekeningen
van het passief presenteert. Deze manier van werken creëert onduidelijkheid over welke
entiteit verantwoordelijk is voor het beheer van de campagnes en de Infoshop. Als het om
eigen verrichtingen van het IPC gaat, moeten de transacties in de resultatenrekening worden verwerkt en via de resultaatsverwerking in het eigen vermogen worden opgenomen.
Als het niet-eigen verrichtingen betreft, moeten ze door het jaar via derdenrekeningen op
de balans verlopen en als effectieve schuld in de juiste rubriek van het passief van de balans
worden gepresenteerd. In dat geval moeten ook de derden voor wie de opdrachten worden
verricht, deze transacties en vorderingen in hun rekeningen presenteren.

4

Volledigheid van de rekeningen

Het Rekenhof merkt op dat de rekeningen van het IPC geen volledig beeld geven van de
activiteiten en dat zowel opbrengsten als kosten beïnvloed worden door activiteiten van de
FOD Kanselarij.
In de toelichting bij de rekening maakt het IPC melding van elementen die het volledig en
getrouw beeld van de rekening beïnvloeden. Daarbij verduidelijkt de toelichting dat sommige lonen en andere kosten niet door het IPC worden gedragen maar wel door de FOD
Kanselarij (lonen) en de Regie der Gebouwen (de gratis terbeschikkingstelling van het gebouw).
Aan het begin van de COVID-19-crisis werd aan de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij gevraagd om, in het kader van haar communicatieopdracht ten
behoeve van de regering, de COVID-19-persconferenties te organiseren vanuit het Residence
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Palace. Het IPC heeft hiervoor kosteloos zalen ter beschikking gesteld van de FOD Kanselarij en het Nationaal Crisiscentrum74. Volgens de FOD Kanselarij is dat verantwoord en
moest hiervoor geen specifieke overeenkomst worden gesloten omdat dit kadert binnen de
algemene afspraken met de FOD Kanselarij die werden goedgekeurd door het beheerscomité bij de oprichting van het IPC.

5

Begrotingsboekhouding

De uitvoeringsrekening van de begroting sluit nagenoeg in evenwicht af met een beperkt
negatief resultaat van -375,24 euro.
De overgelegde uitvoeringsrekening is overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgesteld
volgens de onderverdeling van de goedgekeurde begroting, op basis van de classificatie van
de ontvangsten en uitgaven. Ten behoeve van het beheerscomité gebruikt het IPC een uitvoeringsrekening met een andere onderverdeling. Hierin zijn de verrichtingen van de campagnes en de Infoshop, die het IPC als niet-eigen verrichtingen beschouwt, afgezonderd van
de eigen verrichtingen en focust de rapportering op de opdrachten van het perscentrum75.
Hoewel het goedkeuren van de ontwerpbegrotingen één van de opdrachten is van het beheerscomité, stelt het Rekenhof vast dat ook op dit punt de onduidelijkheid over de opdrachten van het IPC een goede begrotingssturing in de weg staat. In de ontwerpbegrotingen 2020 en 2021 werden de campagnes en de Infoshop zonder begrotingscijfer pro memorie
vermeld. In de notulen van het beheerscomité over de ontwerpbegroting 2021 wordt vermeld dat de leden van het beheerscomité hun goedkeuring aan de begroting hechten onder
voorbehoud van de bedragen die voor die twee activiteiten zijn opgenomen.

6

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan de opdrachten van het IPC en de beslissingsbevoegdheden hierover te verduidelijken en de organieke regelgeving daarmee in overeenstemming te brengen. Daarnaast herhaalt het Rekenhof zijn aanbeveling om de activiteiten en de bijhorende
financiële verrichtingen op te nemen in de rekening van de diensten conform hun wettelijke opdracht, zodat ook de afzonderlijke rekeningen een getrouw beeld geven van de
werkelijkheid.

74 Op basis van de algemene huurtarieven voor die zalen wordt de waarde van deze terbeschikkingstelling geraamd
op 0,2 miljoen euro.
75 De ontvangsten van goederen en diensten worden niet opgedeeld volgens hun economische classificatie (bedrijven, IZW’s en gezinnen, buitenland, overheden), maar naargelang het ontvangsten van concessies, verhuur van
zalen of lokalen betreft. De werkingsuitgaven worden verder uitgesplitst naar gebouwuitgaven en andere werkingskosten.
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BelExpo: rekeningen 2017 tot
2020
Het Belgische Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (met als handelsmerk BelExpo) heeft zijn rekeningen 2017 tot 2019 laattijdig overgelegd. Bijgevolg kon het
Rekenhof deze rekeningen en zijn opmerkingen niet binnen de wettelijke termijn overzenden
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het kan die termijn evenmin in acht nemen voor
de algemene rekening 2020 omdat het de stukken die nodig zijn voor zijn auditwerkzaamheden
niet binnen een redelijke termijn heeft ontvangen. Het Rekenhof had dit gebrek aan medewerking al vastgesteld toen het de vorige rekeningen onderzocht.
De ADBA doet een beroep op een accountancykantoor om zijn boekhouding bij te houden
evenals op een bedrijfsrevisor, die een oordeel zonder voorbehoud formuleerde over de rekeningen 2017 tot 2020. Niettemin verliepen de goedkeuring en opvolging van de begrotingen en
de rekeningen niet strikt genoeg. Zo stelde het Rekenhof verschillende, soms belangrijke fouten
vast naar aanleiding van zijn controle van de verrichtingen in de algemene boekhouding en in
de begrotingsboekhouding.
Ook is uit het onderzoek van de interne beheersing van de ADBA gebleken dat er talrijke frauderisico’s zijn. BelExpo moet maatregelen treffen om die in de hand te houden.

1

Inleiding

De ADBA Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen werd
opgericht binnen de FOD Economie door de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie (hoofdstuk 13, artikelen 60 tot 68). Hij staat in voor het ontwerp,
de voorbereiding, de organisatie en de vereffening van de Belgische deelname aan internationale tentoonstellingen, georganiseerd door het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen (hierna IBT).
BelExpo verving het vroegere “Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen” en nam de rechten en plichten over die verbonden zijn aan het begrotingsfonds voor
de organisatie van internationale tentoonstellingen.
Tot 2020 bestond de financiering van de ADBA nagenoeg uitsluitend uit bijdragen van de
federale Staat en van de deelentiteiten die wensten deel te nemen aan Belgische projecten
op internationale tentoonstellingen76. In 2021 komen daar de commerciële ontvangsten bij
van de uitbating van het Belgische paviljoen in Dubai waar de wereldtentoonstelling van
Dubai 2020 zal plaatsvinden en die werd uitgesteld tot 202177 (hierna Dubai 2020 genoemd).

76 Voor de deelname van België aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Expo 2019 Beijing werd ook een
sponsorontvangst geïnd.
77 Deze wereldtentoonstelling was aanvankelijk gepland van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 en zal uiteindelijk ingevolge de COVID-19-pandemie plaatsvinden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.
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Aangezien de nodige competenties intern niet aanwezig waren, heeft Belexpo het beheer
van de boekhouding toevertrouwd aan een accountancykantoor. Bovendien werd met toepassing van de artikelen 14 tot 17 van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende het
financiële beheer van BelExpo, de controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid van de verrichtingen in de jaarrekeningen toevertrouwd aan
een bedrijfsrevisor. Die vervult zijn opdracht in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en formuleerde een oordeel zonder voorbehoud over de
rekeningen 2017 tot 2020.

2

Goedkeuring van de rekeningen

Het beheerscomité van BelExpo heeft de algemene rekeningen 2017 tot 2019 van de ADBA
voorlopig maar nog niet definitief gevalideerd met het oog op de controle ervan door de
bedrijfsrevisor. Intussen werden die rekeningen goedgekeurd door de toezichthoudende
minister en gecontroleerd door het Rekenhof. De algemene rekening 2020 werd overgelegd
aan het Rekenhof op 30 maart 2021 via het eBMC-platform, nog vóór het beheerscomité ze
voorlopig had gevalideerd.
Artikel 81 van de wet van 22 mei 2003 verplicht de minister van Economie er overigens toe
die algemene rekeningen goed te keuren uiterlijk op 20 maart van het jaar volgend op dat
waarop de rekeningen betrekking hebben. Het Rekenhof stelde echter vast dat die goedkeuring:
•
•
•

3

niet kon worden nagegaan voor de rekening 2017;
laattijdig gebeurde voor de rekeningen 2018 (nl. op 25 oktober 2019) en de rekeningen
2019 (nl. op 14 mei 2020);
nog ontbrak (op 15 mei 2021) voor de rekening 2020.

Onderzoek van de algemene rekening

Artikel 83 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat het Rekenhof de algemene rekeningen
van de ADBA’s samen met zijn opmerkingen moet overzenden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers vóór 31 mei van het jaar dat volgt op het desbetreffende begrotingsjaar 78.
Net als bij de vorige algemene rekeningen kan het Rekenhof die verplichting niet naleven
voor de rekening 2020 door de laattijdige verzending van de documenten die het nodig
heeft voor zijn controle79. Het Rekenhof had de directie van de ADBA nochtans al op 27 november 2020 op de hoogte gebracht van de lijst van voor te bereiden (onder meer boekhoudkundige) stukken en bestanden. Omdat een reactie uitbleef, werden vier herinneringen
verstuurd op 4 januari 2021, 15 januari 2021, 10 maart 2021 en 2 april 2021.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het, in overeenstemming met artikel 5bis van zijn organieke wet van 29 oktober 1846, alle mogelijke documenten en inlichtingen mag opvragen
over het beheer van de diensten en instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen.

78 Door de COVID-19-pandemie werd de wettelijke termijn voor de voorlegging van de algemene rekening 2019 verlengd met een maand.
79 Die documenten werden beetje bij beetje overgezonden vanaf 21 april 2021.
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Het had al gewezen op dit gebrek aan medewerking80 naar aanleiding van de controle van
de algemene rekeningen 2017 tot 2019, waarover een tussentijds verslag werd opgesteld81,
maar daar kwam geen reactie op. Op basis van extra informatie die eind 2020 werd ontvangen, richtte het Rekenhof op 10 februari 2021 zijn definitief verslag aan de toezichthoudende minister en aan de directie van BelExpo. De toezichthoudende minister nam op
10 mei 2021 akte van de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof en verzocht de
ADBA hem uiterlijk tegen 15 juni 2021 verslag uit te brengen over de maatregelen die werden
getroffen om de vermelde tekortkomingen te corrigeren. De directie van BelExpo heeft op
21 mei 2021 ook akte genomen van de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof. Ze
heeft het accountancykantoor en de bedrijfsrevisor op de hoogte gebracht van de opmerkingen over het houden van de boekhouding zodat ze er in de toekomst rekening kunnen
mee houden.

4

Wereldtentoonstelling van Milaan 2015

De opmaak van een definitieve afrekening voor de deelname aan de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 (hierna: Milaan 2015), het laatste project dat via het vroegere Commissariaat-generaal werd beheerd, vormde een onontbeerlijke basisvoorwaarde voor de
opstelling van de beginbalans van de ADBA. Het Rekenhof had eerder twee tussentijdse
afrekeningen ontvangen van de minister van Economie en verslag uitgebracht aan het
parlement over de verrichtingen tot 31 december 201682. De definitieve afrekening werd
uiteindelijk bezorgd aan het Rekenhof op 27 juli 2020. Het onderzoek ervan geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:
•

•

•

In strijd met artikel 64 van de organieke wet van BelExpo werd het saldo dat beschikbaar was op de vier ING-bankrekeningen niet opgenomen in de balans van de ADBA
vanaf de oprichting ervan, maar pas bij de afsluiting van de rekening 2017.
Nadat de fondsen waren overgedragen op de bpost-rekening van de ADBA op 6  november 2018, richtte de FOD Economie een brief aan ING met het verzoek die inmiddels ongebruikte rekeningen af te sluiten. Aangezien de bank daaraan geen gevolg heeft
gegeven, werden nog intresten geïnd en kosten aangerekend op 31  december 2018. Het
Rekenhof wijst erop dat de netto-opbrengst van de intresten niet integraal werd gestort
op de bpost-rekening van BelExpo, wat de ADBA niet kan verklaren.
Aangezien de ADBA niet alle bankuittreksels van deze rekeningen voor 2017 en
2018 heeft bezorgd, kon het Rekenhof niet nagaan of de overdracht correct is verlopen,
noch of de verrichtingen die zijn opgenomen in de eindafrekening van Milaan 2015 volledig waren. Het kon evenmin verifiëren of de bankrekeningen werden afgesloten, bij
gebrek aan een document van de bank waarin dat wordt bevestigd.

80 Zie Rekenhof, 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA's), de administratieve openbare instellingen (AOI's) en de gelijkgestelde instellingen,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, p. 22-23, www.rekenhof.be.
81 Dit tussentijdse verslag werd op 5 juni 2020 via e-mail bezorgd aan de beleidscel van de toezichthoudende minister
en aan de directie van BelExpo.
82 Zie Rekenhof, 174e Boek – Volume I: Opmerkingen en documenten aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 229 – 237, www.rekenhof.be.
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5

Algemene boekhouding

5.1
Waarderingsregels
De waarderingsregels bepalen dat de boekhouding van BelExpo moet worden gevoerd in
overeenstemming met het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van Vennootschappen. Het Rekenhof benadrukt echter dat de ADBA de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel83 mag gebruiken in plaats van het algemene
boekhoudplan, maar dat hij verplicht is de waarderingsregels van het koninklijk besluit van
10 november 2009 toe te passen.
Voorts zijn de waarderingsregels die BelExpo heeft opgesteld, onvolledig. Zo voorzien ze
niet in een methode om voorzieningen aan te leggen en te herwaarderen. Ook werden er
geen criteria vastgelegd om een vordering te herklasseren bij de dubieuze vorderingen, om
de waardeverminderingen te definiëren die moeten worden toegepast op die vorderingen,
of om de oninvorderbare aard van een vordering te bepalen.
5.2
Boekhoudkundige resultaten per deelname aan een tentoonstelling
BelExpo besliste een analytische opvolging uit te voeren voor elk project van deelname aan
een tentoonstelling georganiseerd onder de vlag van het IBT. Daartoe creëerde hij twee
rubrieken “gereserveerde eigen fondsen” op de balans voor de deelnames aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Expo 2019 Beijing en aan Dubai 2021. Het Rekenhof stelde
vast dat de algemene werkingskosten (personeelskosten, kosten voor het voeren van de
boekhouding, kosten voor het nazicht van de rekeningen enz.) willekeurig waren toegerekend aan de deelname aan Dubai 2021, waardoor de resultaten werden vertekend.
BelExpo werpt tegen dat een verdeling van zijn algemene kosten over de verschillende projecten de haalbaarheid van de kleinste projecten in het gedrang zou kunnen brengen. De
ADBA besliste daarom die kosten aan te rekenen op de deelname aan Dubai 2021. Het Rekenhof benadrukt dat dit het nut van een analytische opvolging sterk vermindert.
5.3
Voorzieningen voor risico's en kosten
BelExpo nam bij zijn oprichting de geschillen in verband met Milaan 2015 over. Die werden
geraamd op 1.557.832,51 euro. Het Rekenhof stelt het volgende vast:
•
•

•

BelExpo heeft de verschillende voorzieningen niet jaarlijks geherwaardeerd op basis van
de gebeurtenissen die zich intussen hadden voorgedaan.
De voorzieningen die werden aangelegd voor een geschil tussen een leverancier en zijn
onderaannemer, alsook voor betwiste prestaties bij de ontmanteling van het Belgische
paviljoen in Milaan, hadden moeten worden geboekt in klasse 4 van de balans, bij de
(betwiste) schulden.
Het bij de Deposito- en Consignatiekas gekantonneerde bedrag84 en de kosten die werden gefactureerd door de gerechtsdeurwaarder (44.064,16 euro in totaal) voor een geschil met een consultant van het vroegere Commissariaat-generaal, werden afgetrokken
van de aangelegde voorziening. Voor een ander geschil werd een vermindering uitgevoerd voor de kosten die in 2019 werden gefactureerd door het advocatenkantoor dat de

83 Op grond van artikel 63, 1e lid, van zijn organieke wet.
84 Op basis van een ongunstig vonnis in eerste aanleg waartegen de Staat in beroep is gegaan.
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•

Belgische Staat had vertegenwoordigd. Het Rekenhof herinnert eraan dat terugnames
van voorzieningen uitsluitend mogen gebeuren op basis van bedragen die definitief aan
een tegenpartij toekomen. Het gekantonneerde bedrag had bovendien moeten worden
geboekt in een rekening van klasse 4 van de balans.
De FOD Economie heeft de advocatenkosten voor sommige geschillen (23.417,50 euro op
31 december 2019) voor zijn rekening genomen, terwijl alle rechten en plichten van het
vroegere Commissariaat-generaal werden overgedragen aan de ADBA bij de oprichting
ervan.

Daarnaast werd het vakantiegeld voor de prestaties 2019 (20.494,29 euro) ten onrechte opgenomen bij de voorzieningen in de balans 2019, terwijl het om sociale schulden gaat.
5.4
Rekening-courant bij de ambassade van België in China
In het kader van de internationale tuinbouwtentoonstelling Expo 2019 Beijing (hierna: Beijing 2019) werd een rekening-courant geopend bij de ambassade van België in China om
ter plaatse uitgaven te kunnen betalen. Het Rekenhof stelt vast dat de manier waarop de
betalingsopdrachten moesten worden meegedeeld of waarop de in de loop van het jaar
uitgevoerde verrichtingen moesten worden opgevolgd, niet werd bepaald in een door de
ambassade en BelExpo ondertekende overeenkomst, maar via mailverkeer. De opvolging
gebeurde via een door beiden gedeelde Excel-tabel. Er werd bij de jaarafsluitingen geen
proces-verbaal opgemaakt om het saldo vast te stellen dat in de balans van de ADBA moest
worden opgenomen.
In 2019 besliste het beheerscomité van BelExpo dat de uitgaven gerealiseerd in andere valuta dan euro niet langer zouden worden omgezet volgens de koers van de dag waarop de
verrichting plaatsvond, maar volgens de dagkoers die van toepassing was op het moment
van de uitgave85. Deze methode is in strijd met de bepalingen van het koninklijk besluit
van 10 november 2009 en met de waarderingsregels. Die situatie leidde bovendien tot een
verschillende verwerking voor vorderingen en schulden in vreemde valuta, omdat de eerste
nog steeds worden omgezet volgens de koers die geldt op de dag waarop de factuur wordt
uitgegeven.
Tot slot werd het saldo dat eind 2019 beschikbaar was op de rekening-courant, net zoals
een handelsvordering in renminbi die op 31 december 2019 nog openstond, niet geherwaardeerd op basis van de koers van de euro op 31 december van het boekjaar.
5.5
Liquide middelen
De beschikbare middelen van BelExpo worden geplaatst op een ING-rekening die werd
geopend bij de oprichting van BelExpo en op een bpost-rekening die in 2018 werd geopend.
In strijd met de bepalingen van titel 11 van de wet van 21 december 201386 had BelExpo niet
voorafgaandelijk toestemming gevraagd aan de minister van Financiën om een zichtrekening te openen bij een andere instelling dan die aangewezen door de Staat (nl. bpost).
Als antwoord op een verzoek tot regularisering dat op 3 augustus 2020 werd ingediend,
heeft de minister van Financiën de ADBA opdracht gegeven de ING-rekening af te sluiten.
In april 2021 was die rekening nog in vereffening.

85 Deze methode werd overeengekomen tussen de externe boekhouder en de bedrijfsrevisor.
86 Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
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Het Rekenhof wijst erop dat de gevolmachtigden van de twee bankrekeningen de uit te
voeren overschrijvingen autonoom en zonder beperking qua bedrag kunnen ondertekenen.
Het risico op fraude dat hieruit voortvloeit, zou kunnen worden gedekt door een vier-ogencontrole in te voeren (eventueel vanaf een bepaald drempelbedrag). Bovendien worden de
lijsten van gevolmachtigden niet onmiddellijk herzien van zodra een erin vermeld personeelslid vertrekt of van betrekking verandert.
De ADBA gebruikt overigens een kredietkaart waarvoor een specifieke leveranciersrekening werd aangemaakt. De aankopen die gebeuren via een betalingstussenpersoon, zoals
de kredietkaartuitgever, moeten worden geboekt op de passende grootboekrekeningen van
klasse 5 en ondersteund worden met bewijskrachtige verantwoordingsstukken, wat niet
altijd het geval is.
Het Rekenhof benadrukt dat, als het gebruik van een kredietkaart noodzakelijk blijkt, onder meer om uitgaven in het buitenland te doen, een procedure zou moeten worden ingevoerd om de precieze modaliteiten vast te leggen. Het herinnert eraan dat de originele
aankoopbewijzen verplicht moeten worden toegevoegd aan de algemene overzichtsstaten
die door de bankinstelling worden verstrekt. Elke uitgave, ongeacht hoe ze wordt betaald,
moet bovendien worden goedgekeurd (desnoods achteraf) door de persoon die op grond
van de delegatiebepalingen werd aangewezen. Een ordonnateur, meer bepaald een leidend
ambtenaar, mag niet zelf de uitgaven goedkeuren die hij heeft gedaan.
5.6
Controle van een selectie van in 2018 en 2019 gerealiseerde uitgaven
Het Rekenhof heeft een steekproef onderzocht van 65 stukken die in 2018 en 2019 werden
geboekt, en formuleert de volgende opmerkingen:
•

•

•

Slechts op vier stukken werd een ontvangstdatum vermeld. Overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving geeft die datum echter het begin aan van de verificatie- en
betalingstermijn. BelExpo zou deze systematisch moeten aanbrengen op de binnenkomende stukken87.
Er werden voorschotten betaald aan twee Chinese bedrijven in het kader van de werkzaamheden voor het aanleggen van de Belgische tuin voor Beijing 2019. BelExpo legt
uit dat hij de Belgische overheidsopdrachtenwetgeving niet heeft nageleefd om zich te
kunnen conformeren aan de lokale handelspraktijken. Het Rekenhof stelt bovendien
vast dat die voorschotten onterecht als kosten (klasse 6) werden geregistreerd, en niet
als vorderingen (klasse 4).
In strijd met de bepalingen van het huishoudelijk reglement ondertekent de (aan de
rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen) rekenplichtige nooit de facturen en kostennota’s om de conformiteit ervan te bevestigen. De goedkeuring door de commissarisgeneraal ontbreekt voor zes stukken. Tot slot is de handtekening van de commissarisgeneraal bijna nooit gedateerd, terwijl die datum nodig is om de verrichtingen aan de
boekjaren te koppelen.

87 Op basis van de betalingsdatums heeft het Rekenhof echter vastgesteld dat de ADBA de ontvangen facturen en
kostennota’s spoedig behandelde.
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•

De vereffeningsdossiers zijn vaak onvolledig. Talrijke facturen en onkostennota’s zijn
niet vergezeld van de bestelbons, eventuele leveringsbons of reismachtigingen. Het Rekenhof heeft er ook op gewezen dat de ADBA een stand van zaken heeft vereffend terwijl
daarin een incoherentie zat in verband met de tenlasteneming van de btw.

Wat de onkostennota’s betreft, merkt het Rekenhof het volgende op:
•
•

•

6

Sommige verplaatsingen en geringe uitgaven worden onvoldoende verantwoord in het
licht van de opdrachten van de ADBA en de lopende projecten.
Er ontbreken een aantal verantwoordingsstukken. Het Rekenhof herinnert eraan dat
een rekeninguittreksel of een afrekening van een kredietkaart geen bewijskrachtig verantwoordingsstuk is voor het verantwoorden van uitgaven.
Voor een verblijf in het buitenland werden de verblijfskosten volledig terugbetaald, terwijl die hoger lagen dan het bedrag dat had mogen worden betaald op basis van de bepalingen van het huishoudelijk reglement88.

Begrotingsboekhouding

6.1
Begrotingen
Voor 2017 werd geen begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, terwijl de begroting voor het jaar 2018 werd voorgelegd in de vorm van een
aangepaste begroting toegevoegd aan het ontwerp van eerste aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting 2018.
Bovendien heeft de minister van Economie de begrotingen 2018 tot 2020 niet formeel goedgekeurd, hoewel de ADBA van oordeel is dat ze impliciet werden goedgekeurd aangezien
het beheerscomité89 die begrotingen heeft goedgekeurd.
Het Rekenhof kon tot slot niet nagaan of de ADBA de uitvoering van zijn begroting regelmatig opvolgt.
6.2
Budgettaire aanrekeningen en kredietoverschrijdingen
Uit de controle van de uitvoeringsrekening van de begroting (afgekort als URB) 2017 tot
2019 blijkt dat BelEXpo verrichtingen ten onrechte heeft aangerekend op begrotingskredieten (de overname van de banksaldi van de vroegere ad-hocstructuur of de op hospitalisatieverzekeringen terug te vorderen btw) of omgekeerd (door de FOD Economie betaalde
advocatenkosten of een creditnota in verband met de website). Bovendien werden bepaalde
verrichtingen niet aan de juiste begrotingsjaren gekoppeld (het vakantiegeld bijvoorbeeld).
Die fouten hebben de begrotingsresultaten beïnvloed die de ADBA heeft berekend.

88 BelExpo heeft beslist de maximale verblijfsvergoeding per dag toe te passen die per land werd vastgelegd in het
ministerieel besluit van 2 juli 2018 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies.
89 Een vertegenwoordiger en een regeringscommissaris die zijn aangewezen door de minister maken met raadgevende stem deel uit van het beheerscomité.
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Aangezien er voor 2017 geen begroting werd goedgekeurd, stelt het Rekenhof voor dat jaar
de facto een globale kredietoverschrijding vast die overeenstemt met de gerealiseerde uitgaven (10.811,91 euro volgens de URB). Die overschrijding impliceert geen financiële tussenkomst van de Staat.
Vermits de URB 2018 niet werd opgesteld overeenkomstig het model van het koninklijk
besluit van 31 juli 2017, kon het Rekenhof niet nagaan of de begrotingsmachtigingen per uitgavenartikel in acht werden genomen. Die URB vertoont een globale kredietoverschrijding
van 839.397,84 euro. In strijd met artikel 79/2 van de wet van 22 mei 2003 werd die overschrijding van de limitatieve kredieten niet vooraf gemachtigd door de toezichthoudende
minister en de minister van Begroting. Ze impliceert echter geen financiële tussenkomst
van de Staat. Gelet op de aanrekeningsfouten die het Rekenhof heeft vastgesteld bij de controle van de rekeningen, valt de effectieve overschrijding overigens lager uit.

7

Interne beheersing

BelExpo neemt het risico op fraude onvoldoende in aanmerking bij de definitie van zijn
maatregelen van interne beheersing. Dat risico vloeit onder meer voort uit de volgende
tekortkomingen:
•

•
•
•
•
•

het ontbreken van een volledige inventaris van al zijn bezittingen, rechten, schulden en
verplichtingen van welke aard ook (in strijd met de bepalingen van artikel 16 van de wet
van 22 mei 2003);
de gebrekkige opvolging van de rekening-courant die bij de Belgische ambassade in
China geopend is (zie hierboven, punt 5.4);
het ontbreken van een vier-ogen-controle voor de betalingen alsook het onregelmatig
bijwerken van de lijst van gevolmachtigden op de rekeningen-courant (zie punt 5.5);
procedures met hiaten voor de kredietkaart (zie punt 5.5);
inbreuken op de overheidsopdrachtenwetgeving (zie punt 5.6);
vaststellingen in verband met de onkostennota’s (zie punt 5.6).

BelExpo heeft bovendien nog geen procedurehandleidingen opgesteld die alle ontvangsten- en uitgavencycli afdekken (aankopen, voorraden, verkopen, betalingen en wedden).
De ADBA was van oordeel dat die handleidingen nog niet nodig waren omdat tot nu toe enkel eenvoudige transacties werden geboekt. Hij heeft niettemin aangegeven dat hij er werk
van maakte in het vooruitzicht van de opening van het Belgische paviljoen in Dubai. Het
Rekenhof onderstreept de noodzaak om procedures op te stellen die de vrijwaring van het
patrimonium van BelExpo en een getrouwe rapportering van zijn verrichtingen waarborgen. Deze noodzaak wordt gerechtvaardigd door twee specifieke elementen, namelijk het
belang van de toekomstige handelsactiviteiten die een strikte opvolging impliceren van de
vorderingen en schulden, alsook de verdeling van het werk tussen het personeel ter plaatse
en het personeel dat in België gebleven is.
Het Rekenhof stelt tot slot vast dat de persoon die de functie van (aan de rechtsmacht
van het Rekenhof onderworpen) rekenplichtige vervulde90, tot aan zijn ontslag ook de

90 De persoon in kwestie heeft zijn betrekking verlaten in juli 2020 en werd nog niet vervangen.
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boekingen in het boekhoudprogramma valideerde, wat in strijd is met artikel 29 van de
wet van 22 mei 2003 die voorziet in een scheiding van de beslissings-, de registratie- en de
bewarende functies.

8

Conclusies en aanbevelingen

Hoewel BelExpo een beroep doet op een accountancykantoor om zijn boekhouding bij te
houden en op een bedrijfsrevisor om zijn rekeningen te verifiëren, merkt het Rekenhof
vooreerst op dat de ADBA de boekhoudkundige verrichtingen onvoldoende beheerst. Hier
moet zo snel mogelijk verandering in komen.
BelExpo moet er overigens voor zorgen dat zijn rekeningen formeel en definitief worden
goedgekeurd door zijn beheerscomité en de toezichthoudende minister, en dit uiterlijk op
de wettelijke vastgelegde datum van 20 maart van het jaar volgend op het jaar van afsluiting. Het moet er ook voor zorgen dat alle informatie, stukken en bestanden die het Rekenhof voor zijn controle nodig heeft, binnen een redelijke termijn worden meegedeeld.
De toezichthoudende minister moet de begrotingen formeel goedkeuren vooraleer ze aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden bezorgd. Bovendien mogen enkel verrichtingen die aanleiding geven tot een financiële afwikkeling en die voor eigen rekening met
derden werden gerealiseerd, budgettair worden aangerekend.
Het Rekenhof beveelt BelExpo tot slot aan de risico’s op fraude beter onder controle te
houden. Dit houdt onder andere in dat hij procedurehandleidingen opstelt om alle ontvangsten- en uitgavencycli af te dekken en dat hij erop toeziet dat er een correcte functiescheiding is.
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AOI-MB
Regie der Gebouwen
De algemene rekening 2020 van de Regie der Gebouwen (Regie) werd tijdig voorgelegd aan het
Rekenhof. Hoewel de instelling betekenisvolle stappen heeft gezet om tegemoet te komen aan
de aanbevelingen van het Rekenhof, blijven er belangrijke tekortkomingen in de balans en de
resultatenrekening die de kwaliteit van de rekeningen beïnvloeden.
De nieuwe boekhoudsoftware die een aantal problemen zou moeten oplossen, is pas in gebruik
genomen op 1 januari 2021. Daardoor bleef de Regie in 2020 haar boekhouding voeren aan de
hand van verouderde boekhoudsoftware met een onaangepast boekhoudplan waarmee alleen
een begrotingsboekhouding kan worden gevoerd. De algemene boekhouding wordt op het jaareinde samengesteld.
De Regie heeft via een overeenstemmingstabel de jaarrekening volgens het ARS opgesteld.
Ze heeft de onroerende goederen die ze beheert maar die eigendom zijn van de federale Staat,
buiten balans gebracht. Voor de waardering van dit patrimonium werd in 2020 een externe
consultant ingeschakeld. Het buiten balans brengen en de waarde-aanpassingen werden niet
toegelicht bij de jaarrekening. Bovendien stelde het Rekenhof op basis van een beperkte steekproef fouten vast in die waardering en in de boekhoudkundige verwerking ervan.
De vooruitbetaalde huurlasten werden voor het eerst in 2020 overgedragen naar het volgende
boekjaar voor een bedrag van 89,9 miljoen euro, zonder dat dit werd toegelicht bij de jaarrekening.

1

Inleiding

De Regie staat in voor de infrastructuur voor de federale medewerkers en beheert het grootste deel van de terreinen en gebouwen in eigendom van de federale Staat. De instelling sluit
het boekjaar 2020 af met een balanstotaal van 547,4 miljoen euro (tegenover 487,4 miljoen euro op 31 december 2019) en een winst van 31,7 miljoen euro (16,3 miljoen euro in
2019). De begrotingsrekeningen vertonen in 2020 een overschot van 13,9 miljoen euro
(58,9 miljoen euro in 2019).
Het Rekenhof heeft zijn bevindingen bij de controle van de rekeningen 2020 bezorgd aan de
beleidscel van de staatssecretaris belast met de Regie. Het heeft de reactie van de beleidscel
verwerkt in dit artikel.

2

Algemene vaststellingen

2.1
Belangrijkste verbeteringen
De Regie heeft haar rekeningen 2020 tijdig voorgelegd aan het Rekenhof. Dat deed ze ook
al voor de rekeningen 2019, maar toen werd een maand uitstel toegekend ten gevolge van
de COVID-19-pandemie. De voorgaande jaren werden de rekeningen systematisch te laat
voorgelegd.
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Het resultaat van de algemene boekhouding kon worden aangesloten met het resultaat van
de begrotingsboekhouding. Dat is een belangrijk controlemiddel om na te gaan of de verrichtingen in de beide boekhoudingen op elkaar afgestemd zijn.
De Regie heeft een consultant aangesteld om de gebouwen en de terreinen te waarderen,
die ze beheert maar die eigendom zijn van de federale Staat. Dat leidde tot een waarde van
4,3 miljard euro eind 2020.
De instelling heeft voor de eigen materiële vaste activa in 2020 actuele fysieke inventarissen opgemaakt (voornamelijk voor het meubilair en IT-materiaal) en de boekhoudkundige
inventaris daaraan aangepast. Ook heeft de Regie de waarderingsregels aangepast en de
software-aankopen en het meubilair voor externe klanten geactiveerd op de balans. Dit
leidde in 2020 tot verschillende correctieboekingen met een impact op het resultaat van
netto 2,3 miljoen euro.
Voor de vorderingen op korte termijn bepaalde de Regie het bedrag aan dubieuze debiteuren op 54,8 miljoen euro. De instelling nam daarvoor alle vorderingen in aanmerking die
langer dan een jaar openstaan. Op basis van de waarderingsregels boekte ze voor het eerst
ook een waardevermindering van 48,7 miljoen euro.
Ook legde de Regie voor het eerst voorzieningen aan voor toekomstige risico’s en kosten
(36,1 miljoen euro). Daarvan is 34,5 miljoen bestemd voor juridische geschillen op basis
van een actuele lijst van de actieve gerechtelijke dossiers. Conform de waarderingsregels
bepaalde de instelling het financiële risico en schatte ze het risiconiveau per dossier in.
Tot slot gebeurde voor het eerst een afgrenzing van de huuropbrengsten en -kosten. Daardoor zijn de voorafbetaalde huuropbrengsten (1,0 miljoen euro) en -kosten (89,9 miljoen euro) overgedragen naar het volgende jaar.
2.2
Belangrijkste tekortkomingen
De Regie nam de nieuwe boekhoudsoftware91, die compatibel is met Fedcom en ontwikkeld is samen met de FOD Bosa en een externe consultant, pas op 1 januari 2021 in gebruik.
Daardoor voerde de instelling ook in 2020 de boekhouding aan de hand van het eigen boekhoudplan van 1988 en verouderde boekhoudsoftware waarmee alleen een begrotingsboekhouding kan worden gevoerd92. In strijd met artikel 12 van de wet van 22 mei 200393 wordt
de algemene boekhouding pas op het jaareinde samengesteld. De Regie heeft bovendien
niet het akkoord van de staatssecretaris voor Begroting om een ander boekhoudplan te

91 Finance as a Service (FAAS) is het onderdeel “financieel beheer” van de ERP-software (Enterprise Resource
Planning) van de federale instellingen ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen.
92 Deze kan niet alle registraties boekhoudkundig correct verwerken conform de aanrekenings- en waarderingsregels
van de wet van 22 mei 2003.
93 Artikel 12 bepaalt: “De diensten voeren hun algemene boekhouding volgens de gebruikelijke regels en de beginselen
van het dubbel boekhouden. Elke verrichting wordt zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven in
één of meer dagboeken. Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij
moet verwijzen.”.
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gebruiken dan het ARS94. Vanaf het boekjaar 2021 zal de Regie een volwaardige dubbele
boekhouding voeren met het ARS.
Een samenvatting van de waarderingsregels is opgenomen in de toelichting. De waarderingsregels zijn echter nog niet volledig conform het koninklijk besluit van 10 november 2009, voornamelijk wat de waardering van de immateriële en de materiële vaste activa95
betreft.
Bij de toepassing van de aanrekeningsregels hanteert de Regie nog onvoldoende het principe van het vastgesteld recht96. De instelling boekt geen te ontvangen facturen noch op
te maken facturen. Ook werkt ze niet met overlopende rekeningen, behalve voor huuropbrengsten en -kosten. De nieuwe boekhoudsoftware zou deze problematiek in 2021 aanzienlijk verhelpen.
De Regie heeft nog steeds een tekort aan boekhoudkundig onderlegd personeel. De aanwervingen verlopen moeizaam en de financiële dienst liet zich voor de afsluiting van de
rekeningen 2020 opnieuw bijstaan door een externe consultant. Die zal in 2021 ook ingezet
worden om de voornaamste processen in kaart te brengen en procesbeschrijvingen uit te
werken.
Ten slotte heeft de Regie geen toestemming van de minister van Financiën om vier bankrekeningen te gebruiken bij een andere instelling dan die door de Staat aangewezen instelling, zoals vereist is door artikel 117 van de wet van 21 december 201397. De Regie loopt
daarmee het risico op een boete van de minister van Financiën die conform artikel 118 van
de wet kan oplopen tot 14,098 miljoen euro.
2.3
Verschil tussen de boekhouding en de voorgelegde jaarrekening
Via de overeenstemmingstabel tussen de rekeningen van het oude boekhoudplan en het
ARS heeft de Regie, in overleg met de FOD Bosa, de onroerende goederen die ze beheert en
die eigendom zijn van de federale Staat, buiten balans gebracht.
Daardoor wijkt het boekhoudkundig balanstotaal met 4,3 miljard euro af van het balanstotaal in de voorgelegde jaarrekening (547,4 miljoen euro). Ook het boekhoudkundige resultaat (-537,5 miljoen euro verlies) verschilt van het resultaat in de jaarrekening volgens het

94 Conform artikel 138 kan een derogatie hiervoor worden aangevraagd via de bevoegde minister aan de minister van
Begroting. Op 2 april 2021 stuurde de staatssecretaris belast met de Regie een aanvraag aan de staatssecretaris
van Begroting.
95 Voor de immateriële vaste activa bepalen de waarderingsregels een jaarlijkse herwaardering op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige economische baten (artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2009). Voor de materiële vaste activa wordt het materiaal met een waarde lager dan 500 euro inclusief btw niet
geactiveerd (zie het Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 29 april 2012). De Regie past deze principes
niet toe.
96 Artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat elke verrichting gehecht wordt aan het boekjaar en aan het begrotingsjaar waarin ze heeft plaatsgehad. Om tot een boekjaar en een begrotingsjaar te behoren moeten de rechten
zijn vastgesteld gedurende die jaren.
97 Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - Titel 11 betreffende de consolidatie
van de financiële activa van de federale overheid.
98 1.560.648,37 euro x 1 % x 900 dagen. Bij de berekening van de boete gaat het Rekenhof ervan uit dat het saldo per
31 december 2020 representatief is voor de volledige periode.
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ARS (+31,7 miljoen euro winst) doordat 569,2 miljoen euro aan afschrijvingen, herwaarderingsmeer- en minderwaarden en meer- en minderwaarden op de verkoop van gebouwen
en terreinen, buiten balans zijn gebracht.

3

Specifieke opmerkingen bij de algemene rekening

3.1
Buitenbalansrekeningen – waardering patrimonium federale Staat
De Regie boekt conform het eigen boekhoudplan de terreinen en gebouwen die eigendom
zijn van de federale Staat als vorderingen op lange termijn met als tegenpost het eigen vermogen. Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 en de toepassing van het
ARS neemt de instelling deze terreinen en gebouwen sinds 2018 buiten balans op in de jaarrekening99, zonder dat echter toe te lichten bij de rekeningen 100. Ook voor 2020 gebeurde dat
via de overeenstemmingstabel naar het ARS.
Als beheerder staat de Regie in voor de inventaris en de waardering van dit patrimonium.
De instelling liet op basis van een overheidsopdracht een consultant de vastgoedportefeuille waarderen. Die schatte de waarde van de portefeuille eind 2020 op 4,3 miljard euro. Eind
2019 vertegenwoordigden deze activa een waarde van 7,3 miljard euro aan historische kostprijs maar zonder afschrijvingen, buitengebruikstellingen en verkopen. De verwerking van
de herwaardering gebeurde grotendeels via het eigen vermogen (gedeelte van vóór 2020) en
via de resultatenrekening voor de mutaties van 2020.
Het Rekenhof merkt op dat de nieuwe waardering niet volledig conform artikel 8 van het
koninklijk besluit van 10 november 2009 is omdat de terreinen en gebouwen jaarlijks moeten geherwaardeerd worden aan marktwaarde volgens de modaliteiten en op basis van de
eenheidsprijzen en de herwaarderingscoëfficiënten die de minister van Financiën voor elke
categorie van terreinen en gebouwen vaststelt op voorstel van de COC, na eensluidend advies van de Interministeriële Conferentie voor de Financiën en Begroting. De minister van
Financiën heeft die regels echter nog niet vastgesteld. De consultant heeft zich voor zijn
waardering gebaseerd op internationale normen met als doel de reële waarde101 te bepalen.
Het Rekenhof heeft een beperkt aantal van deze waarderingen gecontroleerd. Zo stelde
het een overwaardering van 26,4 miljoen euro vast, voornamelijk voor grondoverschotten.
Die moet in 2021 worden gecorrigeerd. De waardering van de grondoverschotten moet in
zijn geheel worden herzien. Ook bij de verwerking van de resultaten van de herwaardering
heeft het fouten vastgesteld102. Omdat die bij de Regie buiten balans zijn gebracht, hebben
ze geen impact op de rekeningen van de Regie. De onroerende goederen worden echter via
een consolidatieboeking opgenomen in de geconsolideerde rekeningen van het algemeen

99 Omdat de debet- en creditbedragen dezelfde zijn binnen eenzelfde rubriek zijn ze niet zichtbaar in de synthesetabel van de rechten en verplichtingen buiten balans (staat B00 in eBMC).
100 Een toelichting werd wel toegevoegd aan de algemene rekening die is voorgelegd aan de staatssecretaris van Begroting. Die is echter niet opgeladen in eBmc en dus ook niet officieel voorgelegd aan het Rekenhof.
101 Definitie van reële waarde: “De prijs die zou worden ontvangen om een object te verkopen of die zou worden betaald
om een verplichting over te dragen in een regelmatige transactie tussen marktpartijen op de waardepeildatum.” Royal
Institution of Chartered Surveyors (RICS-internationale normen 2017- gebaseerd op IFRS 13).
102 Op basis van een interne berekening van het Rekenhof, waarbij enkele grote correcties werden nagekeken, en
voortgaand op de methodologie gebruikt door de Regie, zou er 382 miljoen euro meer via het eigen vermogen
geboekt moeten worden en dus minder in kosten.
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bestuur 103 zodat de vaststellingen wel een impact kunnen hebben. De fouten hadden voorkomen kunnen worden door een betere communicatie tussen de diensten van de Regie.
Daarnaast is niet zeker dat alle verkochte terreinen en gebouwen in 2020 volledig zijn verwerkt, evenmin als de investeringen in de bestaande gebouwen. De FOD Financiën heeft de
verkopen die hij verwerkt heeft, niet bevestigd. Ook heeft de Regie voor de investeringen
geen provisie ‘te ontvangen facturen’ geboekt op basis van de vaststellingsstaten van de
uitgevoerde werken tot en met 31 december 2020.
3.2

Balans

3.2.1
Materiële vaste activa
De geleasede gebouwen staan wel nog op de balans van de Regie (18,1 miljoen euro). Omdat
de financiële leasingcontracten ook zijn aangegaan voor rekening van de federale Staat is
het onduidelijk waarom ze anders verwerkt worden dan de terreinen en gebouwen 104. De
Regie zal dit onderzoeken in 2021.
In december werd nog veel meubilair geleverd. De logistieke diensten hebben dit niet meer
verwerkt in de inventaris waardoor het in kosten is geboekt in plaats van geactiveerd op de
balans (1,1 miljoen euro).
3.2.2
Borgtochten, consignaties en andere deposito’s
Op 31 december 2020 staat voor 7 miljoen euro aan waarborgen open: 4 miljoen euro voor
een renovatieproject uit 2014 en twee waarborgen uit 2016. De Regie moet nog uitzoeken of
deze waarborgen terecht op de balans staan dan wel in resultaat moeten worden genomen.
3.2.3
Vorderingen op korte termijn
Het Rekenhof acht de opvolging van de klantenvorderingen onvoldoende. Op 31 december 2020 bedroegen de vorderingen die langer dan een jaar open staan 54,8 miljoen euro,
waarvan 43,9 miljoen euro langer dan vijf jaar openstaan. In 2020 boekte de Regie voor het
eerst een waardevermindering (48,7 miljoen euro105) conform de nieuwe waarderingsregels. Dat ontslaat de Regie echter niet van de verplichting de vorderingen alsnog te innen.
Het Rekenhof herhaalt dat de instelling dringend een procedure voor het debiteurenbeheer
moet uitwerken om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden.

103 De rekening van het algemeen bestuur zal becommentarieerd worden in Deel III van het 178e Boek van het Rekenhof. Volgens artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 moet het Rekenhof die rekening, samen met zijn opmerkingen,
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers bezorgen vóór 31 oktober volgend op het jaar waarop de rekening
betrekking heeft.
104 De consultant schat de waarde van de geleasede gebouwen op 31 december 2020 op 33,4 miljoen euro. De waarde
van de onroerende goederen bij het algemeen bestuur is dus mogelijk met dit bedrag onderschat. De balans van de
Regie is mogelijk overschat met 18,1 miljoen euro en het resultaat van de Regie onderschat met 2,0 miljoen euro
(te veel in kosten - afschrijvingen).
105 In de B01 (balans volgens het ARS) werd de waardevermindering op de niet aan het ARS onderworpen derden
(25,4 miljoen euro) niet apart voorgesteld op de daartoe bestemde ARS code 151.
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Onder de vorderingen op korte termijn staat een rekening ‘prefinanciering’ met een saldo
van 14,7 miljoen euro op 31 december 2020. Het gaat om nog te recupereren betaalde voorschotten. De Regie kan hiervan echter geen sluitend detail voorleggen en de invorderbaarheid ervan niet garanderen.
3.2.4
Eigen vermogen
Zoals voorgaande jaren gebeuren er veel boekingen rechtstreeks op het eigen vermogen.
Dat is eigen aan het boekhoudplan van de Regie maar niet in overeenstemming met het
koninklijk besluit van 10 november 2009 en het ARS. Zo moeten de ontvangen subsidies of
dotaties ofwel geboekt worden als bedrijfsopbrengsten ofwel als kapitaalsubsidies.
Ook heeft de Regie belangrijke bedragen van het eigen vermogen buiten balans gebracht
via de overeenstemmingstabel (zie punt 3.1 van dit artikel). Hoewel de Regie het totaal van
die bedragen kan verklaren, kan ze niet verduidelijken waarom ze bepaalde bedragen van
specifieke rekeningen van het eigen vermogen buiten balans heeft gebracht. De Regie kan
het resterende bedrag van het eigen vermogen (269,2 miljoen euro106) niet onderbouwen en
beschouwt het als sluitpost van de boekhouding.
Sommige bedragen van het eigen vermogen volgens het eigen boekhoudplan van de Regie
zijn via de overeenstemmingstabel geclassificeerd als schulden (72,7 miljoen euro107). De
Regie kon hiervoor, zoals in 2019, geen sluitende verklaring geven en verwijst naar lopende
discussies met de FOD Bosa.
De nettoboekwaarde van de geleasede gebouwen op 31 december 2019 is rechtstreeks in het
eigen vermogen geboekt op een rekening resultaatsverwerking en de afschrijving van het
boekjaar 2020 is opgenomen in het resultaat (zie ook punt 3.2.1 van dit artikel), wat niet
conform de toepasselijke normen is.
De wijziging van de rekening “Kapitaal buitengewone ontvangsten” (dotatie afkomstig van
de Nationale Loterij) in 2020 bedraagt 0,2 miljoen euro. De Regie heeft deze wijziging niet
verklaard en de verantwoordingsstukken m.b.t. de Nationale Loterij zijn nog niet aan het
Rekenhof bezorgd. In 2019 stelde het Rekenhof voor deze rekening vast dat de Regie mogelijk nog recht had op een opbrengst van 4,1 miljoen euro. Bij de controle 2020 ontving het
hierover geen nieuwe informatie. Bijkomend is niet duidelijk of de Regie jaarlijks afrekeningen opmaakt en indient bij de Nationale Loterij. Deze afrekeningen moeten nochtans
zorgen voor een matching van kosten en opbrengsten.
De Regie ontving in 2020 een dotatie van 4,2 miljoen euro van de FOD Kanselarij voor de financiering van zowel de investeringen als de onderhoudskosten van o.a. de Europese Scholen. De Regie heeft de dotatie volledig op het eigen vermogen geboekt om de investeringen
ermee te dekken, hoewel er voor 1,1 miljoen euro aan onderhoudskosten zijn gemaakt in
2020. Bovendien blijft het onduidelijk of het bedrag dat de FOD Kanselarij in 2020 voor het
jaar 2019 terugvorderde (1,0 miljoen euro), effectief moet worden terugbetaald. De Regie

106 ARS 101 Netto-actief of maatschappelijk vermogen van de boekhoudkundige entiteit.
107 In de staat C14 Schulden > 1 jaar neemt de Regie verkeerdelijk een bedrag op van 177,5 miljoen euro terwijl in de
balans (B01) op GL 462 een bedrag wordt vermeld van 72 miljoen euro. Nochtans moeten de toelichtende staten
met de jaarrekening overeenstemmen.
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heeft dit niet boekhoudkundig verwerkt noch toegelicht bij de rekeningen. Verder kan de
Regie niet aantonen of het voor 2020 ontvangen bedrag als volledig verworven mag worden
beschouwd.
De nieuwe rekening “Kapitaal dotatie eerste inrichtingswerken gehuurde gebouwen” sluit
eind 2020 af met een saldo van 8,2 miljoen euro. De Regie kon hiervoor geen verantwoording geven.
3.2.5
Voorziening voor toekomstige risico’s en kosten
De Regie boekt in 2020 voor het eerst een voorziening voor het financiële risico van de lopende juridische geschillen108 (34,5 miljoen euro). Voor de dossiers van vóór 2020 (28,8 miljoen euro) gebeurde dit ten onrechte via het overgedragen resultaat (eigen vermogen) en
niet via de resultatenrekening. Hierdoor zijn de kosten 2020 met dit bedrag onderschat.
Daarnaast is de voorziening met 0,7 miljoen euro overschat door een dubbele boeking.
Het betreft een dading wegens werken die al geboekt was in de investeringen. Omdat de
voorziening geen rekening houdt met twee dossiers ter waarde van 1,1 miljoen euro, is de
provisie globaal met 0,4 miljoen euro onderschat.
De instelling boekt in 2020 ook voor het eerst een voorziening voor vakantiegeld, zij het
maar voor de eerste drie maanden van het jaar (0,6 miljoen euro)109. De voorziening had
echter geboekt moeten worden als een personeelsschuld. Omdat voorzieningen niet aangerekend worden in de begrotingsboekhouding, zijn de begrotingsuitgaven van 2020 met
0,6 miljoen euro onderschat. Verder heeft de Regie nagelaten de voorschotten voor het vakantiegeld 2020 die aan PersoPoint werden betaald (negen maanden) weer te geven als een
vordering en het aan het personeel verschuldigde vakantiegeld als een schuld.
3.2.6
Schulden op ten hoogste één jaar
De Regie boekt nog steeds geen te ontvangen facturen voor de goederen en prestaties die
in 2020 geleverd maar nog niet gefactureerd zijn. Er is ook nog geen volledige afgrenzing
van de kosten.
De rekening 'te regulariseren ontvangsten (centrale administratie)', die dienst doet als
wachtrekening 110 en op nul zou moeten staan op jaareinde, vertoont op 31 december 2020 een
creditsaldo van 14,6 miljoen euro. De Regie moet deze rekening nog uitklaren.
De rekening 'Europese Unie-investeringen'111 vertoont op 31 december 2020 een creditsaldo
van 2,7 miljoen euro. Er blijkt geen enkele schuldeiser te zijn en het bedrag blijft al jaren
ongewijzigd. Het Rekenhof beveelt aan dit bedrag af te boeken via de resultatenrekening als
voor deze schuld geen rechtsgrond meer bestaat.

108 In toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
109 Vanaf april 2020 betaalt de Regie op vraag van PersoPoint maandelijks een voorschot voor het te betalen vakantiegeld.
110 De transacties op deze rekeningen vertegenwoordigen ontvangsten waarvan de Regie bij de ontvangst niet weet
waarom ze deze ontvangt of waarvan ze de uiteindelijke bestemmeling niet kent. De uitgaven zijn de verwerking
van deze middelen (terugstorting, definitieve verwerking van deze middelen enz.).
111 Het betreft een rekening voor de werken aan het Justius Lipsiusgebouw. De laatste uitgaven op deze rekening
dateren van 2011.
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Bij de bezetterslasten worden zowel de ontvangen provisies van de bezetters, als de kosten
die de Regie maakt, rechtstreeks geboekt op een schuldenrekening en niet via de resultatenrekening. In de begrotingsrekeningen zijn ze wel opgenomen als inkomsten en uitgaven. De Regie moet die ook opnemen in de resultatenrekening. Hierbij moet de instelling
het principe van afstemming van kosten en opbrengsten toepassen. Ook raadt het Rekenhof aan regelmatig (bv. jaarlijks) een afrekening te maken.
3.3
Resultatenrekening
In 2020 paste de Regie voor het eerst een afgrenzing toe op de huurlasten. Omdat de huurlasten voornamelijk vooraf betaald worden voor een periode van zes maanden heeft de
instelling 89,9 miljoen euro aan huurgelden overgedragen naar het volgende boekjaar. De
Regie had dit moeten toelichten bij de jaarrekening om een vergelijking van de resultaten
mogelijk te maken. In het boekjaar 2020 zitten daardoor éénmalig slechts negen maanden
aan huurlasten in kosten tegenover twaalf in de voorgaande jaren.
Wat de overige kosten betreft, past de Regie het principe dat een verrichting gehecht wordt
aan het jaar waarin ze heeft plaatsgehad, niet correct toe. Zo boekt de instelling geen provisie voor de te ontvangen onroerende voorheffing en gemeente- en gewestbelastingen. Uit de
analyse van in 2021 ontvangen verantwoordingsstukken blijkt dat de onroerende voorheffing 2020 met minimaal 7,2 miljoen euro is onderschat.
Verder heeft de Regie op het jaareinde geen provisie geboekt voor de te betalen premies en
over te dragen verlofdagen. De impact hiervan op de rekeningen is niet bekend. De instelling heeft geen reconciliatie gedaan van de samenvattende loonstaat van PersoPoint met de
loonkosten112 in de rekeningen.
3.4
Uitvoeringsrekening van de begroting
De ontwerpbegroting van de Regie werd goedgekeurd tijdens het bilaterale overleg van
11 juni 2019 met vertegenwoordigers van de Regie, de FOD Bosa, de Inspectie van Financiën
en de beleidscellen. De ontvangsten en uitgaven werden geraamd op 793,6 miljoen euro.
Deze ontwerpbegroting werd in het begrotingsjaar 2020 enkele keren aangepast waardoor
de ontvangsten en de uitgaven uiteindelijk 794,8 miljoen euro bedroegen.
Door de COVID-19-pandemie liepen tal van werven vertraging op, waardoor er een ernstige
onderbenutting van de kredieten dreigde. Het directiecomité heeft daarom maatregelen
genomen om de onderbenutting van de kredieten 2020 te verminderen om zo ook het investeringsprogramma 2021 niet onder druk te zetten.
Zo werd een kredietherverdeling 113 toegestaan van 31,4 miljoen euro van artikel 72 'nieuwbouw van gebouwen' naar artikel 71 'aankoop van gebouwen' om een aantal gebouwen en
terreinen vervroegd te verwerven.

112 57,5 miljoen euro.
113 Artikel 91 van de wet van 22 mei 2003.
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Ook werd een kredietherverdeling van 12 miljoen euro toegestaan van de artikelen 12 'aankoop van niet-duurzame goederen en diensten' en 72 'nieuwbouw van gebouwen' naar het
artikel 32 'inkomensoverdrachten' om een dading met de opdrachtnemer van de bouw
van een nieuw gevangeniscomplex te kunnen betalen. De dading 114 werd gesloten om de
geschillen op te lossen over het niet tijdig verkrijgen van de nodige vergunningen en de
kwalificatie van de bijzondere omstandigheid COVID-19.Door de lage benutting van die
kredieten heeft de Regie op 8 januari 2021 hiervoor een kredietherverdeling aangevraagd
binnen de eigen kredieten115. De aanvraag is echter niet conform artikel 91 van de wet van
22 mei 2003 omdat overdracht en overschrijding van de limitatieve kredieten moet worden
toegestaan door de bevoegde minister op advies van de minister van Begroting of dienst
gemachtigde vóór enige tenuitvoerlegging. Ook worden de begrotingsartikelen waarop de
compensatie gebeurt (gewoon onderhoud en eerste inrichtingswerken in gebouwen enerzijds en schadevergoedingen anderzijds) gefinancierd met verschillende dotaties die in de
sectie 19 van de algemene uitgavenbegroting zijn ingeschreven onder verschillende basisallocaties. De Regie moest daarvoor in principe dan ook een herverdeling van de basisallocaties aanvragen, maar dat was niet meer mogelijk omdat de dotaties al volledig werden
opgevraagd.
De onderbenutting van de kredieten bedroeg uiteindelijk 25,2 miljoen euro, waardoor
de Regie een begrotingsoverschot realiseerde van 13,9 miljoen euro (ESR-saldo 28,7 miljoen euro). Deze overschotten worden toegevoegd aan de reserve van de Regie. Het Rekenhof heeft er eerder 116 al op aangedrongen de financiële regels voor die reserve vast te leggen.

4

Conclusie en aanbeveling

De Regie der Gebouwen legde haar rekeningen 2020 tijdig aan het Rekenhof voor. Ze leverde belangrijke inspanningen om de kwaliteit en het getrouw beeld van de rekeningen te
verbeteren: de waardering van de onroerende goederen werd geactualiseerd, de boekhoudkundige en fysieke inventarissen van de materiële vaste activa werden op elkaar afgestemd,
er werd een waardevermindering geboekt op de vorderingen op korte termijn, er werd een
afgrenzing van de huuropbrengsten en -kosten toegepast en er werden voorzieningen geboekt voor toekomstige risico’s en kosten.
Het Rekenhof stelt echter nog te veel fouten vast op diverse rubrieken van de balans en de
resultatenrekening om van materieel correcte rekeningen te kunnen spreken.
De Regie heeft de terreinen en gebouwen die ze beheert maar die eigendom zijn van de
federale Staat, via de overeenstemmingstabel naar de buitenbalansrekeningen gebracht. Ze
heeft dit echter op geen enkele manier toegelicht bij de algemene rekening. Dit geldt ook
voor de herwaarderingen van deze activa. Bovendien stelde het Rekenhof fouten vast in die
waardering en de boekhoudkundige verwerking ervan.

114 Volgens de brief van 11 januari 2021 van de administrateur-generaal aan de staatssecretaris bevoegd voor de Regie
der Gebouwen hebben de partijen een voorlopig akkoord bereikt op 29 december 2020, dat werd bevestigd op
31 december 2020 in een brief tussen de advocaten. De definitieve door alle partijen ondertekende dading dateert
van 27 januari 2021.
115 De kredieten voor schadevergoedingen worden in principe toegekend via de interdepartementale provisie.
116 177e Boek deel I, Regie der Gebouwen, p. 78.
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Het Rekenhof herhaalt dat de tekortkomingen in de jaarrekening van de Regie een negatieve impact kunnen hebben op het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening van
de federale Staat die het Rekenhof vanaf het boekjaar 2020 moet certificeren. Het moedigt
de Regie aan de geleverde inspanningen voort te zetten.
De Regie is zich bewust van de problemen en onderschrijft grotendeels de vaststellingen
van het Rekenhof. Ze engageert zich om in 2021 de inspanningen om de kwaliteit van haar
rekeningen te verbeteren voort te zetten.
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Federaal Agentschap voor de
opvang van Asielzoekers
Fedasil heeft opvangcentra in eigen beheer maar besteedt een groot deel van de opvang van
asielzoekers uit aan opvangpartners. De instelling controleert de toelagen aan opvangpartners te weinig en niet systematisch. Ze doet een beroep op de bedrijfsrevisoren van de grote
partners (Rode Kruis, Croix-Rouge) om zekerheid te verkrijgen dat de aangegeven werkingsuitgaven en medische uitgaven subsidieerbaar zijn, maar verricht zelf geen extra controles bij
deze partners. Bij de andere partners worden wel controles gedaan, maar onvoldoende, waardoor de bedrijfsrevisor van Fedasil voor dit gedeelte een voorbehoud maakt.
Het Rekenhof stelt vast dat Fedasil nog geen financieel vademecum heeft laten goedkeuren
door de grote opvangpartners. Omdat het forfait dat Fedasil aan de partners toekent voor
overhead nergens precies is omschreven, interpreteren die het verschillend.
De OCMW’s hebben in het verleden reserves opgebouwd doordat de kostprijs voor de opvang
lager lag dan de vergoeding. Fedasil heeft die reserves onvoldoende in kaart gebracht. Ook is
het volgens Fedasil juridisch onvoldoende duidelijk of het al dan niet om een forfaitaire vergoeding gaat.

1

Inleiding

Fedasil sloot zijn rekeningen 2020 af met een balanstotaal van 188,9 miljoen euro en
een winst van 11,6 miljoen euro. In 2020 bestonden de middelen voor 77 % uit een dotatie (427,3 miljoen euro) en voor 20 % uit toekenningen uit de interdepartementale provisie (109,8 miljoen euro). Naast personeels- en werkingskosten, respectievelijk 108,4 miljoen euro (20 %) en 103,1 miljoen euro (19 %), waren de uitgaven voornamelijk bestemd voor
vergoedingen aan derden in het kader van de opvang van asielzoekers (322,4 miljoen euro
of 60 %). De begrotingsuitgaven bedroegen 536,7 miljoen euro, de ontvangsten 551,8 miljoen euro. Dat leidde tot een positief ESR-saldo van 15,0 miljoen euro. In 2019 was het ESRsaldo nog negatief met 13,3 miljoen euro.
Het Rekenhof heeft zijn bevindingen naar aanleiding van de controle van de rekeningen
2020 in het kader van de tegensprekelijke procedure bezorgd aan de beleidscel van de staatssecretaris van Asiel en Migratie. De reactie van de beleidscel werd verwerkt in dit artikel.

2

Begroting

De initiële begroting 2020 van Fedasil was in evenwicht en bestond uit 446,1 miljoen euro
aan ontvangsten en uitgaven. In de loop van het jaar werden door diverse begrotingsaanpassingen de ontvangsten met 110,4 miljoen euro verhoogd en de uitgaven met 122,6 miljoen euro. Daardoor verwachtte Fedasil een ESR-nettotekort van 12,2 miljoen euro waarvoor
Fedasil uit zijn reserves mocht putten. De instelling tekent in 2020 uiteindelijk een positief
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ESR-resultaat van 15,0 miljoen euro op als gevolg van de sterk verminderde instroom van
asielzoekers door de coronacrisis, waardoor er minder plaatsen moesten worden ingevuld
dan gepland.

3

Niet-private opvangpartners

3.1
Algemeen
De niet-private opvangpartners (de vzw’s en organisaties) worden vergoed op basis van reële en bewezen kosten, maar begrensd door een maximale toelage per dag en per beschikbare plaats (zie punt 3.2 van dit artikel). De vergoedingen voor werkingskosten en medische
kosten van de partners bedroegen in 2020 respectievelijk 195,8 miljoen euro (37 % van de
uitgaven van Fedasil) en 24,2 miljoen euro (5 %).
Fedasil heeft zoals vorig jaar heel weinig ingediende kosten als niet-subsidieerbaar verworpen: 1.859,61 euro op een totaal van 195,8 miljoen euro aan ingediende kosten 117.
De bedrijfsrevisor van Fedasil formuleert voor de rekeningen 2020 een verklaring met
voorbehoud met betrekking tot de regelmatigheid en correctheid van de gestorte bedragen aan de “overige partners” (alle partners exclusief het Rode Kruis en het Croix-Rouge
en inclusief Caritas en IOM118 in het kader van de vrijwillige terugkeer) en de schulden die
daaruit volgen 119.
De bevoegde staatssecretaris heeft toegezegd de subsidieerbaarheid van de uitgaven beter
te controleren.
3.2
Maximale toelage
Fedasil gebruikt de maximale toelage als beheersmaatregel om de partners tot zuinigheid
en efficiëntie aan te zetten. De maximale toelage fungeert als een budget en wordt berekend op basis van het aantal beschikbare plaatsen vermenigvuldigd met een vlak tarief
(standaardtarief 2020: 42,48 euro per plaats en per dag).
De budgettaire ruimte van partners wordt echter vertekend door mogelijke huurvoordelen voor hun opvangcentra. Zo beschikken het Rode Kruis en het Croix-Rouge via Fedasil
soms over gratis terreinen en gebouwen120. Andere opvangpartners genieten dit voordeel
niet, maar krijgen toch hetzelfde standaardtarief van 42,48 euro. Ook vereisen grotere opvangcentra proportioneel minder personeel121. Zo telt een gemiddeld opvangcentrum bij het
Croix-Rouge meer asielzoekers dan bij het Rode Kruis122. Die schaalvoordelen zouden zich

117 In 2019: 22.616,09 euro op een totaal van 166,2 miljoen euro.
118 International Organization for Migration.
119 De kosten gelinkt aan deze partners bedragen volgens het verslag van de bedrijfsrevisor op 31 december 2020 38,1 miljoen euro en de openstaande schuld op 31 december 2020 6,8 miljoen euro. In 2019 formuleerde
de bedrijfsrevisor nog een voorbehoud voor de toelagen aan opvangpartners (187 miljoen euro) en de schulden
(31 miljoen euro).
120 Bij het Rode Kruis verbleven in 2020 gemiddeld 58 % van de asielzoekers op een gratis site, bij het Croix-Rouge 61 %.
121 De kleinste opvangcentra zetten circa 1 FTE in per zes bezette plaatsen. Bij de grootste opvangcentra is dit circa
1 FTE per negen bezette plaatsen. De personeelsuitgaven, die ongeveer de helft uitmaken van de te subsidiëren
uitgaven, hangen dus sterk af van de grootte van de opvangcentra.
122 Een opvangcentrum van het Rode Kruis bood in 2020 onderdak aan gemiddeld 183 asielzoekers, een van het CroixRouge 242 asielzoekers (32 % meer).
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moeten vertalen in een lager maximaal tarief per plaats, maar dat is niet het geval. Daarom
pleit het Rekenhof ervoor de maximale toelage te differentiëren per opvangcentrum met
een meer verfijnd model dat rekening houdt met de echte factoren die de kosten bepalen.
3.3
Grote opvangpartners (Rode Kruis en Croix-Rouge)
Twee opvangpartners (Rode Kruis en Croix-Rouge) ontvingen in 2020 86 % van de toelagen
voor de opvang die aan niet-private organisaties (vzw’s en organisaties) was uitbesteed.
De uitgaven waarvoor ze subsidies kregen, bedroegen respectievelijk 64,8 miljoen euro en
124,0 miljoen euro, samen 188,8 miljoen euro.
Fedasil heeft zelf geen steekproef van kosten van die partners gecontroleerd maar een
rapport ISRS 4400123 opgevraagd bij hun bedrijfsrevisoren. Dat rapport moet verifiëren of
Fedasil voor de aangegeven werkingskosten en medische kosten subsidies mag uitkeren,
op basis van een doorlichting van de interne beheersing en een steekproef. De rapporten
brachten geen belangrijke anomalieën aan het licht.
Het financieel vademecum regelt welke werkingskosten van de partners in aanmerking
komen voor subsidiëring. Voor de grote partners (Rode Kruis, Croix-Rouge) is dat financieel
vademecum nog niet goedgekeurd. Het Rekenhof is van mening dat om discussies over de
subsidieerbaarheid te vermijden, Fedasil dit vademecum door hen moet laten bekrachtigen.
Het Rode Kruis en het Croix-Rouge genieten een forfaitaire vergoeding voor overhead
van 4 % van de jaarlijks gebudgetteerde kosten. Daarvoor moeten ze geen bewijsstukken
voorleggen. In 2020 bedroeg die vergoeding respectievelijk 2,6 miljoen euro en 4,4 miljoen euro. De twee partners interpreteren het forfait echter op een andere wijze. Volgens
het ISRS-rapport van het Rode Kruis slaat het op de kosten van de boekhouding van de
hoofdzetel, personeelszaken en ICT. Het ISRS-rapport van het Croix-Rouge vermeldt het
forfait niet. Volgens het Croix-Rouge dient het om kosten te dekken die op het coördinerende groepsniveau ontstaan ten gevolge van de opvangactiviteit. De organisatie dient haar
kosten van de boekhouding van de hoofdzetel, personeelszaken en ICT als rechtstreekse
kosten in. Dat leidt tot opvallende kostenverschillen tussen de partners124. Het financieel
vademecum moet daarom volgens het Rekenhof het overheadforfait op ondubbelzinnige
wijze definiëren zodat duidelijk is welke kosten hiervan deel uitmaken en bijgevolg niet
meer rechtstreeks kunnen worden gesubsidieerd. Ook moet Fedasil aantonen dat de forfaitaire vergoeding in verhouding is met de beoogde kosten, rekening houdende met het aandeel van de opvang in het geheel van de activiteiten van het Rode Kruis en het Croix-Rouge.
Het Rode Kruis en het Croix-Rouge ontvingen in 2020 bovendien respectievelijk 3,6 miljoen euro en 7,6 miljoen euro subsidies voor hun investeringen. Fedasil moet deze investeringen controleren en o.a. nagaan of de activa gedurende hun hele levensduur binnen de
opvangactiviteit aanwezig zijn en gebruikt worden. Fedasil moet ook expliciet laten vastleggen dat het eigenaar van de activa blijft en recht heeft op de opbrengsten bij verkoop.

123 ISRS 4400 (International Standard on Related Services - Internationale standaard inzake aanverwante diensten):
Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.
124 Zo bedragen de werkingskosten voor telecommunicatie en informatica bij het Rode Kruis circa 70.000 euro, terwijl
het Croix-Rouge hiervoor 2,4 miljoen euro aan kosten indient.
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Ook moet het financieel vademecum bepalen wat moet gebeuren bij de sluiting of desactivatie van een opvangcentrum. Ten slotte zouden de partners jaarlijks een investeringsplan
met ramingen voor de nieuwe aankopen moeten voorleggen (bv. aantal nieuwe laptops,
auto’s, uitbreidingen aan gebouw…), zodat Fedasil de redelijkheid ervan kan beoordelen.
3.4
Lokale opvanginitiatieven
De OCMW’s organiseren de individuele lokale opvang van asielzoekers. Ze ontvangen
daarvoor een vergoeding per vrijgehouden of bezette plaats (72,6 miljoen euro of 14 % van
de uitgaven van Fedasil).
Het koninklijk besluit van 24 juli 2012125 kent de OCMW’s een forfaitaire maximale vergoeding per plaats toe. Hoewel Fedasil in 2018 een regeling voor vrijwillige terugbetaling van
openstaande reserves had opgezet (28 %126 van de OCMW’s hebben in de periode 20182019 11,1 miljoen euro127 terugbetaald, ook in 2020 gebeurde er een beperkte terugbetaling
van reserves128) behandelt Fedasil deze vergoeding momenteel als een forfaitaire vergoeding 129. De OCMW’s ontvangen met andere woorden deze vergoeding zonder dat ze de
onderliggende kosten hoeven te verantwoorden.
Nochtans staat in de conventies met de OCMW’s sinds 2015 expliciet vermeld dat Fedasil
een eigendoms-130 en controlerecht 131 heeft op de reserves die de OCMW’s met die forfaitaire
maximale vergoedingen eventueel opbouwen132.

125 Koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang
van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde van de opvang gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief.
126 152 van de 547 OCMW’s (stand op 31 december 2017).
127 In 2018 en 2019 is respectievelijk 10.555.506,72 euro en 506.289,25 euro aan Fedasil teruggestort.
128 Drie OCMW’s hebben in 2020 gezamenlijk 82.732,99 euro teruggestort voor de jaren 2018 en 2019. Ze hadden
eerder ook voor de voorgaande jaren de reserves terugbetaald.
129 In het financieel reglement, gevoegd bij de rekeningen, spreekt Fedasil eveneens over een tussenkomst die bestaat
uit een forfaitair bedrag per bezette opvangplaats en een tussenkomst van 40 % bij een niet-bezette opvangplaats.
130 Artikel 4.3 van een standaardconventie bepaalt:”het Agentschap kan, op elk moment, vragen om het bedrag van deze
reserves terug te krijgen”.
131 Artikel 7.1 van een standaardconventie bepaalt: “Het OCMW verbindt er zich toe een aparte boekhouding bij te houden van de uitgaven die verband houden met deze overeenkomst” en artikel 7.2: “De controle van de boekhouding
gebeurt ter plaatse door het Agentschap”.
132 In de conventies van vóór 2015 is dit eigendoms- en controlerecht niet specifiek opgenomen.
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De OCMW’s moeten volgens de conventie jaarlijks hun reserves aan Fedasil meedelen133,
maar doen dat niet systematisch. Op basis van de meest recente informatie bedragen die op
31 december 2019 5,2 miljoen euro, maar dat bedrag heeft maar betrekking op een derde134
van de actieve OCMW’s. Fedasil boekt dit bedrag niet op zijn balans, gelet op de volgens
hem juridische onduidelijkheid over het al dan niet forfaitaire karakter van de vergoeding.
Fedasil moet er bij de OCMW’s op aandringen minstens jaarlijks deze informatie te bezorgen, ook als de reserves niet materieel of zelfs negatief zijn. Het Rekenhof wijst bovendien
op de verschillende impact op de rekeningen van Fedasil naargelang de vergoeding een
forfaitair of niet-forfaitair karakter zou hebben:
•
•

Forfaitair: de OCMW’s zouden de reserves die ze in de periode 2018-2020 hebben terugbetaald (11,1 miljoen euro) van Fedasil kunnen terugvorderen.
Niet-forfaitair: Fedasil moet de openstaande reserves van de OCMW’s terugvorderen
en in resultaat nemen. Bij gebrek aan informatie over en controle van de stand van de
reserves is het niet mogelijk de impact hiervan te bepalen.

3.5
Bijkomende vaststellingen
• Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007 135 kent de wetgever een financiële tegemoetkoming toe aan gemeenten met een open centrum voor de opvang van
asielzoekers. De bevoegde minister moet aan het begin van het jaar via een ministerieel besluit die toegemoetkoming bepalen voor het voorbije jaar. Ze wordt forfaitair en
per effectieve opvangplaats bepaald en tot nu toe met een jaar vertraging toegekend
en geboekt. In november 2020 werd zo 5,5 miljoen euro voor het jaar 2019 toegekend136
en geboekt. Het Rekenhof raamt de tegemoetkoming voor 2020 op 6,9 miljoen euro137.
Het acht een snellere publicatie van het ministerieel besluit wenselijk, nl. zodra de benodigde cijfers bekend zijn. In afwachting moet Fedasil de subsidiekosten via een te
ontvangen factuur boekhoudkundig aan het juiste jaar toekennen.
• Het Rekenhof stelt vast dat bepaalde private opvangpartners btw op hun prestaties aanrekenen en andere niet. Een btw-vrijstelling is mogelijk op basis van artikel 44, § 2, 2,
van het Btw-wetboek voor instellingen die de begeleiding, de omkadering of de opvang
van personen die zich in materiële of morele moeilijkheden bevinden tot doel hebben.
Het Rekenhof stelt vast dat één partner 138 daar op het eerste gezicht aan beantwoordt
maar toch btw aanrekent. Bovendien had deze partner in 2016-2017 al prestaties zonder
btw aan Fedasil geleverd139. Fedasil kan de correctheid van de huidige regeling niet aantonen. In 2020 vertegenwoordigde de door deze partner aangerekende btw, die voor Fedasil niet aftrekbaar is, een meerkost van 1,0 miljoen euro. Fedasil moet een fiscaal advies
inwinnen over de voorwaarden van de vrijstelling van btw. Ook moet de instelling het
in de offerte voorgestelde btw-stelsel steeds zelf nakijken.
133 Artikel 4.3 van een standaardconventie:”Elk jaar deelt de partner de situatie van de reserves die op die manier werden
opgebouwd aan het Agentschap mee tegen uiterlijk 31/01/N+1”.
134 137 van de 468 OCMW’s (met opvangcapaciteit in 2020).
135 Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
136 Ministerieel besluit van 20 november 2020 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2019.
137 Een gemiddelde capaciteit voor 2020 van 20.946,75 plaatsen aan 330,78 euro/plaats geeft 6.928.765,35 euro. Dit is
in de veronderstelling dat het tarief niet wordt geïndexeerd.
138 G4S Care nv.
139 Weliswaar in joint venture met de Groep Corsendonk.
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Het Rekenhof raamt dat de sociale schulden met 1,3 miljoen euro onderschat zijn. De
provisie voor overgedragen verlofdagen houdt geen rekening met de hogere kosten van
een werkdag door het jaarlijkse vakantiegeld en de eindejaarspremie (550.000 euro), er
is geen provisie voor de saldi op de prikklok (430.000 euro) en de toelage voor onregelmatige prestaties wordt telkens met één maand vertraging ingeboekt, maar niet geboekt
op het jaareinde (340.000 euro).
Fedasil had tot 21 december 2019 een afwijking gekregen voor de verplichte consolidatie van de financiële activa140. Fedasil kreeg in 2020 echter geen nieuwe afwijking. De
instelling loopt daardoor het risico op een boete van de minister van Financiën die kan
oplopen tot 2,1 miljoen euro141.
Het huidig boekhoudpakket (ASW) voldoet niet aan de noden van Fedasil. Volgens
de audit 'certificering 2020' van de Federale Interne-auditdienst (FIA) heeft Fedasil in
het kader van een financiële risicoanalyse ASW als grootste risico geïdentificeerd142.
Bovendien stelt het Rekenhof vast dat het boekhoudpakket geen goede functiescheiding verzekert143. Initieel was Fedasil van plan in te stappen in het FaaS144-project maar
dit is onzeker en Fedasil wint momenteel informatie in over andere pakketten. Het
schuift maart 2022 naar voor als streefdoel voor een nieuw boekhoudpakket dat moet
voldoen aan zijn behoeften, aan de wet van 22 mei 2003 en zijn uitvoeringsbesluiten en
aan de vereisten van interne beheersing.
De interne beheersing binnen Fedasil is ontoereikend145. De bevoegde staatssecretaris
en Fedasil erkennen de problematiek en willen stappen ondernemen om die te versterken146.

140 Wet van 21 december 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen, Titel 11 Maatregelen tot consolidatie van de
financiële activa van de overheid , artikel 117. Volgens artikel 115 van deze wet moeten de federale overheidsdiensten hun beschikbare gelden op zicht plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat aangewezen instelling
en hun andere beschikbare gelden rechtstreeks beleggen bij de Schatkist en / of in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat.
141 570.766,63 euro x 1 % x 375 dagen (artikel 118 van de wet van 21 december 2013). Hierbij gaat het Rekenhof ervan
uit dat het saldo op 31 december 2020 representatief is voor de volledige periode.
142 Zo stelt het Rekenhof bij de controle van de rekeningen 2020 een verschil vast van 361.390,97 euro tussen de nettoboekwaarde volgens de immomodule (12.281.764,44 euro) en de boekhouding (12.643.155,41 euro). Fedasil kan
dit verschil niet verklaren.
143 Binnen de hoofdzetel kunnen verschillende personen aankopen invoeren, goedkeuren, de factuur ervan goedkeuren en ze inboeken.
144 Finance as a Service, zie hierover het artikel over de Regie der Gebouwen eerder in dit hoofdstuk.
145 Bijvoorbeeld:
• Belangrijke financiële cycli zijn niet altijd gedocumenteerd in formele procesbeschrijvingen, de beschikbare procesbeschrijvingen vermelden niet de voornaamste risico’s en opgezette controles voor deze cycli, en het is onduidelijk of deze processen zijn gevalideerd door het directiecomité.
• Het aantal mensen binnen de cel Interne Controle (1FTE) is onvoldoende gezien de grootte van de instelling en
het takenpakket.
• Fedasil heeft nog geen nieuwe zelfevaluatie van de maturiteit van de interne beheersing uitgevoerd (de vorige
dateert van 2016 en kreeg een score van 2 op 5) .
• Het directiecomité heeft geen structurele opvolging en rapportering opgezet van uitgewerkte (goedgekeurde)
actieplannen naar aanleiding van audits van de FIA en het Rekenhof.
146 De bevoegde overheid wijst op 1) het opstarten van een oefening van de mapping en optimalisering van de beheers
processen en operationele processen, 2) het respecteren van functiescheiding en 3) het vrijmaken van middelen
om de centrale diensten te versterken.
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In 2019 werd fraude vastgesteld in het asielcentrum te Arendonk 147. Het directiecomité
van Fedasil besliste daarop op 9 juli 2019 dat de centrumdirecteurs in overleg met het
hoofd van de boekhouding een screening en een eerste auto-evaluatie moesten voorbereiden van de risico’s op fraude. Het hoofd van de boekhouding moest zijn bevindingen presenteren tegen eind september 2019. Het Rekenhof kan echter uit de notulen van
het directiecomité niet afleiden of dit is gebeurd. Ook de boekhouding kan niet aantonen dat deze screening en auto-evaluatie is gebeurd. De bevoegde staatssecretaris
benadrukt het belang van fraudebestrijding en zal het gevraagde rapport laten opmaken.
Minderjarige asielzoekers worden automatisch aangesloten bij een ziekenfonds. Doordat Fedasil geen toegang heeft tot de gegevens over de terugbetalingen door het ziekenfonds bestaat het risico dat de instelling kosten vergoedt aan de asielzoeker (of zijn
voogd) die het ziekenfonds al heeft vergoed. De mogelijke impact hiervan is niet bekend.

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt Fedasil aan volgende maatregelen te nemen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

de maximale toelage voor opvangpartners berekenen met een preciezer model;
een financieel vademecum voor de grote opvangpartners invoeren;
het forfait voor overhead van de grote opvangpartners definiëren en de proportionaliteit
ervan aantonen;
de interne beheersing op de investeringsactiva verhogen;
de situatie van de reserves bij de OCMW’s juridisch uitklaren, de openstaande reserves
in kaart brengen, ze systematisch controleren en vervolgens boekhoudkundig correct
weergeven in de rekeningen148;
de financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang
van asielzoekers in het juiste boekjaar boeken;
de wetgeving op de consolidatie van de financiële activa van de federale overheid naleven;
de interne beheersing verbeteren;
overleggen met de ziekenfondsen om het risico op dubbele terugbetaling te vermijden.

147 Door gebrekkige controle konden betalingen (zakgeld, gemeenschapsdiensten en maaltijdcheques) worden uitgevoerd aan fictieve asielzoekers of asielzoekers die de centra al hadden verlaten. In totaal werd 95.319 euro ontvreemd.
148 De bevoegde staatssecretaris bevestigt dit zo snel mogelijk te doen in samenspraak met de lokale besturen.
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Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG)
Het Rekenhof wijst al jaren op een aantal pijnpunten waarmee het FAGG kampt maar die ondanks zijn aanbevelingen niet ten gronde worden aangepakt. De interne beheersing blijft onvoldoende, het agentschap heeft geen precies inzicht in zijn processen en de ermee gepaard
gaande risico’s. Bovendien kan het niet garanderen dat opvolgingstabellen en onderliggende
gegevens uit operationele systemen die de basis vormen voor de boekhouding, nauwgezet gecontroleerd worden en dat deze gegevens volledig en correct zijn. Bijgevolg zijn de tijdigheid,
volledigheid en correctheid van de boekhoudkundige registraties niet verzekerd. Het FAGG
mist de nodige middelen (IT en personeel) en kennis om de onvolkomenheden weg te werken.

1

Opmaak en overlegging van de algemene rekening

De bevoegde minister heeft de rekeningen 2020 op 25 maart 2021 ondertekend149. De bedrijfsrevisor formuleert, net zoals bij de jaarrekening 2019, een oordeelonthouding over de
jaarrekening 2020.
Het Rekenhof heeft inconsistenties vastgesteld tussen de diverse staten van de rekeningen.
Zo wijkt de samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen op een aantal punten af
van de uitvoeringsrekening van de begroting 150. Ook ontbreken sommige toelichtende staten151, sluit de inhoud van de staten niet altijd aan bij de rekeningen152 of zijn ze onvolledig 153.
Voorts moeten de waarderingsregels worden geactualiseerd omdat ze verouderd en niet
conform het koninklijk besluit van 10 november 2009 zijn.
Het Rekenhof heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geen reactie ontvangen
van de beleidscel van de minister van Volksgezondheid.

149 Overeenkomstig artikel 93,§ 1, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat moet de algemene rekening van elke administratieve openbare instelling met
ministerieel beheer worden opgemaakt onder het gezag van de minister van wie ze afhangt, die ze uiterlijk op
20 maart van het volgende boekjaar overzendt aan de minister van Begroting.
150 Hierdoor geeft de samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen foutief een negatief resultaat van
399.938,00 euro terwijl de uitvoeringsrekening van de begroting een correct resultaat van nul euro weergeeft.
151 Bv. de staat voor de immateriële vaste activa.
152 Bv. de ouderdomsbalans.
153 Bij de intercompanyrelaties wordt bv. geen melding gemaakt van een openstaande vordering in het kader van de
dotatie.
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2

Financiering

2.1
Rechtsgrond
De wet die de financiering van het FAGG regelt 154 wordt regelmatig gewijzigd. Deze regeling
vormt een complex geheel met diverse inkomstenstromen155 die onvoldoende onder controle zijn. Het FAGG heeft weinig vat op sommige bijdragen omdat het de correctheid van
de aangiftes, die de basis vormen voor de berekening van de uiteindelijke bijdrage, niet kan
controleren 156 en de aangiftes vaak niet of laattijdig gebeuren. De tijdigheid, volledigheid en
correctheid van de boekhoudkundige opbrengsten blijven bijgevolg onzeker.
2.2
Variabele bijdragen
Om budgettaire overschotten te vermijden, voorziet de wet in variabele bijdragen. Wanneer op basis van de wettelijke tarieven het begrotingsjaar afsluit met een positief resultaat,
wordt de wettelijke maximale bijdrage verlaagd om een budgettair resultaat in evenwicht te
realiseren. Het Rekenhof had de voorbije jaren al aangegeven dat het systeem van de variabele bijdragen zorgt voor jaarlijkse schommelingen in de opbrengsten, en een analytische
opvolging bemoeilijkt. Vanuit boekhoudkundig oogpunt is het aanhouden van dit systeem
niet aangewezen. Het FAGG wijst erop dat dit tot stand gekomen is op vraag van de stakeholders en wenst dit systeem te behouden.
Voorts stelt het Rekenhof vast dat de (terug)betalingen van de variabele bijdragen 2018 nog
steeds niet zijn afgerond: het is mogelijk dat klanten nog een terugbetaling moeten ontvangen of dat klanten nog moeten betalen. De variabele bijdragen 2019, die aan maximaal
tarief werden berekend als gevolg van het budgettaire verlies in 2019, bleken met 1,1 miljoen
euro of 7,31 %157 onderschat, vooral als gevolg van de bijdrage op de omzet van medische
hulpmiddelen (zie ook punt 4.6).
2.3
Klinisch onderzoek
Door de gewijzigde Europese regelgeving inzake klinisch onderzoek ontvangt het FAGG
sinds 2018 een bijkomende dotatie (geïndexeerd bedrag voor 2020: 10,8 miljoen euro158).
Het FAGG moet het niet gebruikte deel terugbetalen. Omdat de instelling voor 2020 slechts
3.650.408,44 euro kon verantwoorden, moet ze 7.146.080,56 euro terugbetalen. Het Rekenhof stelt vast dat de dotatie al elk jaar het reële aantal verantwoorde dossiers aanzienlijk
overstijgt. Volgens het FAGG zou de financiering van de klinische dossiers vanaf 2022 worden herzien.
Uitzonderlijk werd het voor 2020 terug te betalen bedrag verminderd met 1,017 miljoen euro
aan uitgaven in het kader van de COV ID-19-pandemie159. Hierdoor bedraagt het terug te
betalen saldo 6,1 miljoen euro. Deze verrekening impliceert een afwending van middelen
van hun initiële doel.

154 Wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het FAGG.
155 De boekhouddienst heeft in 2020 alle ontvangsten opgenomen in een opvolgingstabel. De diversiteit en complexiteit ervan bemoeilijkt echter het boekhoudkundige beheer.
156 Bv. de omzet van medische hulpmiddelen of het aantal verhandelde verpakkingen.
157 Op een geraamd bedrag aan variabele bijdragen van 14,8 miljoen euro.
158 Beslissing van de ministerraad van 26 juli 2017 of het zogenaamde Zomerakkoord.
159 Met akkoord van de staatssecretaris voor Begroting.
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3

Interne beheersing en administratieve organisatie

Het FAGG kampt met onvoldoende inzicht in en beheersing van de processen, o.a. doordat
procesverantwoordelijken ontbreken. Daardoor kunnen de risico’s niet goed worden ingeschat en kunnen geen gepaste maatregelen worden genomen om ze in te dekken.
Het FAGG gebruikt IT-systemen (o.a. voor de opvolging van de vergunningen en de aangifte
door de klanten van hun omzet en verhandelde verpakkingen) die niet gekoppeld zijn aan
het boekhoudpakket. Materiële boekingen steunen op rekenbladen uit de diverse operationele systemen waarvan de volledigheid en de correctheid onvoldoende verzekerd zijn. Ook
de boekhouding kan niet altijd worden aangesloten met de onderliggende opvolgingstabellen. Evenmin is steeds duidelijk welke controles op de basisgegevens (kunnen) worden
uitgevoerd en wanneer dit door wie gebeurt.
De instelling boekt de transacties niet altijd onmiddellijk en volledig in. De facturaties
gebeuren soms laattijdig. Omdat ze de rubrieken van de rekeningen onvoldoende opvolgt,
blijven saldi ongewijzigd of niet geactualiseerd. Ook het afsluitproces staat niet op punt.
Het agentschap heeft onvoldoende zicht op de correctheid en de inhoud van de rekeningen
en voert onvoldoende controles en analyses uit. De aangekondigde externe ondersteuning
bij de procesbeschrijving en afsluiting van de boekhouding is er in 2020 niet gekomen, hoewel het FAGG erkent hier nood aan te hebben.
Ondanks aanwervingen zorgen onderbezetting en personeelsuitval op de boekhoud- en
personeelsdienst voor een verhoogd risico.

4

Balans en resultatenrekening

4.1
Vaste activa
Het FAGG neemt de ontwikkelingskosten voor nieuwe softwaretoepassingen en/of databanken in kost, terwijl deze geactiveerd kunnen worden op de balans via ‘vaste activa in
aanbouw’. Uitgaven voor IT-systemen die duurzaam bijdragen aan de activiteiten moeten
geactiveerd worden. Voorts doet het FAGG geen systematische inventariscontroles, maakt
het geen aansluiting tussen de boekhoudkundige- en fysieke inventaris en wijkt de afschrijvingstabel af van de cijfers in de rekening.
4.2
Vorderingen
Omdat het FAGG het saldo van de vorderingen en de ontvangen vooruitbetalingen boekt
op het passief van de balans (7,6 miljoen euro), staan er in de rekeningen geen openstaande
klanten. Dit saldo bestaat uit 13,2 miljoen euro vorderingen (debet) en 20,8 miljoen euro
ontvangen vooruitbetalingen (credit). Compensaties van vorderingen en ontvangen vooruitbetalingen zijn nochtans niet toegestaan.
Er is geen volwaardig debiteurenbeheer. De individuele klantensaldi zijn onzeker doordat
het FAGG voor eenzelfde klant meerdere klantennummers hanteert die niet altijd consequent gebruikt worden en onvoldoende gelinkt en afgepunt worden. De instelling volgt
de betalingen onvoldoende op en wijst ze niet correct toe. Een historisch verschil van
350.567,63 euro tussen de klantenbalans en de rekeningen moet nog worden gecorrigeerd.
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Ook heeft de instelling nog te ontvangen dotaties (4,6 miljoen euro) en een vordering op
het RIZIV (362.000 euro) foutief als verkregen opbrengst onder de overlopende rekeningen
geboekt in plaats van als vordering.
De ‘op te maken facturen’ bedragen 26,2 miljoen euro waarvan:
•

•

•

12,9 miljoen euro aan variabele bijdragen, waarvoor het uiteindelijke tarief bij de afsluiting van het boekjaar in januari 2021 berekend werd en de overeenstemmende opbrengst
globaal (dus niet per klant) werd ingeboekt. De individuele facturen worden in de loop
van het volgende boekjaar opgemaakt en verstuurd.
6,3 miljoen euro in het kader van de kwartaalheffingen op verpakkingen: het gaat hier
om geïnde bedragen, die het FAGG echter niet in opbrengst had geboekt. Gelet op de
ontvangen betaling geeft een registratie als ‘op te maken factuur’ een vertekend beeld.
7,0 miljoen euro in het kader van de jaarlijkse verpakkingsheffing: de vergunninghouders van geneesmiddelen en groothandelaars moeten uiterlijk op 30 april aangifte doen
van de in het vorige jaar verhandelde verpakkingen. Het FAGG slaagde er, onder meer
door de opstart van een nieuw elektronisch aangiftesysteem, niet in de facturen op
31 december 2020 op te maken, en bepaalde de ‘op te maken facturen’ op basis van de
ingediende aangiftes.

Het Rekenhof wijst erop dat een opvolging tijdens het boekjaar de eindejaarsverrichtingen
vermindert en meer garantie biedt op volledige en correctere resultaten.
4.3
Voorzieningen
De voorzieningen blijven met 488.764,74 euro ongewijzigd tegenover 2019. Ze hebben betrekking op oude boekingen die ten onrechte als voorziening zijn geboekt en daarom moeten worden uitgeklaard.
Het FAGG neemt voor 22,3 miljoen euro hangende geschillen buiten balans op en heeft
daarvoor geen voorziening opgenomen in de balans. In 2020 moest het agentschap nochtans 1,4 miljoen euro betalen naar aanleiding van de afwikkeling van twee geschillen. Het
kon deze kosten recupereren via de interdepartementale provisie voor schadevergoedingen
en geschillen. Omdat er geen garantie is dat het FAGG altijd een beroep kan doen op die
interdepartementale provisie en het verantwoordelijk is voor het gevorderde bedrag, is het
Rekenhof van mening dat het een voorziening moet aanleggen voor geschillen waarvoor de
kans op een negatieve uitspraak waarschijnlijk of zeker is160.
4.4
Schulden
Het FAGG gebruikt aparte rekeningen voor de leveranciers binnen en buiten dezelfde institutionele groep maar de opdeling is niet volledig correct. Voorts sluit de leveranciersbalans
niet aan bij de ouderdomsbalans. Ze omvat debetsaldi die bij de jaarafsluiting moeten worden overgeboekt naar het actief van de balans. Ook blijft een oud saldo (87.482,73 euro) al
jaren ongewijzigd.

160 Met toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
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De rekening ‘te ontvangen facturen’ werd in 2020 niet altijd correct gebruikt. Fouten uit het
verleden in die rekening werden echter grotendeels gecorrigeerd.
Het FAGG heeft nog oude schulden aan ethische comités die het niet meer aan de juiste begunstigde kan toewijzen (681.707,16 euro m.b.t. 2017 en ouder). Ook is er jaren achterstand
bij de uitbetaling van subsidies aan ethische comités. Voor 2018, 2019 en 2020 registreerde
het FAGG wel de kosten (3,8 miljoen euro voor de drie jaren) maar gebeurden geen betalingen omdat de koninklijke besluiten die de subsidie per ethisch comité vastleggen, niet
gepubliceerd werden.
4.5
Personeelskosten
Het FAGG doet geen (steekproef)controles op de maandelijks betalingsbestanden van
PersoPoint. Het gaat niet na of de doorgestuurde gegevens en wijzigingen correct worden
verwerkt door PersoPoint. Ook maakt de instelling geen loonreconciliatie tussen de fiscale
loonstaat 325.10 en de boekhouding en boekt ze geen provisie voor niet-opgenomen vakantiedagen 161. Voor een personeelslid dat het FAGG aan de FOD Economie ter beschikking
stelde, rekende het de loonlast niet door aan de FOD.
4.6
Omzet
De eigen ontvangsten bedragen 61 miljoen euro. Het FAGG boekt nog aanzienlijke opbrengsten op kasbasis (bv. vergunningen, kwartaalheffingen verpakkingen, ontvangsten van het
EMA (Europees Geneesmiddelenbureau). Dit is een intensief en manueel werk met risico
op fouten. De boekhouddienst is voor het boeken van de opbrengsten in belangrijke mate
afhankelijk van informatie uit de operationele diensten. De operationele systemen zijn onvoldoende gekoppeld aan het boekhoudpakket. Daardoor moeten er omzettingen naar Exceltabellen gebeuren en zijn manuele handelingen nodig. De boekhouddienst heeft niet
altijd zicht op de volledigheid en de correctheid van de aangeleverde informatie waardoor
de tijdige, volledige en correcte weerspiegeling ervan in de boekhouding moeilijk blijft.
Bijdrage op de omzet van medische hulpmiddelen
De bijdrage op de omzet van medische hulpmiddelen stijgt de laatste jaren en wordt steeds
belangrijker voor het FAGG (12,9 miljoen euro in 2020). De lijst van aangifteplichtigen
wordt jaarlijks geactualiseerd en de toegevoegde bedrijven moeten mogelijk nog tot vijf
jaar terug een aangifte doen. Vele aangifteplichtigen doen echter geen (tijdige) aangifte.
Bovendien kan het FAGG de correctheid van de aangiftes niet controleren. De volledigheid,
correctheid en tijdigheid van deze opbrengsten zijn bijgevolg niet gegarandeerd. Zo zorgden in 2020 aangiftes voor voorgaande jaren voor een opbrengst van 1,3 miljoen euro die
niet geboekt was in 2019.
Verpakkingsheffingen
Het FAGG voerde een studie uit over de volledigheid van de kwartaalbijdragen vanaf
2017 voor de verpakkingsheffingen die het int ten voordele van de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek 162 (4,6 miljoen euro in 2020). Een gelijkaardige analyse gebeurde voor de

161 De grootteorde ervan is momenteel onbekend.
162 De Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (of DGO) wordt gefinancierd door heffingen die het FAGG int en doorstort. Het FAGG beheert dus middelen voor derden.
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jaarlijks te betalen heffing (6,3 miljoen euro in 2020) vanaf 2018163. Hieruit blijkt dat de heffingen niet systematisch zijn betaald en het FAGG dus ettelijke miljoenen aan opbrengsten
niet geïnd heeft:
•

•

In het kader van de jaarlijkse heffing zou het FAGG jaarlijks naar schatting 9 miljoen
euro moeten ontvangen. Voor 2020 werd 7 miljoen gefactureerd. Het ontbrekende aandeel wordt op 2,1 miljoen euro geraamd. Over drie jaar wordt de gemiste som op 4,8 miljoen euro geschat.
In het kader van de kwartaalheffingen voor de DGO werd over vier jaar 16,6 miljoen euro
ontvangen. Het tekort aan opbrengsten wordt geraamd op 2,6 miljoen euro.

Ingevolge deze analyses is het FAGG gestart met het aanschrijven van klanten met belangrijke achterstallen. Ook ontwikkelde het een elektronisch aangiftesysteem om meer aangiftes te ontvangen.
Vergunningen
De uitgereikte vergunningen zijn moeilijk aan de boekhoudkundige opbrengsten te linken.
Deze opbrengsten zijn de voorbije jaren sterk gedaald (van 14,9 miljoen in 2016 tot 8,5 miljoen euro in 2020) waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er minder vergunningen worden uitgereikt. Nochtans is het niet zeker dat dit de echte reden is. Het FAGG moet die nog
verder uitzoeken. De instelling boekt immers niet op basis van facturaties maar op basis
van betaalde voorschotten of kasbetalingen bij indiening van de aanvraag. Vooral de aanrekening op de betaalde voorschotten verliep in het verleden niet altijd correct. Het FAGG
wil de huidige werkwijze veranderen. De initiële release van een nieuw opvolgingssysteem
voor de vergunningen is naar verluidt gepland voor 2021. Hoe dit zich zal vertalen naar de
boekhouding en naar omzeterkenning is echter nog onduidelijk.
EMA
De EMA-opbrengsten (7,4 miljoen euro) worden op kasbasis geboekt in het jaar van ontvangst op de bankrekening. Hierdoor is er is geen overeenstemming tussen de tijdens het
jaar gemaakte kosten en de opbrengsten die veelal pas jaren later worden ontvangen en
geboekt. De opbrengsten worden bijgevolg niet aan het juiste boekjaar toegewezen. De instelling kon geen lijst bezorgen van afgesloten dossiers op 31 december 2020 waarvoor nog
geen betaling werd ontvangen. Het is dus niet mogelijk de impact van de ontbrekende opbrengsten in te schatten.
4.7
Andere
Het FAGG moet oude saldi op de overlopende- en wachtrekeningen uitklaren.
Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) krijgt jaarlijks op
basis van een koninklijk besluit een subsidie, aan te rekenen op de begroting van het FAGG.
Conform de jaarlijkse subsidiebesluiten kan de instelling het niet gebruikte saldo toevoegen
aan het terugvorderbare voorschot dat was toegekend bij koninklijk besluit van 7 mei 2000,
om een fonds ter dekking van een sociaal passief op te richten. Het gecumuleerde terugvorderbare voorschot op 31 december 2019 werd midden 2020 berekend op 1,4 miljoen euro,

163 Dit is het jaar van opstart van deze jaarlijkse bijdrage. De kwartaalbijdrage bestond al langer.
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maar de rekeningen maken hier geen melding van. Het Rekenhof raadt aan het op te nemen
in de rechten buiten balans.

5

Conclusies en aanbevelingen

Het FAGG heeft zowel zijn operationele als boekhoudkundige processen niet of onvoldoende in kaart gebracht, en meerdere operationele systemen zijn niet gekoppeld aan het
boekhoudpakket. Boekingen gebeuren vaak op basis van gegevens die onvoldoende geanalyseerd worden op hun volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid. Het FAGG heeft bovendien te weinig boekhoudkundig onderlegde medewerkers om de taken uit te voeren.
In lijn met zijn vroegere aanbevelingen beveelt het Rekenhof het FAGG aan:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

de ontvangsten- en uitgavenstromen gedetailleerd in kaart te brengen en er een grondige risicoanalyse van te maken, om gepaste controles en functiescheidingen in te bouwen
met het oog op een betere interne beheersing;
de boekhouddienst te versterken;
strikt op te volgen of aangiftes tijdig worden ingediend en systematisch herinneringen
uit te sturen;
de verkoopfacturen tijdig op te maken;
te vermijden dat de ontvangsten worden geboekt op basis van de inningen, en ze volledig en correct in te boeken in de loop van het jaar;
de klantenbalans uit te zuiveren en een volwaardig debiteurenbeheer op te zetten;
de nodige voorzieningen voor hangende geschillen aan te leggen;
koninklijke besluiten te laten opmaken in het kader van de subsidies aan ethische comités, met het oog op de betaling van de achterstallen;
de fouten uit het verleden verder te corrigeren.
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AOI-BA
Delcredere
Delcredere, dat ook bekend is onder zijn commerciële naam Credendo ECA, is een administratieve openbare instelling met als eigenaardigheid dat ze twee algemene rekeningen voorlegt,
namelijk een eigen rekening en een rekening van de Staat. Alleen de laatste rekening maakt
deel uit van de consolidatieperimeter van de federale Staat. Na afloop van zijn controle van de
twee algemene rekeningen 2020 formuleert het Rekenhof vaststellingen en aanbevelingen over
de conformiteit van de financiële staten met de wet van 22 mei 2003 en haar uitvoeringsbesluiten, de waarderingsregels die werden gebruikt om de algemene rekeningen op te stellen, de
rapportering volgens de verschillende boekhoudkundige referentiestelsels en de voltooiing van
de inventaris van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen. De instelling heeft zich
er in haar antwoord toe verbonden gevolg te geven aan de aanbevelingen.
Als gevolg van een hoger aantal schadegevallen en minder goede financiële resultaten vertonen
de rekeningen 2020 bovendien een nettotekort van -75,7 miljoen euro voor de eigen rekening
en -0,5 miljoen euro voor de rekening van de Staat. Dit laatste tekort wordt beïnvloed door een
stijging van de activiteiten als gevolg van het programma voor de herverzekering van commerciële kortlopende kredieten door de Belgische Staat, in het kader van de gezondheidscrisis.

1

Inleiding

Delcredere werd opgericht door de wet betreffende Delcredere van 31 augustus 1939 en is
een administratieve openbare instelling met beheersautonomie in de zin van de wet van
22 mei 2003. Artikel 1, § 2, van zijn organieke wet definieert de opdracht van de instelling als
volgt: “Delcredere vervult een opdracht van commerciële en financiële aard die erin bestaat de
internationale economische betrekkingen te bevorderen, hoofdzakelijk door de acceptatie van
risico's op het gebied van uitvoer, invoer en investeringen in het buitenland”. Om die opdracht
te vervullen, kan Delcredere verschillende soorten waarborgen verlenen om de (financiële,
politieke, krediet-, wisselkoers-…) risico’s te beperken en zijn medewerking verlenen aan de
financiering van uitvoertransacties. Het oefent ook nevenactiviteiten of aanvullende activiteiten uit die het verwezenlijken van die transacties vergemakkelijken(zowel in België als
in het buitenland). Het vervult technische, financiële of vertegenwoordigingsopdrachten in
verband met de internationale handel of investeringen die de regering hem toevertrouwt.
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Delcredere vervult zijn opdrachten in verschillende vormen:
•
•
•

voor rekening van de Staat;
voor eigen rekening met staatswaarborg;
voor eigen rekening zonder staatswaarborg, via zijn dochterondernemingen die met gerichte transacties belast zijn die over het algemeen worden gewaarborgd door handelsondernemingen164.

Delcredere heeft in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 en haar uitvoeringsbesluiten
twee afzonderlijke algemene rekeningen opgesteld voor het boekjaar 2020, namelijk één
voor de eigen rekening en één voor de rekening van de Staat. Het Rekenhof heeft de voorlopige resultaten van de controle van die algemene rekeningen op 10 mei 2021 bezorgd aan
Delcredere evenals aan de drie beleidscellen van de ministers belast met Financiën, Economie en Buitenlandse Handel. De opmerkingen en antwoorden die Delcredere via een mail
van 17 mei 2021 bezorgde, zijn in dit artikel verwerkt.
Tabel 14 – Samenvatting van de financiële staten van Delcredere voor het boekjaar 2020 (in euro)
Balanstotaal
Eigen rekening
Rekening van de Staat

Economisch resultaat

Begrotingsresultaat

3.106.166.380

-75.701.007

-86.900.360

683.861.084

-448.715

28.065.122

Bron: algemene rekeningen 2020 bezorgd aan het Rekenhof
Het boekjaar 2020 wordt gekenmerkt door een stijging van het aantal schadegevallen.
Daardoor zijn het economische resultaat en het begrotingsresultaat significant verslechterd (-114,4 miljoen euro in totaal voor de twee rekeningen in vergelijking met het boekjaar
2019).
De bedrijfsrevisoren hebben een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de rekeningen 2020 van Delcredere die volgens het schema van de verzekeringen zijn opgesteld.
Ze hadden op 10 mei 2021 hun oordeel over de geconsolideerde rekeningen die volgens de
IFRS-normen zijn opgesteld, nog niet gegeven.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1

Overlegging van de algemene rekeningen en rapporteringen

2.1.1
Bijhouden en opstellen van de rekeningen
Voor zijn eigen rekening voert Delcredere zijn boekhouding in een aangepaste versie van
de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel en stelt het zijn rekeningen op
volgens drie referentiestelsels:
•
•

schema van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen;
IFRS-normen voor het opstellen van de geconsolideerde rekeningen;

164 Delcredere is in dit kader de moedermaatschappij van de groep en heeft deelnemingen in de volgende verbonden
ondernemingen: Credendo – Short-Term EU Risks, Credendo – Short-Term Non EU Risks, Credendo – Excess &
Surety, Credendo – Single Risk, Holding CIS en Credendo Ingosstrakh Credit Insurance en Immo Montoyer.
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•

koninklijk besluit van 10 november 2009.

Voor de rekening van de Staat voert Delcredere zijn boekhouding ook in een aangepaste
versie van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel en stelt het zijn rekeningen op volgens twee referentiestelsels, namelijk het koninklijk besluit van 10 november 2009 en de IFRS-normen voor het opstellen van de geconsolideerde rekeningen.
Door de vele rekeningen en rapporteringen zijn de jaarlijkse resultaten en de financiële toestand moeilijk te begrijpen. Bovendien is ook de activiteitencontext complex. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, bestaan er verschillen tussen de manier waarop bepaalde rubrieken
worden voorgesteld, als gevolg van de herklassering van transacties en aanpassingen voor
de rekeningen opgesteld volgens de IFRS-normen. Die verschillen leiden logischerwijze tot
een nettoresultaat dat verschilt naargelang van het boekhoudkundig referentiestelsel.
Tabel 15 – Vergelijking van de financiële rapporteringen (in duizend euro)
Boekhoudprogramma
(aangepast
MAR-formaat)
Balanstotaal

Schema van
de
verzekeringen

IFRS-normen

Koninklijk
Rekening van
besluit
uitvoering van
boekhoudplan
de begroting
– jaarrekening

3.113.403

3.285.290

3.109.575

3.106.166

n.v.t.

Opbrengsten/
Ontvangsten

290.874

159.611

188.946

428.805

335.800

Kosten/
Uitgaven

366.575

235.312

252.423

504.506

422.701

Nettoresultaat

-75.701

-75.701

-63.476

-75.701

-86.900

Bron: door Delcredere meegedeelde gegevens en aan het Rekenhof bezorgde algemene rekening
De twee beheerverslagen die zijn toegevoegd aan de rekeningen volgens het schema van
de verzekeringen en volgens de IFRS-normen, zijn moeilijk bruikbaar om de rekeningen te
begrijpen die worden opgesteld krachtens de wet van 22 mei 2003 (waarvoor geen beheerverslag of algemene commentaar wordt opgesteld).
2.1.2
Overlegging van de algemene rekening
De algemene rekeningen van Delcredere werden aan het Rekenhof bezorgd voor de deadline van de wet van 22 mei 2003. Het Rekenhof merkt echter op dat de minister die rekeningen, opgesteld krachtens de wet van 22 mei 2003, niet heeft goedgekeurd. Bovendien zijn
de bijlagen bij de rekeningen onvolledig (samenvatting van de rechten en verplichtingen
buiten balans, vervaldagenkalender van de vorderingen en staat van de thesauriebeleggingen) of ontbreken ze (elementen die het getrouw beeld beïnvloeden) terwijl deze volgens de
regelgeving moeten worden opgesteld.
2.1.3
Verschillende rapporteringen en financiële staten naast elkaar
Delcredere moet rekening houdend met de wettelijke bepalingen specifieke waarderingsregels toepassen om jaarlijks zijn rekeningen op te stellen volgens de drie boekhoudkundige
referentiestelsels met het oog op de goedkeuring ervan door zijn raad van bestuur. Alleen
de rekeningen opgesteld krachtens de wet van 22 mei 2003 moeten ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de toezichthoudende ministers.
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Voor het boekjaar 2020 hebben de bedrijfsrevisoren alleen de rekeningen opgesteld volgens
het schema van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en de geconsolideerde
rekeningen voorgesteld volgens de IFRS-normen, gecontroleerd, terwijl het Rekenhof alleen de rekeningen opgesteld krachtens de wet van 22 mei 2003 controleert.
Het Rekenhof merkt op dat de beheerverslagen die aan de financiële staten gekoppeld zijn,
een ongelijke inhoud hebben. Gezien de complexiteit van de transacties en van de boeking
daarvan merkt het bovendien op dat het moeilijk is de financiële staten onderling te laten
aansluiten en de effecten van de verschillende activiteitspolen165 op het nettoresultaat te
onderscheiden.
In het beheerverslag van de geconsolideerde rekeningen volgens IFRS en in maandelijkse
thematische presentaties is nuttige operationele commentaar opgenomen. De leesbaarheid
van het belangrijkste jaarlijkse beheerverslag lijdt echter onder het ontbreken van operationele key-indicatoren die de evoluties van de voornaamste financiële rubrieken (bijvoorbeeld
de premies, de kosten van schadegevallen en de vorderingen uit hoofde van schadevergoedingen) kunnen ondersteunen en illustreren, en onder het ontbreken van samenvattende
gap-analyses van het bedrijfsresultaat op basis van de hoofdoorzaken.
2.2

Algemene rekening van Delcredere – eigen rekening

2.2.1
Deelnemingen
De waarderingsregels die ten grondslag liggen aan de jaarrekening 2020 voorgelegd volgens
het koninklijk besluit van 10 november 2009 zijn dezelfde als die welke werden toegepast
voor de rekeningen volgens het formaat van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. Hoewel ze gedetailleerd zijn, merkt het Rekenhof op dat die regels tekortkomingen
vertonen en niet in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 10 november 2009,
in het bijzonder voor de waardering van de deelnemingen.
Delcredere is de moedermaatschappij van verschillende dochterondernemingen (zie punt 1)
waarvan de waarderingen, die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de aanschafkosten166, voor
312,0 miljoen euro vermeld staan in de balans. Het netto-actief van sommige dochterondernemingen die (soms recurrent) verlies lijden is echter lager dan de aanschafwaarde. Dat is in
het bijzonder het geval voor Credendo Single Risk (-17,3 miljoen euro of -27,4 % vergeleken
met de waarde in de rekeningen op 31 december 2020). Het Rekenhof is van oordeel dat die
deelnemingen in totaal 36,7 miljoen euro te hoog gewaardeerd zijn in vergelijking met een
waardering overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009167.

165 De kredietverzekering, de financiële waarborgen, de dekking van financiële handelsinstrumenten, de syndicaten
van de verzekeringsdossiers en de aanvaarde herverzekering.
166 Met uitzondering van de dochteronderneming Credendo RUS waarvoor een waardevermindering van 9,2 miljoen euro werd toegepast.
167 Dat artikel bepaalt: “De financiële deelnemingen worden jaarlijks geherwaardeerd met toepassing van het deel
nemingspercentage op de boekwaarde van het netto-actief van de vennootschap waarin wordt deelgenomen. Als de
desbetreffende vennootschap geconsolideerde rekeningen opmaakt en publiceert wordt die herwaardering doorgevoerd op basis van het geconsolideerd netto-actief”.
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Delcredere wijst er in zijn antwoord op dat een waardevermindering niet nodig was volgens
IFRS (op basis van een impairment test168) noch volgens het schema van de verzekeringsen herverzekeringsondernemingen (op basis van dezelfde test). Het voegt eraan toe dat de
toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot verwarring
zou leiden ten aanzien van de resultaten van die test.
Het Rekenhof kan zich niet aansluiten bij die argumenten. De toepassing van waarderings
regels die voor elk boekhoudkundig stelsel specifiek zijn, kan effectief leiden tot verschillende
waarderingen. De waarderingsregels van het koninklijk besluit van 10 november 2009 moeten echter gebruikt worden voor de financiële staten opgemaakt met toepassing van de
wet van 22 mei 2003. In voorkomend geval kan over de verschillende waarderingen commentaar worden opgenomen in het beheerverslag (of in de algemene commentaar van de
rekeningen) om die verschillen uit te leggen.
2.2.2
Immateriële vaste activa
Tal van IT-projecten die al jarenlang in ontwikkeling zijn, staan geboekt voor 63,4 miljoen euro169 (+31,2 miljoen euro over de voorbije drie jaar). Het Rekenhof stelt vast dat er nog
geen afschrijvingen zijn gebeurd voor die projecten.
Delcredere verklaart dat die projecten wachten op de ingebruikname, in 2021, van specifieke ERP-software voor verzekeringen. Op dat moment zal het mogelijk zijn hun nettowaarde te bevestigen op basis van de toekomstige economische baten, overeenkomstig
artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
2.2.3
Materiële vaste activa
Delcredere verklaart geen fysieke inventaris van zijn vaste activa te hebben opgesteld, waarmee de boekhoudkundige inventaris in overeenstemming zou kunnen worden gebracht.
Omdat de interne audit van Delcredere daarover al een aanbeveling formuleerde, ligt de
aankoop van opvolgingstools ter studie170.
2.2.4
Vorderingen op meer dan één jaar
De vorderingen op meer dan één jaar vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de balans, namelijk 335,4 miljoen euro in nettowaarde. Ze omvatten voornamelijk:
•
•
•

vorderingen uit hoofde van schadevergoedingen (109,5 miljoen euro);
vorderingen die het voorwerp zijn van bilaterale herschikkingsakkoorden met landen
die schuldenaar zijn (165,4 miljoen euro);
vorderingen in samenhang met direct funding-operaties (56,3 miljoen euro).

168 Het gaat om een test om na te gaan dat de activa zoveel mogelijk worden geboekt tegen hun realiseerbare waarde
(d.i. de vervreemdingswaarde min de kosten van die vervreemding).
169 Nagenoeg 50 % van dat bedrag betreft projecten die in 2015 en 2016 werden opgestart.
170 Er wordt al software gebruikt om de immateriële vaste activa op te volgen.
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In het kader van zijn direct funding-activiteiten 171 heeft Delcredere voor eigen rekening vorderingen overgekocht en kredieten verleend aan kopers voor 71,6 miljoen euro (op meer
dan een jaar) en 81,8 miljoen euro (op hoogstens één jaar) bruto op 31 december 2020.
Delcredere kon de vorderingen op meer dan één jaar niet uitsplitsen per vervaldatum. Omdat het om grote bedragen gaat, beveelt het Rekenhof aan de terugbetalingstermijnen beter te definiëren, onder meer wanneer er herschikkingsakkoorden worden gesloten, en de
waarderingsregels te vervolledigen voor de klassering van en de waardeverminderingen op
die lopende en vervallen vorderingen.
Omdat zijn activiteiten zich zouden kunnen uitbreiden, moet Delcredere in voorkomend
geval de modaliteiten ervan beschrijven via nieuwe bepalingen in de waarderingsregels.
2.2.5
Rechten en verplichtingen buiten balans
Delcredere vermeldt in het overzicht van de opgenomen rechten en verplichtingen buiten
balans bij de jaarrekening alleen de verplichtingen voor de reële of potentiële kredietverzekeringen.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de opname van verplichtingen buiten balans noodzakelijk is in diverse andere gevallen:
•
•
•

de garanties die aan klanten worden toegekend in het kader van een bankkrediet;
de meerjarige contractuele verplichtingen met dochterondernemingen172;
de contractuele verplichtingen met leveranciers (meer bepaald in het kader van meerjarige overheidsopdrachten).

Delcredere moet op grond van de artikelen 16 en 17 van de wet van 22 mei 2003 jaarlijks een
volledige inventaris op te stellen van zijn rechten en verplichtingen van welke aard ook, en
zijn rekeningen in overeenstemming brengen met die inventarisgegevens.
Het statutaire plafond van de verplichtingen (vastgelegd op 30 miljard euro) werd overigens
in acht genomen. Op 31 december 2020 was nog een nettomarge van potentiële verbintenissen van 4,4 miljard euro beschikbaar voor de ontwikkeling van de activiteiten. Dat is
2,5 miljard euro meer dan op 31 december 2019.
2.3
Algemene rekening van Delcredere – rekening Staat
Zoals werd uiteengezet in punt 1, maakt Delcredere aparte rekeningen op voor de transacties die worden uitgevoerd voor rekening van de Staat (op grond van artikel 25 van de wet
op Delcredere). Het gaat over het algemeen om transacties die risico’s inhouden waarvan
de ernst en de duur de technische mogelijkheden van de instelling overschrijden, maar
waarvoor de regering van oordeel is dat het opportuun is ze uit te voeren. In tegenstelling

171 De direct funding-activiteiten omvatten a) de forfaiting, d.w.z. het overkopen van vorderingen bij exportbedrijven
en b) de buyer’s credit, d.w.z. een lening aan de koper van een exporttransactie. In beide gevallen zijn er maxima per
transactie en per debiteur.
172 SLA’s, huurovereenkomsten, enz..
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tot de jaarrekening van Delcredere-eigen rekening, wordt de jaarrekening van Delcredere–
rekening Staat opgenomen in de consolidatie van de federale Staat 173.
De algemene rekening 2020 van Delcredere-rekening Staat wordt beïnvloed door het programma voor de herverzekering door de Belgische Staat van commerciële kortlopende
kredieten in het kader van de gezondheidscrisis, het zgn. Covid-19 State Support Scheme.
Delcredere en de ministers van Financiën, van Economie en van Buitenlandse Handel hebben daartoe een door de Europese Commissie gevalideerd protocol ondertekend. Gezien de
lessen die uit de financiële crisis van 2008 werden getrokken, streeft dat programma ernaar
om door middel van het herverzekeringsprogramma van de staat te vermijden dat de kredietlimieten die private kredietverzekeraars vastleggen, plots zouden dalen.
Door de gezondheidscrisis werden de ramingen van de ontvangsten (+15,8 miljoen euro)
en de niet-limitatieve uitgavenkredieten (+13,6 miljoen euro) overschreden. In totaal sluit
het jaar 2020 dus af met een begrotingsresultaat (28,1 miljoen euro) dat beter uitvalt dan
initieel was geraamd (25,8 miljoen euro). Gelet op de aangelegde voorzieningen verwacht
Delcredere echter dat de schadegevallen als gevolg van de gezondheidscrisis zullen toenemen en dat daardoor ook de schadeloosstellingen zullen toenemen vanaf 2021.
De verplichtingen tot tenlasteneming van verliezen opgelopen door derden zijn in de loop
van het boekjaar nagenoeg verdubbeld, tot 694,4 miljoen euro. Ze blijven echter nog onder
het wettelijke maximum (2.231,4 miljoen euro).

3

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt Delcredere het volgende aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

zorgen voor procedures en de nodige resources om volledige algemene rekeningen te
kunnen opstellen en te kunnen goedkeuren binnen de wettelijke termijnen;
de algemene rekeningen, inclusief de bijlagen, opstellen overeenkomstig de wet van
22 mei 2003 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten;
de waarderingsregels voor alle activiteiten vervolledigen en in overeenstemming brengen met het koninklijk besluit van 10 november 2009;
een beheerverslag of een algemene commentaar opstellen voor de rekeningen die worden opgesteld volgens het koninklijk besluit van 10 november 2009;
de rapportering en de financiële overzichten harmoniseren en reconciliëren (tussen de
drie gebruikte boekhoudstelsels);
de leesbaarheid van de financiële staten verbeteren door gap-analyses en operationele
key-indicatoren te integreren;
nadenken over de cycli voor financiële rapportering om de opmaak, goedkeuring en
audit van financiële staten door externe controleurs te vergemakkelijken;
de inventaris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen vervolledigen en
de rekeningen in overeenstemming brengen met de inventaris.

173 Als administratieve openbare instelling met beheersautonomie (AOI-BA) die door het Instituut voor de Nationale
Rekeningen is ingedeeld bij de centrale overheid met code S1311.
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In zijn antwoord van 17 mei 2021 heeft Delcredere die aanbevelingen gunstig onthaald
en zich ertoe verbonden ze, in voorkomend geval, te bekijken in samenwerking met de
Federale Accountant.
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Koninklijke Muntschouwburg
De financiering van de Koninklijke Muntschouwburg (KMS) gebeurt grotendeels door de dotatie van de federale Staat die 36,9 miljoen euro bedraagt in 2020 (inclusief 1 miljoen euro vanuit
de COVID-19-provisie) tegenover 35,4 miljoen euro in 2019. De COVID-19-pandemie had een
belangrijke impact op de activiteiten van de instelling door de afgelasting van de producties.
De budgettaire ruimte die vrijkwam door minder personeels- en werkingskosten ingevolge deze
afgelastingen werd gedeeltelijk ingevuld door de uitvoering van een sociaal plan. Door middel
van dadingen met de ontslagen personeelsleden kende de instelling de wettelijk bepaalde ontslagvergoeding (2,4 miljoen euro) toe, maar ook een toeslag op de werkloosheidsvergoeding
toe (0,6 miljoen euro), die voor sommige personeelsleden blijft lopen tot en met 2029 en waarvoor de wettelijke basis ontbreekt.

1

Inleiding

De Koninklijke Muntschouwburg (KMS) is als instelling van openbaar nut van categorie B
opgericht bij wet van 19 april 1963. Ze vervult een opdracht van openbare dienst van culturele aard, nl. voorstellingen van lyrische en choreografische kunst.
De begrotingsuitgaven bedragen in 2020 45,0 miljoen euro en de begrotingsontvangsten
45,7 miljoen euro. Dit leidt tot een positief ESR-saldo van 0,7 miljoen euro. De instelling
sluit het boekjaar af met een balanstotaal van 3,5 miljoen euro en een winst van 1,1 miljoen
euro. De bedrijfsrevisor formuleerde een oordeel zonder voorbehoud over de rekeningen
2020 van de KMS. De algemene rekening 2020 werd tijdig aan het Rekenhof voorgelegd.
Het Rekenhof heeft zijn bevindingen naar aanleiding van de controle van de rekeningen
2020 in het kader van de tegensprekelijke procedure bezorgd aan de instelling en aan de
beleidscel van de minister bevoegd voor de Federale Culturele Instellingen. Het ontving
geen reactie van de beleidscel.

2

Resultaat

2.1
Begrotingsresultaat
De KMS sluit het boekjaar 2020 af met een positief ESR-saldo (734.411,09 euro), wat een
lichte toename betekent tegenover 2019 (653.454 euro). Aan zowel de ontvangsten- als de
uitgavenzijde zijn er belangrijke verschuivingen tegenover 2019 die grotendeels het gevolg
zijn van de COVID-19-pandemie en het sociaal plan 2020.
Door de afgelasting van de voorstellingen zijn de verkoop van tickets (-4,7 miljoen euro) en
de ontvangsten in het kader van de fiscale regeling Tax Shelter174 (-2,9 miljoen euro) sterk
afgenomen. De toelage van de federale Staat is met 1,5 miljoen euro toegenomen tot

174 De Tax Shelter voor audiovisuele werken en nieuwe podiumkunsten is een maatregel in de Belgische vennootschapsbelasting om in België geproduceerde films en podiumproducties te stimuleren. In ruil voor een investering
in een audiovisueel werk of nieuwe podiumproductie krijgt de investeerder een belastingvrijstelling van 310  % van
het geïnvesteerde bedrag.
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36,9 miljoen euro, waarvan 1,0 miljoen euro afkomstig van de interdepartementale
covidprovisie.
Bij de uitgaven bedragen de algemene werkingskosten 8,3 miljoen euro minder door de afgelasting van voorstellingen. De lonen en sociale lasten bleven gelijk (21,4 miljoen euro versus 21,6 miljoen euro vorig jaar). De afname met 1,6 miljoen euro van de personeelsuitgaven
vanwege de afgelasting van producties wordt immers gecompenseerd door een toename
met 1,7 miljoen euro van de brutobezoldiging van vast personeel veroorzaakt door opzegvergoedingen in het kader van het sociaal plan 2020. Daarnaast namen de investeringen toe
met 1,1 miljoen euro tot 16,3 miljoen euro.
2.2
Economisch resultaat
Het boekjaar sluit af met een winst van 1,1 miljoen euro tegenover een winst van
40.244,70 euro in 2019. Het eigen vermogen bedraagt eind 2020 -6,5 miljoen euro tegenover
een balanstotaal van 3,5 miljoen euro. Het Rekenhof is van oordeel dat de KMS dit negatieve vermogen geleidelijk moet afbouwen en dit moet afstemmen met de toezichthoudende
minister naar aanleiding van de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst 2021-2024.
Het balanstotaal neemt af van 10 miljoen euro in 2019 tot 3,5 miljoen euro in 2020, door de
afname van de financiering van producties via Tax Shelter door het onzekere investeringsklimaat vanwege de COVID-19-pandemie. De onderlinge facturatie175 tussen de KMS en
de productiemaatschappij Prospero MM Productions nv leidde in 2019 nog tot 8,9 miljoen
euro vorderingen en 7,4 miljoen euro schulden. In 2020 waren die bedragen gereduceerd tot
respectievelijk 0,9 miljoen euro vorderingen en 0,5 miljoen euro schulden.
2.3
Verschil tussen het begrotings- en het economische resultaat
Het verschil tussen het begrotingsresultaat (734.411,09 euro) en het economische resultaat
(1.095.264,31 euro) is vooral te wijten aan de andere boekhoudkundige verwerking van de
investeringen176.

3

Financiële situatie

Eind 2020 sluit de KMS af met een banksaldo van +1,4 miljoen euro (in 2019 -2,3 miljoen
euro). Dat herstel is gedeeltelijk het gevolg van de pandemie: enerzijds was er het uitstel
van betaling van de patronale bijdragen tot 15 december aan de RSZ en anderzijds de inning
van inkomsten voor afgelaste voorstellingen177 waarbij de KMS niet alle geplande uitgaven

175 Zie Rekenhof, “Koninklijke Muntschouwburg”, 177e Boek, deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde
instellingen, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, p. 115 - 121, www.rekenhof.be.
176 In de begrotingsboekhouding vormen de investeringen (1.137.817,52 euro) een budgettaire uitgave. In de algemene boekhouding worden de investeringen geactiveerd en via afschrijvingen (773.429,22 euro) in kost genomen.
Dit is in overeenstemming met de boekhoudregels.
177 De KMS biedt de klant bij afgelasting van een voorstelling drie mogelijkheden aan: terugbetaling, tegoed voor een
andere voorstelling, een gift aan de KMS.
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moest dragen. Daarnaast is de KMS, als neveneffect van de btw-eenheid KMS-Prospero178,
een netto-ontvanger van btw geworden die in 2020 1,8 miljoen euro terugbetaald kreeg.

4

Sociaal plan 2020

In 2020 werd een sociaal plan 2020 opgesteld voor de vervroegde uittreding van 21 personen.
Het sociaal plan 2020 omvat drie onderdelen met een impact van 3,0 miljoen euro179:
•

•
•

de opzeggingsvergoedingen (2,0 miljoen euro inclusief sociale lasten) die in 2020 zijn
betaald aan het personeel waarvan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang
is verbroken (dertien personen);
de toeslag bovenop de werkloosheidsvergoeding (0,6 miljoen euro) die vanaf 2021 betaald wordt en voor sommigen blijft lopen tot en met 2029,
de opzeggingsvergoedingen (0,4 miljoen euro inclusief sociale lasten) die in 2021 en
2022 zullen worden betaald voor zes personen die nog een aantal maanden prestaties
leveren in die periode.

Het Rekenhof merkt op dat de aanvulling bij de werkloosheidsvergoeding een sociaal voordeel is dat geen wettelijke en reglementaire basis heeft.

5

Sociale bijdragen op naburige rechten

Naburige of nevenrechten zijn rechten die een uitvoerend kunstenaar het recht geven te
beslissen over de opname, de vermenigvuldiging en de uitzending van een uitvoering. De
KMS koopt de rechten af van de artiesten en is dus vrij om te bepalen wat hij ermee doet. Hij
beschouwt die rechten niet als een onderdeel van het loon maar als een aankoop. De KMS
houdt enkel bedrijfsvoorheffing af op die rechten en berekent er geen sociale bijdragen op.
Een arrest van het Hof van Cassatie van 15 september 2014 180 heeft het principe bevestigd
dat de vergoeding die de werknemer van zijn werkgever ontvangt als tegenprestatie voor de
overdracht van naburige rechten als een loon moet worden gekwalificeerd. Het Hof heeft
de zaak doorverwezen naar het arbeidshof te Brussel, dat in een arrest op 2 februari 2017 181
heeft bevestigd dat sociale bijdragen verschuldigd zijn op de vergoeding ontvangen van de
werkgever voor de overgedragen auteursrechten. Deze rechtspraak heeft tot gevolg dat de

178 Om btw te vermijden op de verrichtingen tussen de KMS en de door hem in het kader van de Tax Shelter opgerichte
productiemaatschappij Prospero, heeft de KMS een btw-eenheid 'KMS-Prospero' opgericht. De fiscale administratie heeft die oprichting goedgekeurd vanaf 1 december 2019. Het deel van inkomsten van de KMS dat aan de
btw onderworpen is (ticketing, abonnementen…) wordt aan 6 % belast, terwijl het grootste deel van de uitgaven
aan 21 % wordt belast. Dit resulteert netto in een recurrente terugvordering van de btw.
179 De aan het Rekenhof overhandigde Exceltabel met het detail van het sociaal plan blijkt niet volledig correct. Zo
werden fouten vastgesteld in de pensioendata. De totale bedragen stemmen overeen met de boekhouding. Het
Rekenhof doet echter geen uitspraken over de correctheid van de individuele bedragen.
180 Arrest nr.S.12.0006.N, Rijksdienst voor Sociale zekerheid tegen International Prom Orchestra.
181 Arrest 2015/AB/1047.
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Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) sociale bijdragen op die rechten moet innen.
Dat is nog niet gebeurd. De KMS heeft daarvoor ook geen provisie aangelegd omdat de RSZ
geen instructie daarover bekendgemaakt heeft.
De KMS betaalt jaarlijks ruim 0,4 miljoen euro aan naburige rechten. Wanneer de patronale
bijdragen gelijkgesteld worden aan 25 %, bedragen de sociale bijdragen die de RSZ in principe moet vorderen 100.000 euro/jaar, exclusief de werknemersbijdrage van 13,07 %, die,
hoewel ten laste van de werknemer, door de werkgever moet worden afgehouden.
De KMS is in de toelichting bij de rekeningen van mening dat de vermelde rechtspraak niet
van toepassing is. Hij wijst erop dat de nevenrechten bij de KMS, in tegenstelling tot bij de
vzw waarover het arrest ging, niet disproportioneel zijn tegenover het uitbetaalde loon.
Hierdoor kan er geen sprake zijn van verdoken loon. Hij geeft ook aan dat de sociale inspectie tot tweemaal toe een onderzoek heeft ingesteld naar de werkelijkheid van de uitbetaalde
nevenrechten en dat die onderzoeken telkens zonder gevolg bleven.
Het Rekenhof merkt op dat in geen van de genoemde arresten de verhouding van de nevenrechten tot de uitbetaalde lonen ter sprake komt en dat uit eerdere gesprekken met de KMS
is gebleken dat de onderzoeken van de sociale inspectie dateren van vóór het arrest van het
arbeidshof.

6

Algemene rekening

6.1
Balans en resultatenrekening
De KMS heeft de materiële vaste activa die gefinancierd zijn met de 2,7 miljoen euro aan
kapitaalsubsidies die hij in de periode 2009-2015 heeft ontvangen van de FOD Mobiliteit
(Beliris)182, nog altijd niet in de balans opgenomen 183. In de toelichting bij de rekeningen
vermeldt hij dat “een facturatieoverzicht werd aangemaakt waarin de investeringslocatie nog
moet bepaald worden”. De bedoeling hiervan is de eigendom van de activa te bepalen zodat
de KMS en de Regie der Gebouwen elk hun deel van de niet-afgeschreven activa kunnen
activeren op de balans.
Eind 2020 bedragen de openstaande vorderingen 1.932.336,74 euro184 en de schulden aan
leveranciers 2.727.243,84 euro. De KMS beschikt echter niet over een betrouwbare detaillijst met de vervaldata van de vorderingen en van de schulden, waardoor het onduidelijk is
hoelang deze al open staan. Ook boekt de instelling geen dubieuze debiteuren noch waardeverminderingen op klanten. Dit is overigens ook niet bepaald in de waarderingsregels.

182 In het kader van het op 13 september 1993 gesloten samenwerkingsakkoord tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de functie van hoofdstad Brussel te bevorderen tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
183 De instelling neemt in haar balans enkel het saldo op van de uitgaven die met de toelage van het jaar 2009 in
2012, 2013 en 2014 werden gedaan (751.805,73 euro) en de subsidies die in 2012 en 2013 werden ontvangen
(588.620,39 euro).
184 Exclusief 390.668,05 euro terug te vorderen btw. Volgens de toelichting bij de rekeningen (staat C10) bevat de
ouderdomsbalans trouwens 1.968.888,08 euro aan openstaande vorderingen, dat is 36.551,34 euro meer dan in de
boekhouding. Het verschil stemt volgens de KMS overeen met wat klanten te veel betaald hebben. Het is volgens
het Rekenhof echter onlogisch om de te veel betaalde bedragen bij de openstaande vorderingen op te tellen in
de ouderdomsbalans. Het Rekenhof kan ook de opsplitsing van de ouderdom van de vorderingen in de staat niet
aansluiten met de opsplitsing in de ouderdomsbalans uit de boekhouding.
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Door de afgelasting van voorstellingen werd de omzet uit de verkoop van deze voorstellingen overgedragen en niet als ontvangst aangerekend op de begroting. Klanten die een
ticket hebben gekocht kunnen de terugbetaling vragen, een tegoed krijgen voor een andere
voorstelling, een cadeaucheque krijgen of een donatie doen aan de KMS. In de rekeningen
2020 heeft de KMS twee nieuwe wachtrekeningen (‘ticketing klant’ en ‘ticketing cadeaus’)
gecreëerd voor de voorstellingen die wegens COVID-19 afgelast werden, met een saldo
van 1,8 en 0,2 miljoen euro. Daarnaast bestaat de wachtrekening ‘inkomsten ticketing’ om
tickets aan producties te kunnen koppelen waarna ze als begrotingsontvangst kunnen
worden geboekt. Gezien het belang van de bedragen op deze wachtrekeningen en met het
oog op de omzeterkenning, heeft het Rekenhof een reconciliatietabel gevraagd tussen de
wachtrekeningen en de begrotingsaanrekening. De KMS heeft tabellen bezorgd voor de
twee nieuwe wachtrekeningen maar de totalen sluiten niet aan met de boekhouding 185. Omdat de applicatie waarmee de tabellen zijn aangemaakt, niet geïntegreerd is in het boekhoudprogramma en er geen gemeenschappelijke parameters186 zijn om de aansluiting met
de boekhouding te maken, is niet duidelijk wat de oorsprong van die verschillen zijn.
De KMS boekt geen provisies voor sociale schulden zoals overuren en op te nemen vakantiedagen. Momenteel zijn volgens de instelling de overuren niet gecentraliseerd waardoor
het moeilijk is om hiervoor een provisie te boeken. Ze zal dit echter opnemen bij een volgende informatisering van de gegevensoverdracht tussen de dienst waar de uren gepresteerd worden en de boekhouding. Er zal bovendien een regeling worden uitgewerkt waarbij
vakantiedagen moeten worden opgenomen voor 30 juni van het volgende jaar. Ook de recuperatie voor overuren zal binnen een bepaalde tijd moeten worden opgenomen, waardoor
uit te betalen overuren zullen verdwijnen.
De KMS boekt zowel de (aan de RSZ te betalen) ZIV187-bijdrage op de toeslagen op de werkloosheidsvergoedingen (13,6 duizend euro) als de aanvulling bij een werkloosheidvergoeding uit het sociaal plan (0,7 miljoen euro188) op de rekening 6293200 bijkomend pensioen
VUT. Beide mogen echter niet op dezelfde rekening worden geboekt. Voor de ZIV-bijdrage
voorziet het ARS in rekeningen van de klasse 623189 terwijl de aanvulling bij een werkloosheidsvergoeding in een rekening van de klasse 629190 geboekt moet worden.

185 De tabel openstaande klantenkredieten op 31 december 2020 sluit af met een totaal van 1.927.023, 00 euro. Dit is
109.076,77 euro meer dan het saldo van 48800913 wachtrekening ticketing klant. De tabel Openstaande Gift Vouchers Cadeaucheques op 31 december 2020 sluit af met een totaal van 171.952,85 euro wat 21.392,71 euro meer is
dan het saldo van 48800914 wachtrekening ticketing cadeaus.
186 Indien in het boekhoudprogramma en in de ticketingapplicatie elke klant, transactie en productie op dezelfde wijze
geïdentificeerd zouden worden (door bijvoorbeeld een gemeenschappelijke omschrijving of code), kunnen de (af)
boekingen van transacties op wachtrekeningen en hun begrotingsaanrekening gemakkelijk opgevolgd en aangesloten worden.
187 Ziekte- en invaliditeitsverzekering.
188 De aanvulling bij de werkloosheidsvergoeding uit het sociaal plan 2020 bedraagt 604.367,01 euro. Het bijkomende
pensioen van het vorige sociaal plan dat nog niet uitbetaald werd (67.343,46 euro) werd op vraag van de bedrijfsrevisor en om consistent te zijn met de wijze van het sociaal plan 2020 eveneens op die rekening geboekt.
189 Aan instellingen van de Sociale Zekerheid te storten effectieve sociale werkgeversbijdragen.
190 Sociale werkgeversbijdragen (voor sociale prestaties toegekend aan het personeel en hun rechthebbenden, niet
gefinancierd door effectieve sociale bijdragen).
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Het Rekenhof heeft de KMS in het verleden al meermaals aanbevolen zijn toekomstige pensioenverplichtingen191 beter in kaart te brengen op basis van een actuariële berekening en
ze op te nemen in de toelichting bij de jaarrekening. Voor 2020 heeft de KMS dit inderdaad
toegelicht, maar zonder actuariële berekening, zodat de financiële impact niet gekend is.
In 2018 heeft de KMS de productiemaatschappij Prospero MM Productions nv opgericht om
een beroep te kunnen doen op de financieringsmogelijkheden geboden door de Tax Shelter.
Hoewel de bevoegde minister op 16 mei 2018 de toestemming gaf voor de oprichting van de
nv, moet de organieke wetgeving van de KMS nog in die zin worden aangepast192. Volgens
de KMS ligt het wetsontwerp momenteel ter bespreking bij de beleidscel van de minister en
zou het met terugwerkende kracht in werking treden.
6.2
Uitvoeringsrekening van de begroting
In de uitvoeringsrekening van de begroting wordt bij de begrotingscijfers de begroting opgenomen zoals laatst (10 maart 2020) door de toezichthoudende minister en de minister
van Begroting goedgekeurd, met 58,9 miljoen euro ontvangsten en 57,1 miljoen euro uitgaven. Dit resulteert in een geraamd positief ESR-resultaat van 1,7 miljoen euro193.
De raad van bestuur heeft de begroting op 8 december 2020 nog aangepast. De aangepaste begroting werd voorgelegd aan de toezichthoudende minister en de staatssecretaris
voor Begroting maar niet formeel goedgekeurd en is daarom niet in de uitvoeringsrekening
opgenomen. Deze begroting ging uit van 47,1 miljoen euro ontvangsten en uitgaven. Dat
verklaart ook waarom de realisaties sterk afwijken van de begrote ontvangsten en uitgaven.
De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven bedragen 45,7 miljoen euro en 45,00 miljoen
euro. Voor de ontvangsten is dat 12,1 miljoen euro minder dan geraamd194 en voor de uitgaven 13,1 miljoen euro minder 195. Ook tegenover de begroting van 8 december 2020 is er een
verschil van 1,4 miljoen euro minderontvangsten en 2,1 miljoen euro minderuitgaven. Voor
deze verschillen verwijst de KMS naar:

191 Het personeel aangeworven voor 1 januari 2018 valt onder de regeling van de aanvullende pensioenen van 1967.
Het personeel aangeworven na die datum valt onder een groepsverzekering ten laste van de FOD Bosa.
192 De wijziging die de KMS machtigt vennootschappen op te richten, is in voorbereiding, maar nog niet goedgekeurd
(Parl. St. Kamer, 27 februari 2019, DOC54 3603/001, Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd “Koninklijke Muntschouwburg” en de wet van 22 april 1958 houdende
statuut van het Nationaal Orkest van België, www.dekamer.be). Na deze goedkeuring moeten de statuten van
Prospero via koninklijk besluit worden bekrachtigd.
193 In de vorm waarin de begroting werd goedgekeurd waren de ontvangsten gelijk aan de uitgaven, beide dus
57.114.500 euro. De KMS heeft echter bij de ontvangsten in de uitvoeringsrekening de onder punt 2.1 genoemde
interdepartementale covidprovisie van 1 miljoen euro en de door de Regie terugbetaalde werkzaamheden (0,7 miljoen euro) toegevoegd.
194 Het grote verschil bevindt zich in artikel 16.11 verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven (-7.568.444,13 euro) en artikel 16.12 verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan gezinnen
(-5.164.304,56 euro).
195 Het grootste verschil bevindt zich in artikel 12.11 algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid (- 10.634.624,87 euro) en artikel 11.11 bezoldiging volgens weddeschalen (-1.056.507,61 euro).
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•
•
•

het akkoord van eind december over de terugbetaling door de Regie der Gebouwen van
de renovatiewerken uitgevoerd door de KMS;
de definitieve omvang van de ontvangsten ticketing die pas in januari 2021 kon worden
vastgesteld, wanneer alle uitgaven en besparingen van de producties gekend waren;
het feit dat pas in januari 2021 bekend was dat de uitgaven van het sociaal plan volledig
op de begroting 2020 zijn aangerekend.

Wat het sociaal plan 2020 betreft, stelt het Rekenhof vast dat de ontslagvergoedingen 20202021-2022, exclusief sociale lasten (1,9 miljoen euro) verkeerdelijk op het begrotingsartikel
11.11 lonen en sociale lasten196 zijn aangerekend en niet op het daartoe bestemde artikel
11.32 doorbetaling van loon197. Ook de toeslag op de werkloosheidsvergoeding (0,6 miljoen
euro) werd verkeerdelijk op het begrotingsartikel 11.20 sociale lasten werkgever 198 aangerekend in plaats van op het artikel 11.31 directe toelagen.
Het Rekenhof wijst erop dat de KMS volgens de begrotingsinstructies van de FOD Bosa
tot 15 december 2020 een aanvraag kon indienen bij de staatssecretaris voor Begroting om,
voorafgaand aan de uitvoering van het sociaal plan, de toezichthoudende minister overdrachten en overschrijdingen van limitatieve kredieten te laten goedkeuren, op eensluidend advies van de staatssecretaris voor Begroting 199. Dat betekent dat, zeker gelet op de
impact van het sociaal plan op de uitvoering van de begroting 2020, een begroting met
de genoemde correcte begrotingsartikelen en een voorstel tot overdracht van kredieten
naar die artikelen ter goedkeuring hadden moeten worden voorgelegd. De KMS erkent de
verkeerde aanrekening maar merkt op dat dat de budgettaire aanrekening van het sociaal
plan wel binnen de code 11 lonen en sociale lasten van de begroting volgens de economische
classificatie valt.

7

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt de KMS aan:
•
•
•
•

ervoor te zorgen dat zijn acties steeds wettelijk onderbouwd zijn;
het negatieve eigen vermogen af te bouwen en hierover afspraken te maken met de toezichthoudende minister, eventueel via de nieuw op te stellen beheersovereenkomst;
de aanrekenings- en waarderingsregels zoals vastgelegd in de wet van 22 mei 2003 en
het koninklijk besluit van 10 november 2009 toe te passen;
de begroting zo realistisch mogelijk op te maken met de correcte economische classificaties, ze indien nodig aan te passen, en ze steeds formeel te laten goedkeuren door de
raad van bestuur en de bevoegde ministers.

196 Dat artikel is in de economische classificatie bedoeld voor de bezoldiging volgens weddeschalen.
197 Met name het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens
ziekte, werkongeval en ontslag.
198 Dit artikel is bestemd voor de sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
199 Artikel 91 van de wet van 22 mei 2003. Zie ook de omzendbrief van 17 november 2020 van de FOD Bosa betreffende
de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het
begrotingsjaar 2020.
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Gelijkgestelde instellingen
Infrabel nv van Publiek Recht
Infrabel waardeert zijn immateriële en materiële vaste activa op basis van het kostprijsmodel. Het wil de waarde van die activa in de jaarrekening volgens het ARS voorlopig niet aanpassen op basis van een jaarlijkse herwaardering zoals het koninklijk besluit van 10 november 2009 voorschrijft, omdat de toepassingsregels daarvoor nog niet zijn uitgevaardigd. Het
Rekenhof dringt erop aan dat de COC en de FOD Bosa spoedig duidelijke en uniforme richtlijnen uitwerken, gelet op het materiële belang van deze activaposten.

1

Inleiding

Sinds het boekjaar 2019 is Infrabel als gelijkgestelde instelling onderworpen aan de wet van
22 mei 2003. De controle van het Rekenhof van de jaarrekening, die is opgemaakt volgens
het Algemeen Rekeningstelsel van de Belgische Staat (ARS)200, resulteert niet in een certificering, in tegenstelling tot controle van de statutaire jaarrekening201 die is toevertrouwd
aan een college van commissarissen202 waarvan leden van het Rekenhof deel uitmaken. Het
verslag van het college van commissarissen wordt gevoegd bij de algemene rekening die de
staatsecretaris van Begroting aan het Rekenhof moet bezorgen (artikel 93/1, § 4, van de wet
van 22 mei 2003).

2

Rekeningen 2020

Infrabel heeft zoals vorig jaar zijn rekeningen tijdig voorgelegd. Anders dan vorig jaar was
Infrabel bovendien tijdig ingelicht over de toelichtingsmodellen opgesteld door de FOD
Bosa. Daardoor kon Infrabel zijn begrotingsverrichtingen correct opnemen in zowel de samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen als in de uitvoeringsrekening van de
begroting.
Op basis van artikel 138 van de wet van 22 mei 2003 voert Infrabel zijn boekhouding overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel (MAR)203. Daarom
moet Infrabel bij zijn jaarrekening een tabel voegen die de overeenstemming maakt tussen
zijn boekhoudplan en het ARS. Deze overeenstemmingstabel moet eenduidig en permanent zijn en Infrabel moet de boekhoudregels van het koninklijk besluit van 10 november 2009 volgen.

200 Koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
201 Dit is de jaarrekening bedoeld in artikel 3:1, § 1, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
202 Artikel 25, § 1, van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven van
21 maart 1991.
203 Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen regeringsstelsel, opgeheven door het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met
III.95 van het Wetboek van Economisch recht.

120

Het Rekenhof stelt vast dat Infrabel voor de waardering van zijn immateriële en materiële
vaste activa uitgaat van het kostprijsmodel, met name de initiële kostprijs verminderd met
de lineaire gecumuleerde afschrijvingen en eventuele gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Artikel 8, § 1, van koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt daarentegen dat de vaste
activa jaarlijks geherwaardeerd moeten worden: terreinen en gebouwen aan marktwaarde,
werven van burgerlijke bouwkunde aan hun vervangingswaarde en immateriële vaste activa op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige economische baten. De
herwaarderingen moeten gebeuren volgens regels die worden vastgesteld door de minister
van Financiën, op voorstel van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC), na
eensluidend advies van de Interministeriële Conferentie voor de Financiën en de Begroting.
Artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit bepaalt vervolgens dat de immateriële en materiële
vaste activa met beperkte levensduur worden afgeschreven. Ook de afschrijvingen moeten
worden berekend volgens de regels die worden vastgesteld door de minister van Financiën
op voorstel van de COC na eensluidend advies van de Interministeriële Conferentie voor de
Financiën en de Begroting.
Tot nu toe zijn er nog geen regels in die zin vastgesteld.
In zijn richtlijnen voor opname en waardering van immateriële vaste activa van 12 december 2017 stelt ook de Federale Accountant de aanschaffingswaarde voorop en niet de herwaarderingswaarde. Op basis van deze omzendbrief en in afwachting van eventuele wijzigingen behoudt Infrabel voorlopig zijn huidige waardering van de immateriële vaste activa.
Infrabel heeft bovendien voor de waardering van de materiële vaste activa204 de voorlopige
goedkeuring van de secretaris van de COC205 gekregen om zijn huidige afschrijvingstermijnen te blijven toepassen. Ook werd meegedeeld dat noch de COC noch de Federale Accountant zich in de nabije toekomst zal buigen over de waardering van de spoorweginfrastructuur.

3

Conclusie

Volgens het koninklijk besluit van 10 november 2009 moet de waardering van de immateriële en materiële activa gebeuren aan herwaarderingsmeerwaarde. Momenteel wil Infrabel
zijn waarderingsregels daaraan niet aanpassen omdat de minister van Financiën hiervoor
de toepassingsregels nog niet heeft uitgevaardigd op basis van een voorstel van de COC na
eensluidend advies van de Interministeriële Conferentie voor de Financiën en de Begroting.
Het Rekenhof dringt erop aan dat de COC en de FOD Bosa spoedig duidelijke en uniforme
richtlijnen uitwerken voor de waarderings- en aanrekeningsregels voor de immateriële en
materiële vaste activa, gelet op het materiële belang van deze activaposten.

204 Het betreft hier voornamelijk de gebouwen, terreinen, spoorweginfrastructuur, installaties en het rollend
materieel.
205 Deze goedkeuring werd verleend via mail van 10 september 2020.
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Voor Infrabel bedragen de aanschaffingswaarden van de immateriële en de materiële vaste
activa momenteel respectievelijk 1,9 miljard euro en 26,7 miljard euro, waarvan 21,5 miljard
euro betrekking heeft op de spoorweginfrastructuur. De respectievelijke nettoboekwaarden bedragen 1,4 miljard euro, 18,7 miljard euro en 13,8 miljard euro.
Het is echter onduidelijk wat de impact zou zijn van een herwaardering van de immateriële
en materiële vaste activa van Infrabel volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van
10 november 2009.

122

Belgische
Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden
De algemene rekening 2019 van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO nv) is tot nu toe nog niet officieel overgelegd aan het Rekenhof.
De algemene rekening 2020 werd door de staatssecretaris voor Begroting opgenomen in het
overzicht van de niet-overgelegde algemene rekeningen.

1

Algemene rekening 2019

In zijn brief van 4 mei 2020 aan het Rekenhof had de minister van Begroting de algemene
rekening 2019 van BIO nv als ontoereikend beschouwd omdat belangrijke elementen in de
toelichting ontbraken206.
Tot op heden heeft BIO nv de ontbrekende toelichtingen en goedkeuring door de minister
van Ontwikkelingssamenwerking niet in eBMC opgeladen, zodat de staatssecretaris voor
Begroting in haar brief van 30 maart 2021 de algemene rekening 2019 van BIO opnieuw
als ontoereikend heeft aangemerkt. De belangrijkste reden daarvoor is een technisch probleem. Door het systeem van limitatieve kredieten is het voor BIO nv niet mogelijk de cijfers
van haar algemene rekening te imputeren. BIO nv heeft meermaals aan de minister van
Ontwikkelingssamenwerking en aan de minister van Begroting de vrijstelling van die limitatieve kredieten gevraagd. Pas op 14 april 2021 en op 5 mei 2021 hebben die respectievelijk
de vrijstelling goedgekeurd.
Omdat de algemene rekening 2019 nog niet officieel is overgelegd, heeft het Rekenhof
ze nog niet aanvaard en kan het geen opmerkingen erover formuleren in dit Boek.

2

Algemene rekening 2020

De staatssecretaris voor Begroting heeft in haar brief van 30 maart 2021 de algemene rekening 2020 van BIO nv opgenomen in het overzicht van de niet-overgelegde algemene
rekeningen.
De algemene rekening 2020 werd niet in eBMC opgeladen omdat belangrijke boekhoudkundige en budgettaire informatie ontbreekt. BIO nv heeft vertraging opgelopen in het
proces van de afsluiting van het boekjaar 2020 omdat twee belangrijke functies in de
afdeling Finance & Accountancy voor meerdere maanden niet ingevuld waren.

206 Rekenhof, 177e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, p. 23-24, www.rekenhof.be.

OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2020 VAN DE ADBA’S, AOI’S EN GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN / 123

Hierdoor kon de datum van 20 maart 2021 niet gehaald worden.
Het Rekenhof zal de documenten in eBMC controleren zodra ze opgeladen zijn en zal na de
aanvaarding van de algemene rekeningen 2019 en 2020 eventuele relevante opmerkingen
in een volgend Boek opnemen.

3

Goedkeuring van de algemene rekening door de raad van bestuur

De gewone algemene vergadering van BIO nv vindt jaarlijks plaats op de laatste woensdag
van mei207. Hiertoe stelt enerzijds de raad van bestuur ten minste één maand op voorhand
de jaarrekening en het jaarverslag vast en stellen anderzijds de commissarissen208 een omstandig schriftelijk verslag op met toepassing van artikel 3:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag moet echter volgens artikel 93/1, § 4, van de wet
van 22 mei 2003 worden toegevoegd bij de algemene rekening die elke gelijkgestelde instelling uiterlijk op 20 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop die rekening betrekking
heeft, moet doorzenden naar de minister van Begroting. De raad van bestuur van BIO nv en
de toezichthoudende minister moeten deze algemene rekening goedkeuren.
BIO nv is zich bewust van deze tegenstrijdigheid tussen de data in haar statuten (en vermeld wetboek) en in de wet van 22 mei 2003. Die kan enkel opgelost worden door een statutenwijziging waarbij de datum van de algemene vergadering wordt vervroegd. Dit houdt
in dat de raad van bestuur de waarderingswerkzaamheden in verband met de investeringsportefeuille die op het einde van het boekjaar uitstaat, vervroegt en zo nodig baseert op
tussentijdse cijfers op het einde van het derde kwartaal, zodat de jaarrekening en de algemene rekening tijdig kunnen worden opgesteld.

4

Budgettaire informatie in eBMC

BIO nv heeft na herhaaldelijk verzoek 209 pas op 14 april 2021 en op 5 mei 2021 het akkoord
gekregen van respectievelijk de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris voor Begroting om de uitgavenkredieten in haar begroting als niet-limitatief te
kwalificeren210. Daardoor is het mogelijk om in eBMC de budgettaire informatie in de ver-

207 Artikel 25 van de statuten van BIO.
208 Artikel 5bis, § 2, van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de naamloze vennootschap Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden bepaalt dat een commissaris benoemd wordt door de algemene
vergadering van het Rekenhof en dat de andere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van
BIO onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
209 De eerste aanvraag van BIO nv aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking dateert van 27 januari 2020, de
tweede van 18 juni 2020 (met als bijlage het gunstige advies van de regeringscommissaris voor Begroting van
17 juni 2020). De derde aanvraag dateert van 2 november 2020. Bij gebrek aan antwoord heeft BIO nv op 19 november 2020 overdrachten en overschrijdingen gevraagd (met toepassing van artikel 91, eerste lid, van de wet van
22 mei 2003) voor bepaalde limitatieve uitgavenkredieten aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ook
dit schrijven bleef onbeantwoord. De vierde en laatste aanvraag van BIO nv aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking dateert van 25 maart 2021.
210 Artikel 86, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de begroting van een gelijkgestelde instelling nietlimitatieve uitgavenkredieten kan omvatten met instemming van de minister van wie het organisme afhangt en
van de minister van Begroting.
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schillende deelprocessen211 van eBMC correct weer te geven voor 2019, 2020 en 2021, zodat
BIO nv haar algemene rekeningen van deze jaren correct kan overleggen.

5

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt BIO nv aan de volgende maatregelen te nemen:
•

•

overleggen met de FOD Bosa hoe de budgettaire informatie voor de boekjaren 2019,
2020 en 2021 correct kan worden weergegeven in eBMC en wat er voor de algemene
rekening 2019 nog moet gebeuren opdat de staatssecretaris voor Begroting deze kan
aanvaarden en officieel overleggen aan het Rekenhof;
de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering vervroegen via een wijziging
van de statuten.

211 De drie deelprocessen zijn technisch met elkaar verbonden binnen eBMC en betreffen: a) de module Budgeting
voor de stappen vanaf de voorbereiding tot de publicatie van de begroting, b) de module Monitoring voor de periodieke opvolging van de uitvoering van de begroting en c) de module Consolidation voor de overlegging van de
algemene rekening.
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Sciensano
De algemene rekening 2020 van Sciensano werd niet voorgelegd aan de raad van bestuur en
laattijdig op incorrecte cijfers goedgekeurd door de bevoegde ministers. De bedrijfsrevisor gaf
een oordeelonthouding over de jaarrekening 2020. Zoals voorgaande jaren blijft de interne beheersing bij de boekhouding en het contractbeheer onvoldoende. Het contractuele onderzoek,
een kerntaak van Sciensano, wordt met de hand opgevolgd, wat risico’s veroorzaakt omdat de
taaktoewijzingen onvoldoende duidelijk zijn en er onvoldoende controle is. De waarderingsregels en boekingsmethoden staan nog onvoldoende op punt. Een inventarisverificatie, het correct gebruik van overlopende rekeningen en de opvolging van de rekeningen met voorzieningen
vereisen nog de nodige aandacht. De uitvoeringsrekening van de begroting staat nog niet volledig op punt en het budgettaire resultaat is daardoor onzeker. Tot slot signaleert het Rekenhof
dat Sciensano nog geen volledige financiering ontving voor alle uitgaven in het kader van de
COVID-19-pandemie in 2020.

1

Opmaak en overlegging van de rekeningen

De bedrijfsrevisor van Sciensano gaf in zijn verslag van 10 maart 2021 een oordeelonthouding over de balans en resultatenrekening 2020 opgemaakt volgens het eigen boekhoudplan
(MAR). Hij verwees voor die beslissing naar de tekortkomingen in de interne beheersing,
vooral bij het projectbeheer (punt 5.4) en de onvolledigheid van de algemene rekening.
Rekening houdende met dat verslag keurde de raad van bestuur op 10 maart 2021 de balans
en resultatenrekening goed op voorwaarde dat een aantal acties die de bedrijfsrevisor had
voorgesteld, worden uitgevoerd212.
Sciensano stelde vervolgens de algemene rekening volgens het boekhoudplan van de wet
van 22 mei 2003 (ARS) op. Die rekening werd echter niet aan de raad van bestuur voorgelegd. Ook de goedkeuring van de bevoegde ministers ontbrak bij de overlegging aan het
Rekenhof. Die werd pas op 18 mei 2021 ontvangen en gebeurde op basis van foutieve cijfers
voor het balanstotaal213 en budgettair resultaat214. De toelichtende staten sluiten niet altijd
aan bij de boekhouding en er zijn inconsistenties tussen de staten onderling. Ook de omzetting naar het ARS is voor verbetering vatbaar. Zo wordt het over te dragen economisch
resultaat niet op de juiste rekening weergegeven.
Het Rekenhof heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geen reactie ontvangen
van de beleidscel van de minister van Volksgezondheid en van de minister van Landbouw.

212 Met name: verduidelijking en vervolledigen van de boekhoudregels, waarderingsregels en berekeningsmethodes;
uitbouwen van een centraal en automatisch systeem (cf. contractbeheer, berekening vakantiegelden, afschrijvingstabel…); bijkomende vorming en meer communicatie voor de medewerkers van de financiële dienst; inplannen van tussentijdse afsluitingen; analyse en opvolging van het salarissysteem ARNO, voortzetting van het inventarisatieproject, nakijken van de overeenkomsten met de Regie der Gebouwen.
213 Het balanstotaal bedraagt 127.890.954,60 euro en niet 127.905.929,23 euro zoals vermeld in de goedkeuringsbrief.
214 Het budgettair resultaat bedraagt 5.334.549,00 euro en niet 1.949.390,00 euro zoals vermeld in de goedkeuringsbrief.
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2

Waarderingsregels

Sciensano moet sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 de waarderings- en
aanrekeningsregels van het koninklijk besluit van 10 november 2009 volgen. De huidige
waarderingsregels verwijzen echter nog naar het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien wijkt de praktijk soms af
van de waarderingsregels of stemt de formulering van de regels niet overeen met deze in
het koninklijk besluit van 10 november 2009. Voorts heeft de raad van bestuur de waarderingsregels niet goedgekeurd. Sciensano zal de waarderingsregels in samenwerking met de
bedrijfsrevisor gedetailleerd herwerken en ze aan de raad van bestuur voorleggen.

3

Organisatie van de boekhouding

Het ERP215-boekhoudpakket dat Sciensano sinds zijn oprichting op 1 april 2018 gebruikt,
voldoet niet aan alle behoeften en is als gevolg van onopgeloste problemen niet definitief
opgeleverd. Sommige modules kunnen geen standaardrapporten leveren (bv. afschrijvingstabel) en modules om transacties automatisch op te volgen ontbreken, zodat de instelling
een beroep moet doen op andere leveranciers. Bijkomende modules aangekocht bij een
andere leverancier missen dan weer een interface met het boekhoudpakket. Sinds enkele
maanden proberen een ICT-medewerker en de dienst Finance een aantal problemen op te
lossen.
De boekhouding geeft gedetailleerde informatie over welke kosten verbonden zijn aan
welke deelactiviteit maar biedt onvoldoende inzicht in de gerealiseerde opbrengsten per
project en per klant. Sciensano startte ondertussen een ABC-project216 met ondersteuning
van een externe consultant.
De boekhoudmethoden die Sciensano hanteert, zijn soms ongebruikelijk en ingewikkelder
dan nodig. Daardoor neemt het risico op fouten toe. Sciensano werkt onvoldoende accuraat
en heeft te weinig controles ingebouwd op de werkzaamheden van de medewerkers en de
eindejaarsstaten die ze opleveren. Het afsluitproces verloopt moeizaam. Ook de interne
communicatie, taakafbakeningen en informatiedoorstroming binnen de boekhouddienst
en met andere diensten zoals de personeelsdienst en de wetenschappelijke diensten zijn
voor verbetering vatbaar.
Het diensthoofd van het budget- en contractbeheer heeft Sciensano in 2020 verlaten. Deze
sleutelfunctie stuurt het team projectmanagement aan, vormt de brug tussen de projectopvolging en de boekhouding en ziet toe op de correcte boekhoudkundige verwerking van
de projecten. Het ontbreken van deze sleutelfunctie had een impact op de afsluiting en de
kwaliteit van de rekeningen 2020.

215 Enterprise resource planning.
216 Abc staat voor activity based costing, een boekhoudtechniek waarbij alle kosten van individuele activiteiten die een
project of proces vormen, worden geïdentificeerd, ongeacht waar ze thuishoren in de organisatiestructuur.
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4

Contractbeheer

Sciensano heeft als opdracht het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor sluit
het contracten of (samenwerkings)overeenkomsten met diverse partners (zowel overheden
als privébedrijven).
Omdat contracten soms laattijdig worden ondertekend, voert Sciensano activiteiten uit
zonder contractuele dekking. Oude contracten zouden moeten worden geactualiseerd. De
contracten zitten bovendien verspreid over de instelling en het is niet altijd duidelijk waar
de ondertekende versie zich bevindt. Om dat op te vangen wordt een centrale databank
ontwikkeld. Die zou echter alleen metagegevens bevatten (zoals tegenpartij en budget) en
het niet mogelijk maken detailinformatie op te volgen (bv. mijlpalen waarop verantwoording moet worden ingediend).
De contracten worden vooral manueel opgevolgd, zonder centrale geautomatiseerde ondersteuning. Een team van projectmanagers (vijf FTE) volgt samen met de wetenschappelijk
dossierbeheerders het contractuele onderzoek op. Hun onderlinge taakverdeling en verantwoordelijkheid is niet precies omschreven. Zo is het team contractmanagement momenteel
niet volledig verantwoordelijk voor de opvolging van de contractuele modaliteiten217. Ook
beschikt het niet over alle ondertekende contracten en kent het niet altijd de precieze financieringsregels.
Budgetten worden vaak afgesproken in overleg tussen de wetenschappelijk verantwoordelijke en de dossierverantwoordelijke van de tegenpartij. Het is echter niet altijd duidelijk op
welke projecten kosten kunnen worden aangerekend, waardoor kosten verschoven worden
van het ene project naar het andere218. Als foute aanrekeningen moeten worden gecorrigeerd, ontstaat het risico dat er dubbel gefinancierd wordt of net dat kosten niet meer kunnen worden gefinancierd (als het doelproject al afgerekend is). Doordat een tijdsregistratiesysteem ontbreekt, worden de personeelskosten manueel aan projecten toegewezen. Als
op het einde van het jaar een budgetoverschrijding dreigt, vinden er verschuivingen naar
andere budgetten plaats zodat de werkelijke kosten van een project niet tot uiting komen.
Het team contractmanagement doet zelf geen boekhoudkundige registraties. Toch verstuurt het afrekeningen naar de tegenpartij zonder dit te melden aan de boekhouding,
waardoor er geen vordering wordt geboekt. Dat bemoeilijkt de opvolging van de vordering
en de effectieve betaling.
Bij de jaarafsluiting moet het team contractmanagement per deelproject nagaan of de ontvangen vooruitbetalingen, op te maken facturen en omzet correct zijn opgenomen in de
boekhouding. Dat risicovolle nazicht gebeurt manueel via een Exceltabel waarbij de projectverantwoordelijken op een paar dagen onder tijdsdruk een 340-tal lijnen moeten beoordelen zonder een tweedelijnscontrole. Nochtans is de impact op de financiële staten

217 Zoals de realisatie van mijlpalen (tijdig indienen inhoudelijke en financiële verslagen), de vertragingen in het project, de opmaak van de jaarlijkse budgetten, de effectieve ontvangst van contractueel bepaalde voorschotten...
218 Bij de jaarafsluiting werden bv. facturen van consultants die initieel aangerekend waren op het project Healthdata,
gefinancierd door het RIZIV, voor 1,1 miljoen euro overgeheveld naar een nieuw projectnummer contract tracing
ter financiering via de coronaprovisie.
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belangrijk 219. Sciensano wil in samenspraak met de bedrijfsrevisor nieuwe en eenvoudigere
procedures opstellen na de aanstelling van het nieuwe diensthoofd contractbeheer.

5

Balans en resultatenrekening

5.1
Vaste activa
Bij de oprichting nam Sciensano de goederen van het CODA en het WIV220 over zonder een
fysieke inventariscontrole. Dankzij een nieuw inventarissysteem zijn de inventariscontroles in 2020 opgestart, zij het met vertraging door de COVID-19-pandemie.
Sciensano bezit een gebouw in Ukkel dat volledig werd afgewaardeerd in het vooruitzicht
van de verhuizing naar een nieuw gebouw en de overdracht ‘om niet’ van het gebouw aan de
Regie der Gebouwen. Die afspraak blijkt echter niet geformaliseerd zodat de afwaardering
de nodige verantwoording mist.
Voorts neemt de instelling om veiligheidsredenen onderhoudswerken ten laste aan gebouwen die ze bezet maar die eigendom zijn van de Regie der Gebouwen. Sciensano zou moeten nagaan of het die kosten op de Regie kan verhalen.
Sciensano schrijft zijn activa niet altijd conform de waarderingsregels af. Software, informaticamateriaal en telecommunicatiemateriaal worden bijvoorbeeld over drie jaar afgeschreven en niet over respectievelijk vier, vier en tien jaar zoals de waarderingsregels bepalen.
5.2
Voorzieningen voor toekomstige risico’s en kosten
Sciensano heeft voorzieningen (2,4 miljoen euro) voor risico’s en kosten aangelegd. Het kan
echter de globale voorziening van 2 % van ‘op te maken facturen’ voor lopend contractueel
onderzoek (601.355,67 euro) onvoldoende verantwoorden. Voorts moeten de ontvangsten
die de werkelijke kosten in het kader van lopende projecten (372.883,78 euro) overschrijden
en die bij afloop van het project verrekend worden, naar een schuldenrekening worden
overgeboekt.
5.3
Vorderingen
In het kader van de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel
kan Sciensano te veel betaalde bedrijfsvoorheffing uit vorige jaren recupereren. Sciensano
verzond op 23 september 2020 een aanvraag tot terugbetaling van 919.169,28 euro voor
bedrijfsvoorheffing die het in 2016 te veel betaalde maar boekte hiervoor geen vordering.
5.4
Contractueel onderzoek
Het contractuele onderzoek is een belangrijke inkomstenbron voor Sciensano (37,7 miljoen euro in 2020221). In deze onderzoeken onderscheidt Sciensano:

219 De rekening 4041 ‘op te maken facturen’ sluit af met een saldo van 30.067.785,34 euro; rekening 461 ‘ontvangen
vooruitbetalingen’: 28.142.084,59 euro; omzetrekening 70000000 ‘contractueel onderzoek’: 29.478.625,18 euro
en rekening 710 ‘lopende contracten in uitvoering’: 7.666.492,06 euro.
220 Sciensano is met ingang van 1 april 2018 opgericht als instelling sui generis en heeft de rechten, plichten en goederen overgenomen van de opgeheven instellingen Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
(CODA) en Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).
221 Dit is de combinatie van omzet en opbrengsten in het kader van lopende contracten.
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•
•

projecten die lopen van 1 januari tot 31 december en jaarlijks worden afgerekend (meestal in maart van het volgende boekjaar);
meerjarige projecten met tussentijdse afrekeningen en een definitieve afrekening op het
einde van het project.

De meeste contracten hebben een financiering via voorschotten. Tijdens het boekjaar worden de ontvangen voorschotten niet in resultaat maar op het passief van de balans geboekt.
Op het einde van het jaar bepaalt Sciensano de gemaakte kosten per project en boekt daarvoor een ‘op te maken factuur’ op het actief van de balans. Om de nettopositie per project te
kennen moeten de ‘ontvangen voorschotten’ en de ‘op te maken facturen’ van elk individueel project samengenomen worden. In 2020 staat in totaal 28,1 miljoen euro aan ‘voorschotten’ tegenover in totaal 30 miljoen euro aan ‘op te maken facturen’. Dat geeft een eindpositie
van 1,9 miljoen euro ‘op te maken facturen’. Bij de afsluiting van het project moeten de
voorschotten en ‘op te maken facturen’ worden tegengeboekt en in omzet genomen. Dat
gebeurt in de praktijk vaak laattijdig doordat de afrekeningen bij de verzending niet in de
boekhouding worden geregistreerd waardoor ‘ontvangen vooruitbetalingen’ en ‘op te maken facturen’ onterecht blijven openstaan tot bij de effectieve betaling op de bankrekening
(wat jaren later kan zijn).
Bij de jaarafsluiting kijkt Sciensano de situatie per deelproject buiten de boekhouding na
in een Exceltabel222. Die dient als basis voor een reeks eindejaarsboekingen maar ze bevat
diverse fouten: de Exceltabel sluit niet aan met de boekhouding op projectniveau, contractueel bepaalde voorschotten werden niet opgevraagd, het geboekte voorschot overschrijdt
het maximale budget, een terug te betalen voorschot werd niet geregistreerd, definitieve
afrekeningen werden ten onrechte als ontvangen voorschot geboekt, er is een gedeeltelijke
maar geen volledige terugname van eerdere boekingen na afrekening, bepaalde projectlijnen zijn niet geactualiseerd of kosten werden aangerekend op een afgelopen project, niet
alle kosten werden opgenomen bij het bepalen van de ‘op te maken facturen’. De definitieve
afrekeningen wijken soms af van wat als ‘op te maken factuur’ was geregistreerd. Overheadpercentages worden niet altijd correct toegepast. De omzet van 29,5 miljoen euro bestaat
voor 10,2 miljoen euro uit diverse boekingen en is maar voor 19,3 miljoen euro gebaseerd op
verkoopfacturen.
De vastgestelde problemen zijn talrijk en divers. Daardoor is niet zeker of de rubrieken
‘voorschotten’, ‘te ontvangen facturen’, de bijhorende opbrengstenrekeningen en bijgevolg
ook de budgettaire ontvangsten correct zijn. Het Rekenhof is daarom van mening dat de
boekhoudkundige status van alle projecten moet worden nagekeken en dat ze tijdens het
boekjaar intensiever moeten worden opgevolgd.

222 Gebaseerd op alle in de boekhouding geregistreerde verkoopfacturen en gemaakte kosten.
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5.5

Aan externe partners door te storten middelen onder de overlopende
rekeningen
Voor een aantal Europese projecten en de externe nationale referentiecentra is Sciensano
de coördinator223. Het ontvangt in die gevallen de totale projectfinanciering en moet vervolgens het aandeel van de externe partners doorstorten. De door te storten middelen hebben
geen impact op het resultaat en worden bijgevolg alleen op de balans geboekt.
Sinds 2019 gebruikt Sciensano daartoe de overlopende rekeningen, maar op een verkeerde
manier, waardoor een actiefrekening op het passief van de balans wordt weergegeven en
omgekeerd. De boekingsmethode is complex en niet goed bekend binnen de boekhouddienst, waardoor fouten ontstaan. Zo staat onterecht een creditsaldo van 609.066,75 euro
onder de toe te rekenen kosten voor een Europees project dat in 2018 werd afgesloten en
waarvoor de partners werden betaald. Dat saldo moet nog altijd gecorrigeerd worden. Ook is
de openstaande schuld tegenover de externe referentiecentra mogelijk met 157.999,76 euro
onderschat.
5.6
Sociale schulden - personeelskosten
Sciensano boekte eind 2020 een schuld van 1,2 miljoen euro voor nog uit te betalen of nog
op te nemen overuren in 2021 op basis van prestaties uit 2020, waarvan 685.000,00 euro
voor diensthoofden en 510.257,70 euro voor de bedienden. Voor de diensthoofden kon de
achterliggende berekening onvoldoende worden verantwoord. Er was geen geïndividualiseerd detail beschikbaar van de schatting van het aantal overuren en het toegepaste bruto
uurloon. Bovendien houdt de berekening geen rekening met de werkgeversbijdragen.
De provisie voor over te dragen vakantiedagen op 31 december 2020 bedraagt 3.890 dagen
voor 1,1 miljoen euro. Die provisie schommelt over de jaren heen door een inconsistente
berekeningswijze.
5.7
Uitgaven ten gevolge van COVID-19
Sciensano boekte in 2020 6,8 miljoen euro uitgaven in het kader van de COVID-19-pandemie. Daarvoor ontving het uit de covidprovisie van de federale begroting via een herverdelingsbesluit 3,4 miljoen euro. Sciensano deed op 17 februari 2021 een aanvraag voor een bijkomende financiering van 2,4 miljoen euro. Dat bedrag kan echter niet bij de boekhouding
worden aangesloten. Als de nog lopende aanvraag uit februari 2021 wordt goedgekeurd,
krijgt Sciensano een vergoeding van 5,8 miljoen euro. Voor het saldo van 1,0 miljoen euro
aan uitgaven 2020 heeft het dus nog geen financiering aangevraagd.

6

Uitvoeringsrekening van de begroting

In tegenstelling tot 2019 heeft Sciensano voor 2020 een uitvoeringsrekening van de begroting opgemaakt. Omdat de begroting was onderschat, heeft de instelling het definitieve budget in deze rekening aangepast aan de realisaties. De uitgaven en de ontvangsten
bleken bij de begrotingscontrole 2020 respectievelijk met 5,9 miljoen en 11 miljoen euro
onderschat. Dat wordt verklaard als volgt:

223 Er zijn 41 pathogenen (ziekteverwekkers) waarvoor een elftal nationale referentiecentra zijn aangeduid. Sciensano
is naast coördinator ook zelf referentiecentrum voor een aantal pathogenen.
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Voor corona-uitgaven krijgt Sciensano de middelen via de coronaprovisie uit de algemene uitgavenbegroting pas na verantwoording van de gedane uitgaven. De raming van
de dotatie noch de uitgavenkredieten hielden hiermee rekening.
Bij de begrotingsopmaak neemt Sciensano alleen de goedgekeurde projecten op. Tijdens
het begrotingsjaar dienen zich nog nieuwe projecten aan die niet in de ramingen zijn
opgenomen.

Om het probleem van overschrijdingen op te lossen, raadt het Rekenhof aan bij de begrotingsopmaak een raming voor nieuwe, nog niet goedgekeurde projecten toe te voegen.
De instelling heeft de aansluiting van de realisaties op de ESR-codes in de uitvoeringsrekening van de begroting met de boekhouding niet gedocumenteerd. Voor 2020 ontbreekt de
omzettingstabel van de bedrijfseconomische rekeningen naar de ESR-codes. De correcte
aanrekening van de uitgaven en specifiek die van investeringen is onzeker waardoor ook
het budgettaire resultaat onzeker is.
Tot slot stelt het Rekenhof vast dat Sciensano in zijn begroting maar een beperkt aantal
ESR-codes gebruikt. Daardoor wordt het principe van de specialiteit van de begroting onvoldoende gerespecteerd. De instelling heeft zeer diverse transacties en relaties met andere
overheden die nu niet tot uiting komen in de uitvoeringsrekening van de begroting. Ook is
niet altijd duidelijk of de financiering van bepaalde activiteiten een levering van dienst dan
wel een subsidie betreft. Dat onderscheid is nochtans van belang voor het gebruik van de
juiste ESR-codes.

7

Aanbevelingen

In lijn met de aanbevelingen van vorig jaar beveelt het Rekenhof het volgende aan:
•
•

•
•
•

•

Sciensano moet zijn waarderingsregels actualiseren overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2009. De raad van bestuur van de instelling moet ze goedkeuren.
De instelling moet nagaan of het boekhoudpakket kan worden aangepast of aanvullende software moet worden aangeschaft om de opvolging en analysemogelijkheden te
verbeteren, onder meer het in kaart brengen van de relaties met derden en andere overheidsinstanties.
De taakomschrijvingen en afbakeningen van verantwoordelijkheden moeten worden
verduidelijkt, vooral wat het contractbeheer betreft.
De contractmanagers moeten alle contractuele modaliteiten kennen en die continu opvolgen.
De boekhouding moet op de hoogte worden gebracht van de verzending van een externe
afrekening zodat ze die vordering kunnen inboeken en andere rubrieken waar nodig
kunnen corrigeren (bv. voorschotten en op te maken facturen).
Contracten moeten tijdens het jaar boekhoudkundig intensiever worden opgevolgd
(meer tussentijdse controles en boekhoudkundige registraties per contract) om de globale diverse boekingen bij de jaarafsluiting te beperken.
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•
•
•

•

Sciensano moet een actieplan opstellen om te waarborgen dat contractueel onderzoek
boekhoudkundig volledig en correct wordt geboekt.
De instelling moet voorzieningen voor risico’s en kosten correct toepassen.
De boekhoudmethodes moeten worden aangepast zodat de overlopende rekeningen
correct worden gebruikt en de middelen die aan partners moeten worden doorgestort,
transparant zijn.
Sciensano moet zijn begroting realistisch opmaken zodat een normale werking tijdens
het jaar mogelijk is. De raming van nieuwe, nog goed te keuren projecten kan daarbij een
oplossing bieden. Ook moet Sciensano de specialiteit van de ESR-codes in acht nemen
en de subsidies onderscheiden van de levering van diensten.
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War Heritage Institute
De installatie van het War Heritage Institute (WHI) in 2017 verliep moeizaam. Tot op heden
ontbreken nog altijd enkele uitvoeringsbesluiten, zijn niet alle modaliteiten van de oprichtingswet uitgewerkt en heeft de instelling geen beheersovereenkomst met de federale Staat
gesloten. De rekeningen 2017, 2018 en 2019 werden laattijdig overgelegd. De bedrijfsrevisor
formuleerde een oordeelonthouding voor de jaren 2017 en 2018. Voor het boekjaar 2019 formuleerde hij een oordeelonthouding over de vergelijkende cijfers van 2018 en de resultatenrekening van 2019 en een oordeel zonder voorbehoud over de balans op 31 december 2019.
De algemene rekening 2020 werd wel tijdig overgelegd en de bedrijfsrevisor gaf een oordeel
zonder voorbehoud.
Het Rekenhof is nagegaan in hoeverre het WHI zijn aanbevelingen uit het vorige Boek heeft
opgevolgd. Het heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geen reactie ontvangen van de beleidscel van de minister van Defensie.
Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 81-83)

Stand van zaken op 31 mei 2021

De in de oprichtingswet opgenomen Intussen
werden
uitvoeringsbesluiten
modaliteiten en uitvoeringsbesluiten moeten uitgevaardigd over de organisatie en de
worden uitgewerkt.
werking224, de taalkaders225, de taaltrappen226,
het pensioenstelsel227, de managementfuncties228
en de aanstelling van de directeur-generaal229.
Het WHI werd ook opgenomen in de wet van
22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen
inzake ambtenarenzaken en in het koninklijk besluit
van 16 november 2006 betreffende de aanduiding
en de uitoefening van de management- en
staffuncties in sommige instellingen van openbaar
nut230. De federale Staat en het WHI hebben
echter nog geen beheersovereenkomst gesloten
en de sites in concessie zijn nog niet gedefinieerd.
Verder zijn de adviescommissie Verwervingen
en de Erfgoedraad nog niet opgericht en heeft
de Koning nog geen adjunct-directeur-generaal
benoemd.
Het WHI moet voldoen aan de bepalingen Sinds het boekjaar 2020 voldoet het WHI aan deze
van de wet van 22 mei 2003 voor de opmaak bepalingen.
en overlegging van de begroting en de
rekeningen.

224 Koninklijk besluit van 15 november 2020 houdende de werking en de organisatie van het WHI.
225 Koninklijk besluit van 15 november 2020 tot vaststelling van de taalkaders van het WHI.
226 Koninklijk besluit van 15 november 2020 tot vaststelling van de taaltrappen van het WHI.
227 Koninklijk besluit van 12 juli 2020 dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk
maakt op de personeelsleden van het WHI.
228 Koninklijk besluit van 12 mei 2020 tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het WHI.
229 Koninklijk besluit van 6 mei 2021 tot aanstelling van de directeur-generaal van het WHI.
230 Koninklijk besluit van 26 mei 2020 tot vervanging van het “Instituut voor Veteranen – het Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers” door het “War Heritage Institute” in diverse toepassingsbepalingen.
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Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 81-83)

Stand van zaken op 31 mei 2021

De interne beheersing en de werking van de
instelling moet verbeteren. In het bijzonder
moet de dienst Begroting en Financiën
met boekhoudkundig onderlegd personeel
versterkt worden.

De raad van bestuur besliste in 2019 een beroep te
doen op een externe consultant bij het uitwerken
van interne procedures, het opstellen van een
dubbele boekhouding en de coördinatie van de
financiële werkzaamheden.
Het boekjaar 2020 werd opnieuw afgesloten met
behulp van de externe consultant. De financiële
knowhow blijft gecentraliseerd bij één persoon,
waardoor een continuïteitsrisico bestaat. De
overdracht van de financiële werkzaamheden
door de consultant aan het WHI loopt daarom
door in 2021.
De nieuwe aankoopprocedure231 werd in
2019 ingevoerd maar de driepuntcontrole232 is
tot op heden niet operationeel233. De effectieve
toepassing ervan moet nog verder in de
praktijk worden omgezet met aandacht voor
functiescheiding. Ook moet de instelling nog een
aankoopbeleid en een opvolgingssysteem voor de
contracten ontwikkelen.

Het WHI moet een dubbele boekhouding Vanaf 2019 voert het WHI een volledige dubbele
voeren
met
afdoende
verantwoorde boekhouding via een boekhoudsoftware.
verrichtingen.
Het afsluitdossier 2020 was kwalitatief beter dan
in 2019 met afdoende verantwoordingsstukken.
De instelling moet een fysieke inventaris
opmaken en de aanrekenings- en
waarderingsregels van de wet van
22 mei 2003 naleven.

Het WHI is bezig met de fysieke inventaris van
de materiële vaste activa. De collecties maken
volgens het WHI voorwerp uit van een continu
proces van inventarisatie.
Het WHI heeft in overeenstemming met zijn
waarderingsregels de collectiestukken die
als gevolg van de oprichting van het WHI
op 1 mei 2017 zijn ingebracht, aan 0 euro
gewaardeerd en het geheel van de andere vaste
activa aan 1 euro omdat volgens het WHI deze
activa onvervreemdbaar zijn en de marktwaarde
ervan moeilijk te bepalen is234.

231 Twee gedigitaliseerde processen in de boekhoudsoftware, nl. voor de goedkeuring en voor de betaling van aankoopfacturen.
232 Logistieke gedeelte: overeenstemming tussen bestelbon, leveringsbon en aankoopfactuur.
233 In oktober 2020 heeft de leverancier van de boekhoudsoftware een testversie geprogrammeerd maar deze bevat
fouten die tot op heden nog niet opgelost werden.
234 Zie in dit verband ook het artikel “FWI”s: inventarisatie en waardering vaste activa” eerder in dit hoofdstuk.

OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2020 VAN DE ADBA’S, AOI’S EN GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN / 135

Aanbevelingen van het 177e Boek
(p. 81-83)

Stand van zaken op 31 mei 2021

Het WHI moet zijn schuld aan de Schatkist De Schatkist heeft einde 2019 de schuld van
vereffenen.
11,9 miljoen euro van het WHI aan de Thesaurie
bevestigd. Op 26 mei 2020 is een driejarig
afbetalingsplan gesloten met een eerste aflossing
op 5 januari 2021.
Het WHI heeft in zijn boekhouding echter een
schuld van 12,5 miljoen euro geregistreerd
omdat het ook de schulden aan de Hulpkas
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV,
0,2 miljoen euro), Maribel (0,1 miljoen euro) en een
door het Rekenhof voorgestelde correctie n.a.v. de
fusie in 2017 (0,3 miljoen euro) heeft erkend. Het
Rekenhof beval aan ook deze bedragen terug te
betalen aan de Thesaurie.
In februari 2021 staat vast dat de schuld aan de
HZIV en de correctie n.a.v. de fusie in 2017 aan
de Schatkist te vereffenen zijn. Over de schuld
Maribel is er nog geen uitsluitsel235 bij gebrek aan
reactie van de tegenpartij.

235 Zodat niet duidelijk is of het bedrag moet worden terugbetaald aan de Schatkist dan wel door het WHI naar de
opbrengsten kan worden afgeboekt en dus aan de eigen reserves toegevoegd.
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Opvolging van bepaalde
aanbevelingen
Het Rekenhof had in zijn 177e Boek (Deel I, hoofdstuk 4 - Specifieke opmerkingen) aanbevelingen geformuleerd over thema’s, diensten en instellingen die in dit 178e Boek niet in
een afzonderlijk artikel worden besproken236. De volgende tabel geeft een opvolging van die
aanbevelingen.
Vaststellingen en aanbevelingen uit het 177e
Boek (p.45-46, 97 en 113)

Stand van zaken op 31 mei 2021

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

Maar een deel van de diensten en instellingen
maken die afstemming. Het Rekenhof
herhaalt zijn aanbeveling omdat deze
internebeheersingsmaatregel zekerheid kan
geven over de juistheid van de bedragen die
geboekt worden in de algemene boekhouding
en de begrotingsboekhouding.

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

Enkele diensten en instellingen boeken nog
altijd geen schuld voor het vakantiegeld in het
jaar waarin de prestaties zijn geleverd, of boeken
deze schuld alleen in de algemene boekhouding.

De rekeningen van sommige ADBA’s en AOI’s Tot op heden zijn er maar beperkte initiatieven
geven geen volledig beeld van hun activiteiten genomen om tegemoet te komen aan die
omdat bepaalde verrichtingen vermengd aanbeveling .
zijn met die van het algemeen bestuur. Alle
verrichtingen, financiële stromen of eigen
investeringen moeten worden opgenomen in de
rekeningen van de ADBA’s en AOI’s conform hun
wettelijke opdracht, zodat ze de een getrouw
beeld geven van de werkelijkheid.
Er is onduidelijkheid over de aanrekeningsregels
die onder meer de FWI’s moeten volgen om
(Europese) subsidies te boeken. De Commissie
voor de Openbare Comptabiliteit (COC) moet
een advies uitbrengen om de aanrekeningsregels
voor subsidies te preciseren. Vervolgens moet
er een boekingsmethode worden opgesteld
die zowel voor de subsidieverlener als de
subsidieontvanger van toepassing is en die
met de doelstellingen van zowel de algemene
boekhouding, de budgettaire boekhouding als
de ESR-aanrekeningsregels rekening houdt.

De FWI’s hebben in de rekeningen
2020 aangepaste boekingsmethodes gebruikt
afhankelijk van de verstrekker van de
subsidies, maar hierbij werden tekortkomingen
vastgesteld. Een werkgroep binnen de COC
is bezig met het uitwerken van algemene
aanrekeningregels voor subsidies. Dat advies zal
in de toekomst moeten worden toegepast door
alle entiteiten die rapporteren overeenkomstig
het koninklijk besluit van 10 november 2009.

236 Rekenhof, 177e Boek – Deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, 141p., www.rekenhof.be.
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Vaststellingen en aanbevelingen uit het 177e
Boek (p.45-46, 97 en 113)

Stand van zaken op 31 mei 2021

Na afloop van de controle van de rekeningen De situatie is niet noemenswaardig veranderd
2016-2019 van het FIF-FSI (hierna: FSI) had het voor het boekjaar 2020.
Rekenhof vier grote vaststellingen gedaan:
Het FSI is immers van oordeel dat:
• Het FSI zou zijn financiële middelen moeten
• het strikt de beslissingen van zijn
doen dalen door een dividend uit te keren of
aandeelhouder, de FPIM, toepast.
door zijn kapitaal te verminderen, waardoor
de te bestemmen winst van de FPIM • voor het Wetboek van Vennootschappen
evenredig zou stijgen.
en Verenigingen een goedkeuring door de
algemene vergadering van het FSI volstaat;
• De minister van Financiën moet alle
maatregelen nemen die nodig zijn om • de regering niet in de algemene vergadering
een effectief toezicht op de activiteiten en
van het FSI vertegenwoordigd hoeft te zijn.
investeringen van het FSI te organiseren.
Wat de financiële vaste activa en terreinen
• De waarnemers van de regering (of betreft, heeft het FSI in een bijlage bij de
regeringscommissarissen) zouden moeten algemene rekening 2020 een herwaardering
worden benoemd door de ministers van vermeld (met een totale meerwaarde van
Financiën en van Begroting, veeleer dan door 9,2 miljoen euro). Het Rekenhof benadrukt
de algemene vergadering van het FSI.
echter dat die herwaardering belangrijke
fouten bevat. Bovendien zou de meerwaarde
• De financiële vaste activa en de terreinen
moeten worden opgenomen in de balans van
moeten jaarlijks geherwaardeerd worden en
het FSI, overeenkomstig het boekhoudkundige
de boekhoudkundige waarden ervan moeten
referentiekader.
in voorkomend geval dienovereenkomstig
worden aangepast in de rekeningen
opgesteld volgens het boekhoudplan van het
koninklijk besluit van 10 november 2009.
De overgelegde rekening van de ADBA Helena
en Isabella Godtschalck voldoet niet aan de
vereisten zoals opgelegd door de wet van
22 mei 2003. De tekortkomingen gaan zowel
over formele aspecten, zoals de goedkeuringen
en volledigheid van de rekeningen, als
inhoudelijke aspecten. Het Rekenhof heeft
erop aangedrongen dat Godtschalck de
tekortkomingen wegwerkt en beveelt daarbij
voldoende ondersteuning aan van de POD
Maatschappelijke Integratie en de FOD Bosa.

Er is vooruitgang geboekt maar een aantal
essentiële punten zijn nog onopgelost. Zo is de
balans nog onvolledig omdat de activa van de
deelentiteit “stichting” niet zijn opgenomen.
Daarnaast is de organieke regelgeving nog niet
aangepast aan het gewijzigde statuut. Voor het
oplossen van de resterende tekortkomingen blijft
ondersteuning door de POD Maatschappelijke
Integratie en de FOD Bosa aanbevolen.
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Hoofdstuk 5

Thematische onderzoeken
Financiële betrokkenheid van
de federale Staat bij de
openbare instellingen of de
instellingen van openbaar nut
van de nucleaire sector
De Staat heeft zich geëngageerd om de denuclearisatie van bepaalde buiten bedrijf gestelde
kerncentrales alsook van het technisch passief van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) te financieren. Het Rekenhof
raadt aan een structurele oplossing te vinden voor de financiering van de sanering en de toekomstige ontmanteling van de uitrusting en installaties van het IRE alsook van de kosten voor
de sanering en het beheer van het afval afkomstig van de onderzoekswerkzaamheden van het
SCK CEN die plaatsvonden vóór 31 december 1988.
De Staat heeft zich ook ertoe verbonden een deel van de werkingskosten van het SCK CEN, de
beveiliging van de sites van het SCK CEN (Mol) en van het IRE (Fleurus) alsook de eerste fases
van de Myrrha- en Smart-projecten te subsidiëren.
De regering zal een gepaste financiering moeten goedkeuren voor het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle (FANC), rekening houdende met de progressieve sluiting van de kerncentrales van Doel en Tihange.
Het SCK CEN, Belgoprocess en het IRE zijn erkend als uitbaters van een kerncentrale. Het Rekenhof beveelt aan na te gaan of de maximumbedragen van de kernschade waarvoor zij verantwoordelijk zijn en die nagenoeg twintig jaar geleden werden bepaald, nog steeds actueel zijn.
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1

Inleiding

De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS), het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN), het Nationaal Instituut voor Radio-elementen
(IRE), het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen vormen samen de openbare instellingen van de nucleaire sector237.
NIRAS werd opgericht in 1980238 en is belast met de inventarisatie, het beheer, de opslag
en de berging van het radioactief afval dat aanwezig is op Belgisch grondgebied. Ook is de
instelling belast met de sanering en de ontmanteling239 van drie buiten gebruik gestelde
nucleaire sites: de vroegere installaties van Eurochemic240 te Dessel, de vroegere site voor
de verwerking van het afval van het SCK CEN te Mol en de site van Best Medical Belgium
(BMB) te Fleurus, waarvan NIRAS de exploitant is geworden241. NIRAS heeft de verwerking en de opslag van het bestaande afval alsook de sanering en de ontmanteling van de
twee sites te Mol en Dessel toevertrouwd aan haar dochtermaatschappij Belgoprocess in
Dessel. Bovendien moet NIRAS om de vijf jaar een inventaris opmaken van alle nucleaire
installaties en van alle sites met radioactieve stoffen242. NIRAS ontvangt geen dotatie. De
instelling wordt momenteel gefinancierd door de producenten van radioactief afval, door
de eindafnemers van elektriciteit voor de sanering en de ontmanteling van de sites te Mol
en te Dessel243, door de Staat voor alle afval van het IRE en voor het afval dat het SCK CEN
tot 31 december 1988 produceerde, alsook door het Waals Gewest voor de sanering en de
ontmanteling van de site te Fleurus.
Het SCK CEN, opgericht in 1957244, is een stichting van openbaar nut die tot doel heeft een
excellentiecentrum rond kernonderzoek en ioniserende stralingen te zijn. Op zijn site te
Mol bezit het SCK CEN drie actieve kernreactoren (BR1, BR2 en Venus), één kernreactor in
ontmanteling (BR3) en één in ontwikkeling (Myrrha). De ontmanteling van de experimentele reactor BR3, die wordt uitgevoerd door het SCK CEN, is tot op heden de enige ontmanteling van een kernreactor die elektriciteit heeft geproduceerd in België. Volgens het SCK

237 Het Rekenhof wijdde een verslag aan het bestuur van de instellingen van de nucleaire sector: Rekenhof, Instellingen
van de nucleaire sector van de Staat – Beheersing van de bestuurlijke risico’s, oktober 2020, verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, www.rekenhof.be.
238 NIRAS werd opgericht door artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen
1979-1980.
239 Volgens NIRAS bestaat sanering in het verwijderen uit een nucleaire installatie van de radioactieve stoffen die zich
erin bevinden alvorens de installatie te ontmantelen en vervolgens te declasseren. Sanering omvat ook het reinigen van de bodem.
240 Eurochemic was een experimentele fabriek voor de opwerking van gebruikte kernbrandstof, die haar activiteiten
heeft stopgezet in 1975.
241 Ingevolge het faillissement van de vennootschap BMB, uitgesproken op 14 mei 2012, belastte de Staat NIRAS met
de opdracht de site te saneren en te ontmantelen. BMB, dat voordien Nordion heette, produceerde radio-isotopen
voor de medische sector. Op grond van een akkoord uit de jaren 1990 is het Waals Gewest verplicht nagenoeg alle
sanerings- en ontmantelingskosten op zich te nemen.
242 Artikel 179, § 2, 6°, van de voornoemde wet van 8 augustus 1980 preciseert dat de opdracht met betrekking tot de
inventaris het opstellen omvat van een repertorium van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire installaties en
alle plaatsen die radioactieve stoffen bevatten, evenals de raming van de kost van de ontmanteling en sanering
ervan, en de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van provisies voor de financiering van deze operaties,
toekomstig of lopend.
243 Met inbegrip van het afval dat wordt gegenereerd door de sanerings- en ontmantelingswerkzaamheden.
244 De oprichtingsstatuten van het SCK CEN werden aangenomen bij het koninklijk besluit van 23 juli 1957. Ze werden
voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2006.
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CEN zit de ontmanteling momenteel in de derde en laatste fase: het herstellen van de site
in haar oorspronkelijke staat.
Het IRE, opgericht in 1971 245, is ook een stichting van openbaar nut met als hoofdactiviteit
het produceren van radio-elementen die worden gebruikt voor diagnose- en therapiedoeleinden in de nucleaire geneeskunde.
Het FANC, opgericht in 1994 246, is een instelling van openbaar nut die toeziet op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende
stralingen.
NIRAS en het SCK CEN hebben het economisch samenwerkingsverband Euridice247
gevormd, dat onderzoek doet naar de berging van kernafval in een kleibodem.
De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen248 heeft een advies- en controlebevoegdheid
met betrekking tot de aanleg en het beheer van de voorzieningen voor de ontmanteling van
de kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen. Ze wordt niet gefinancierd
door de Staat aangezien haar werkingskosten worden gedragen door Synatom249.
Met dit artikel wil het Rekenhof de verschillende financiële verbintenissen van de Staat ten
aanzien van die instellingen oplijsten en van commentaar voorzien. De verwerking van het
afval en de toekomstige ontmanteling van de kerncentrales van Doel en Tihange komen
niet aan bod in dit artikel.
De kerncijfers, afkomstig van de algemene rekening die elke instelling heeft overgelegd,
zijn opgenomen als bijlage 1 van dit Boek.
De resultaten van dit onderzoek werden op 31 maart 2021 voorgelegd aan de minister van
Binnenlandse Zaken (bevoegd voor het FANC) en aan de ministers van Economie en van
Energie (bevoegd voor NIRAS, het SCK CEN en het IRE), alsook aan de betrokken instellingen. Dit artikel houdt rekening met hun antwoorden.

245 De oprichtingsstatuten van het IRE werden aangenomen bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1971. Ze werden
voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2008 (gepubliceerd in de bijlagen van het Staatsblad van 20 februari 2008).
246 Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende
stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.
247 De oprichtingsstatuten van Euridice dateren van 1995; de momenteel geldende statuten van 19 april 2019.
248 De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen werd opgericht bij de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze
kerncentrales.
249 Synatom is de kernprovisievennootschap zoals gedefinieerd in de wet van april 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in
deze kerncentrales. Synatom is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die voor 100 % in handen is van
Electrabel, min een gouden aandeel van de Staat. Dat gouden aandeel kent de minister van Energie een vetorecht
toe met betrekking tot alle beslissingen die in strijd zouden zijn met het Belgische energiebeleid.
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2

Financiering van de fondsen

2.1
Fonds BP1/BP2
De Staat heeft zich ertoe verbonden de sanering en de ontmanteling van de vroegere Eurochemic-site te Dessel (BP1) en van de site voor de verwerking van het afval van het SCK CEN
te Mol (BP2) te dekken. De afdeling Waste van het SCK CEN verwerkte het radioactieve
afval voordat die activiteit in 1990 werd overgedragen aan NIRAS.
De werkzaamheden worden gefinancierd door het fonds BP1/BP2, dat wordt beheerd door
NIRAS. Het fonds krijgt geen dotatie van de Staat, maar ontvangt een deel van de federale
bijdrage die is verschuldigd door eindafnemers die op het Belgische grondgebied gevestigd
zijn voor de hoeveelheid elektriciteit die ze verbruiken. De federale bijdrage wordt geheven
door de netwerkbeheerder en gestort aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Die laatste stort het deel van de federale bijdrage dat is bestemd
voor de financiering van het fonds BP1/BP2 door aan NIRAS.
Het bedrag van de federale bijdrage dat is bestemd voor het fonds BP1/BP2 en dat is bepaald
bij koninklijk besluit, bedraagt 69 miljoen euro per jaar (exclusief btw) voor de periode
2019-2023250. Dat is nagenoeg 30 % van de door de eindafnemers van elektriciteit betaalde
federale bijdrage. Op basis van een jaarlijks gemiddeld verbruik van 4.000 kWh betaalt
de residentiële klant (de particulieren) om en bij de 4 euro per jaar voor de sanering en de
ontmanteling van de sites BP1 en BP2.
In zijn laatste inventaris van de nucleaire passiva, opgesteld voor de periode 2013-2017 en
gepubliceerd in januari 2018, raamde NIRAS het nog door de Staat te financieren saldo op
31 december 2016 op 2,2 miljard euro251. Op basis van een financiering van 69 miljoen euro
per jaar, zullen volgens het Rekenhof de eindafnemers van elektriciteit die werkzaamheden
moeten financieren tot in 2052252. NIRAS is van oordeel dat de sanerings- en ontmantelingswerkzaamheden van de sites BP1 en BP2 zouden moeten zijn afgerond in respectievelijk 2075 en 2050.

250 Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van
de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en
van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit
van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op
de aardgasmarkt en ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en
BP2 voor de periode 2019-2023.
251 NIRAS, Vierde verslag over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS aan haar voogdij (periode 2013-2017), januari 2018, p. 207, www.niras.be. Dat bedrag houdt geen rekening met het aandeel van het passief BP1/BP2 in
toekomstige grote investeringen zoals de constructie van een verwerkingsinstallatie voor vloeibaar afval op site
BP1, de werkzaamheden voor een upgrade van gebouw 127 of de volledige sanering van de bodem van site BP2. De
volgende herwaardering van de kosten die nodig zijn voor de sanering en ontmanteling van de sites BP1/BP2 zal
beschikbaar zijn bij de publicatie van het vijfde verslag over de inventaris van de nucleaire passiva, dat is gepland in
de loop van 2023.
252 Het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instellingen voor het beheer van radioactief
afval en splijtstoffen op het vlak van wat de financiering van het fonds op lange termijn betreft, bepaalt dat de
schommelingen van de bergingskosten na de tenlasteneming van het afval ten laste van het fonds BP1/BP2 zullen
worden gelegd.
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2.2
Pire-fonds
De Staat heeft zich ertoe verbonden het technisch passief van het IRE te financieren, dat
wil zeggen het beheer van het radioactieve afval en van de bestraalde materie, alsook de
sanering en de toekomstige ontmanteling van de installaties van het instituut. Met uitzondering van de verwerking van de bestraalde materie die ten laste is van het Recumo-fonds
(zie verder), wordt het passief van het IRE gefinancierd via dotaties die de Staat jaarlijks
stort aan het Pire-fonds, dat wordt beheerd door NIRAS.
De dotatie voor het afvalbeheer bedroeg 8,9 miljoen euro in 2020, exclusief btw.
De ramingen van het IRE vermelden voor het jaar 2021 een onderfinanciering van het fonds
van nagenoeg 6 miljoen euro, die het IRE zal moeten prefinancieren.
De op 31 december 2020 resterende kosten voor de verwerking van het afval dat reeds werd
geproduceerd maar nog niet naar Belgoprocess werd gebracht, raamt het IRE op 5 miljoen
euro.
De dotaties aan het Pire-fonds voor de sanering en de toekomstige ontmanteling van de
installaties werden daarentegen geschorst om budgettaire redenen. De regering heeft erop
gewezen dat het fonds in het slechtste geval zal worden gefinancierd naarmate de werkzaamheden worden uitgevoerd.
In haar laatste vijfjaarlijkse verslag raamde NIRAS de kosten voor de sanering en de ontmanteling van de installaties op 61 miljoen euro253.
Binnenkort zouden NIRAS en de Belgische Staat een nieuwe overeenkomst moeten ondertekenen. Die zou gaan over het nucleaire afval uit de courante exploitatie en zou bepalen
voor welke installaties van het IRE de Staat de sanering en ontmanteling op zich zou blijven
nemen. De toezichthoudende ministers hebben gepreciseerd dat die overeenkomst het IRE
en NIRAS zal verplichten een overeenkomst te sluiten om de verschillende modaliteiten
van het technisch passief van het IRE te regelen254.
2.3
Fonds SCK-CEN
Het fonds SCK-CEN ontvangt bijdragen van de Staat en wordt beheerd door NIRAS. Het
moet de sanering en de ontmanteling van de installaties financieren alsook het beheer van
het afval gegenereerd door de onderzoeksactiviteiten die bij het SCK CEN plaatsvonden
vóór 31 december 1988. Het fonds SCK-CEN dekt echter niet de verwerking van het afval
dat zich bevond op de vroegere verwerkingssite voor het afval van het SCK CEN (site BP2);
deze valt onder het fonds BP1/BP2. Het einde van de werkzaamheden is gepland in 2050255.

253 NIRAS, Vierde verslag over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS aan haar voogdij (periode 2013-2017), januari 2018, p. 211, www.niras.be. Dat bedrag zal worden geherwaardeerd voor de publicatie van het nieuwe verslag over de inventaris van de nucleaire passiva, dat is gepland in de loop van 2023.
254 Brief van 11 februari 2021 als antwoord op de opmerkingen van het Rekenhof in verband met de rekeningen 2017,
2018 en 2019 van het IRE.
255 Volgens NIRAS zou de planning moeten worden herzien in juni 2021.
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De Staat besliste in 2008 de dotaties aan het fonds SCK-CEN te schorsen. Rekening houdend met het bedrag dat nog beschikbaar was op 30 september 2020 (29,8 miljoen euro) en
met de geraamde uitgaven voor de jaren 2021 en 2022, is NIRAS van oordeel dat een tekort
dreigt in 2022.
Ondanks verschillende verzoeken van NIRAS en van het SCK CEN, en niettegenstaande de
aanbevelingen van het Rekenhof256, hebben de toezichthouders nog geen oplossing gevalideerd om een structurele financiering van het fonds te waarborgen. Volgens NIRAS worden
twee mechanismen voorgesteld: enerzijds zou de financiering bestaan uit een dotatie op de
begroting van de FOD Economie, en anderzijds uit een tussenkomst van de door de eindafnemers van elektriciteit verschuldigde federale bijdrage (zoals voor het fonds BP1/BP2), en
dit volgens een nader te bepalen verdeelsleutel.
In haar laatste inventaris van de nucleaire passiva raamde NIRAS het resterende te financieren saldo op 31 december 2016 op 624 miljoen euro257.
2.4
Recumo-fonds
Sinds de oprichting van het IRE in 1971 kon slechts een deel van de bestraalde materie worden verwijderd van de site te Fleurus, met het risico dat de wettelijke en de fysieke limiet
voor het bewaren van die materie zou worden overschreden.
Nadat verschillende projecten werden voorgelegd aan het toezicht ondertekenden het IRE
en het SCK CEN op 27 december 2018 uiteindelijk een overeenkomst rond het Recumoproject. Het gaat om een publiek-publieke samenwerking (PPS) die het SCK CEN ermee
belast de bestraalde materie op te slaan en op te waarderen tot laag verrijkte, gezuiverde
en herbruikbare splijtstoffen. Door deze overeenkomst valt het financiële beheer van de
bestraalde materie niet langer volledig ten laste van het Pire-fonds258.
De totale kosten van de PPS worden geraamd op 339 miljoen euro259 waarvan de Staat
334,6 miljoen euro ten laste neemt. De over 29 jaar gespreide financiering is ten laste van
het Recumo-fonds, dat door het IRE wordt beheerd. In 2020 stortte de Staat 8,6 miljoen
euro aan dit fonds.
Een deel van de bestraalde materie werd al overgebracht naar en opgeslagen bij het SCK
CEN in afwachting van de opwerking ervan. Dankzij die transferts vormen de fysieke en
wettelijke opslagcapaciteiten voor die materie geen probleem meer voor de komende jaren.

256 Brieven van 6 november 2019 van het Rekenhof aan de ministers van Energie en van Economie.
257 NIRAS, Vierde verslag over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS aan haar voogdij (periode 2013-2017), januari 2018, p. 205, www.niras.be. Dat bedrag zal worden geherwaardeerd voor de publicatie van het volgende
verslag over de inventaris van de nucleaire passiva, dat is gepland in de loop van 2023.
258 Het Pire-fonds dekt enkel de generieke kosten van het project zoals de verpakking en het vervoer van de bestraalde
materie.
259 Het project werd geraamd op 255 miljoen euro in 2017. Het bedrag van 339 miljoen euro houdt rekening met een op
2 % per jaar geraamde inflatie.

OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2020 VAN DE ADBA’S, AOI’S EN GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN / 145

De minister van Energie geeft aan dat haar diensten de nodige stappen hebben ondernomen om na te gaan of de fondsen doeltreffend worden aangewend, rekening houdende met
alle ontvangsten en uitgaven die erop worden aangerekend, en om na te gaan welke middelen er nog moeten worden aan toegekend.
De minister van Economie bevestigt dat de nog te financieren bedragen in het kader van
het nucleair passief zullen worden opgenomen in een nieuw budgettair kader dat in de komende maanden aan de ministerraad zal worden voorgelegd.
2.5
Onzekere factoren
De ramingen van de financiële tussenkomsten door de Staat in het Pire-fonds en in het
fonds SCK-CEN voor de kosten voor de berging van afval, zijn onzeker omdat de overheid
nog geen nationaal beleid heeft vastgelegd voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief of langlevend kernafval, noch a fortiori een geologische regio of bergingssite heeft
aangewezen voor dat afval. Momenteel gebruikt NIRAS voor zijn kostenramingen een financieel scenario dat is gebaseerd op geologische berging op 400 meter diepte in een laag
klei. Die onzekerheid vormt ook een probleem voor de producenten van kernafval die hun
operationele activiteiten hebben stopgezet, zoals de Franco-Belge de Fabrication du Combustible en Belgonucleaire. Bij de ontbinding van die bedrijven zal immers de vraag rijzen
of ze in staat zijn om eventuele verhogingen van de opslag- en bergingstarieven voor hun
afval te financieren260.
Diezelfde onzekere factor, die betrekking heeft op alle middelactief en hoogactief afval,
speelt niet langer een rol voor laagradioactief afval omdat NIRAS op verzoek van de regering een project heeft ontwikkeld voor de definitieve berging van dat afval. De gekozen
oplossing bestaat in oppervlakteberging te Dessel (cAt-project), waar de constructie van
de bergingsinstallaties zal starten zodra het FANC de nodige vergunningen zal hebben
uitgereikt. Momenteel zijn enkel grondwerken en de hulpgebouwen gerealiseerd op de site.
Een andere onzekerheid betreft NTP Europe, een vennootschap die is gespecialiseerd in de
productie van industriële radioactieve bronnen die sinds 2017 in vrijwillige vereffening is.
NTP Europe, gevestigd op de site van het IRE te Fleurus, heeft in februari 2013 de exploitatie
van een deel van de installaties van Best Medical Belgium overgenomen. Als NTP Radioisotopes, de in Zuid-Afrika gevestigde moedermaatschappij van NTP Europe, niet alle kosten
op zich neemt in verband met de sanering van de site, zouden die ten laste van de overheid
kunnen vallen. In dat geval beveelt het Rekenhof een spoedige raming aan van de kosten
voor de sanering van de site en voor de verwerking van het afval.
De toezichthoudende ministers hebben gepreciseerd dat de vereffenaar van NTP Europe,
NIRAS, het FANC, het IRE, het Waalse Gewest en de Staat, vertegenwoordigd door de AD
Energie van de FOD Economie, sinds NTP Europe in vereffening is gesteld, regelmatig contact hebben om in gezamenlijk overleg te werken om zoveel mogelijk op de site aanwezige
radioactieve stoffen te verwerken. Na de definitieve vereffening van de firma zal een raming
van de kosten voor de ontmanteling van de installaties en voor de verwerking van het afval
beschikbaar zijn261.

260 Zie ook de twaalfde aanbeveling van het bovenvermelde verslag van het Rekenhof (voetnoot 1).
261 Bovenvermelde brief van 11 februari 2021.
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3

Subsidies

De voornaamste subsidies die ten laste zijn van de Staat, worden toegekend aan het SCK
CEN en aan het IRE.
3.1

Subsidies aan het SCK CEN

3.1.1
Werkings- en investeringssubsidie
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 262 ontvangt het SCK CEN een
werkingssubsidie die voornamelijk bedoeld is om de onderzoeksactiviteiten van het centrum te dekken. In 2020 bedroeg de subsidie 55,2 miljoen euro.
De investeringssubsidie dient hoofdzakelijk voor de financiering van de bouw of vernieuwing van inrichtingen en laboratoria en voor het uitvoeren van de stresstest263. In 2020 bedroeg ze 5,9 miljoen euro.
3.1.2
Specifieke subsidie voor de bescherming van de site
Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen is het SCK CEN verplicht de fysieke
beveiliging van de nucleaire site te Mol te waarborgen.
Door nieuwe wettelijke verplichtingen, het risico van de terroristische dreiging en door het
FANC opgelegde bijkomende vereisten heeft het SCK CEN de planning en het budget voor
de investeringen die nodig zijn om de site te beveiligen, meermaals moeten herzien. Het
einde van de werkzaamheden, dat met zeven jaar werd uitgesteld, is inmiddels gepland in
2026, voor een totaalbedrag van 88 miljoen euro (tegenover 41,2 miljoen euro eind 2017).
Die werken worden gefinancierd door de Staat via subsidies die sinds 2012 worden ingeschreven op de begroting van de FOD Economie.
De subsidies waarin de begroting momenteel voorziet (4,4 miljoen euro per jaar) zullen
echter niet volstaan om alle uitgaven te dekken die nodig zijn voor de beveiliging van de
site. De ministerraad van 5 februari 2021 heeft akte genomen van het door de toezichthouders geformuleerde voorstel om een bijkomende financiering toe te kennen van 50,5 miljoen euro over de periode 2021-2026.
De minister van Economie stelt dat de regering tijdens de begrotingscontrole 2021 heeft
beslist de nodige middelen toe te kennen voor de beveiliging van de site te Mol.
3.1.3
Specifieke subsidie voor het Myrrha-project
Myrrha (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications) is het prototype
van een nieuwe generatie van kernreactoren dat wordt aangestuurd door een deeltjesversneller en waarvan de belangrijkste troeven bestaan in de vermindering van het kernafval

262 Koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het
Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit centrum.
263 De stresstest is een risicoanalyse gebaseerd op een technische evaluatie van het vermogen van de kerninstallaties
om te reageren op extreme situaties en tot de verificatie van de bestaande preventieve en beperkende maatregelen.
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en de onmogelijkheid om een spontane kettingreactie in stand te houden (het prototype
bevat immers te weinig splijtstoffen). De onderzoekswerkzaamheden gingen van start in
1997 en de laatste planning vermeldt een indienststelling in 2036, voor een budget van
1,6 miljard euro.
De constructie van Myrrha is gepland in drie fases:
•
•
•

fase 1: constructie van de Minerva-installatie, die de deeltjesversneller (de Linac) en een
onderzoeksinfrastructuur bevat;
fase 2: uitbreiding van de Linac om het vermogen ervan te vergroten;
fase 3: constructie van de kernreactor.

Op 7 september 2018 besliste de ministerraad een bijdrage van 550 miljoen euro toe te kennen voor de periode 2019-2038 (dit is een derde van de financiering). Die bijdrage komt er in
de vorm van subsidies ten laste van de begrotingen van de FOD Economie en van de POD
Wetenschapsbeleid.
Tegelijkertijd zoekt het SCK CEN investeerders om de financiering te vervolledigen. Er zijn
gesprekken aan de gang met buitenlandse partners, maar tot op heden werd nog geen akkoord gesloten.
De ministerraad van 7 september 2018 besliste ook een internationale vereniging zonder
winstoogmerk (ivzw) op te richten om het Myrrha-project te beheren. De intellectuele
rechten van het project blijven echter in handen van het SCK CEN. De modaliteiten voor de
financiële controle op de ivzw zullen moeten worden bepaald door de verschillende (Belgische en buitenlandse) partijen die een bijdrage leveren aan het project.
Momenteel worden de ontwerpstatuten alsook andere oprichtingsdocumenten nagezien in
de Magh (Myrrha ad hoc group)264.
De subsidies ten gunste van de ivzw moeten de bouw en vervolgens de exploitatie van
de Minerva-installatie financieren. Momenteel worden ze gestort aan het SCK CEN, dat
ze zal doorstorten aan de ivzw zodra die wordt opgericht. De subsidies aan het SCK CEN
moeten de onderzoekswerkzaamheden voor de fases 2 en 3 van het project financieren. In
2020 stortte de Staat 50,5 miljoen euro aan het SCK CEN om het Myrrha-project te financieren, waaronder 34,5 miljoen euro ten gunste van de ivzw.

264 Dit opvolgingscomité bestaat uit de directeur van het departement voor nucleaire toepassingen van de FOD Economie, een vertegenwoordiger van de NBB, de twee regeringscommissarissen van het SCK CEN, de inspecteurs
van Financiën die zijn geaccrediteerd bij de FOD Economie en de POD Belspo, en experts van Belspo en van de
directie Energie van de FOD Economie. Het wordt vervolledigd door de voorzitter van de raad van bestuur van het
centrum en de directeur-generaal ervan; beiden hebben een raadgevende stem.
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3.1.4
Andere subsidies
Het SCK CEN ontvangt eveneens in mindere mate subsidies van de Staat in het kader van
het onderzoek naar kernfusie (waaronder het project Iter265) en voor zijn inzet voor een betere beveiliging van kerninstallaties in de landen van Centraal- en Oost-Europa en van het
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (Commonwealth of Independent States of CIS). Het
SCK CEN ontving respectievelijk 67.000 euro en 169.000 euro aan subsidies in 2020 voor
die twee projecten266.
3.2

Aan het IRE toegekende subsidies

3.2.1
Investeringssubsidies
Het IRE, dat geen werkingssubsidie ontvangt, geniet een investeringssubsidie die is bedoeld om de vervanging van versleten of verouderde toestellen en inrichtingen te financieren. Ze bedraagt 1,4 miljoen euro per jaar.
In het verleden ontving het IRE ook een specifieke subsidie van 8,9 miljoen euro voor de
beveiliging van zijn site alsook een subsidie van 20,9 miljoen euro die was bestemd om de
tussenkomst van de Staat in het Myrrha-project (SCK CEN) te compenseren en nieuwe investeringen, projecten en studies te financieren. Die subsidie werd onder meer gebruikt om
het LEU-project te financieren, dat tot doel had radio-isotopen te produceren op basis van
laag verrijkt uranium. Die nieuwe technologie zal echter een aanzienlijk lager rendement
opbrengen en een grotere massa bestraald afval genereren. Een eerste raming vermeldt een
toename van het afvalvolume met 30 %, die in aanmerking zou moeten worden genomen
in het kader van de financiering van het Pire-fonds267, evenals een stijging van de volumes
bestraalde materie waarvan de opwerking ten laste van het Recumo-fonds valt.
Bovendien heeft de ministerraad van 5 februari 2021 akte genomen van een voorstel van
de toezichthouders om twee projecten te financieren die de nucleaire veiligheid van de site
van het IRE verbeteren. Het budget bedraagt 23,2 miljoen euro voor de periode 2021-2026.
De minister van Economie stelt dat de regering tijdens de begrotingscontrole 2021 heeft
beslist de nodige middelen toe te kennen voor de beveiliging van de site te Fleurus.
3.2.2
Specifieke subsidie voor het Smart-project
Het Smart-project betreft de constructie van nieuwe productie-installaties voor het genereren van molybdeen-99268 zonder gebruik te maken van uranium als grondstof. Deze techniek biedt ook het voordeel veiliger te zijn en voor minder afval te zorgen.
Het geraamde budget van het volledige project bedraagt 330,85 miljoen euro, waaronder
74,85 miljoen euro voor de eerste onderzoeksfase (design & engineering).

265 Iter is een kernreactor voor burgerlijk onderzoek naar kernfusie die zich in Frankrijk bevindt. Nagenoeg 35 landen
nemen deel aan dit project.
266 De subsidie van 1 miljoen euro voor fusie-onderzoek wordt verdeeld over verschillende universiteiten, de Koninklijke Militaire School en het SCK CEN.
267 Het IRE moet echter een nieuwe raming uitvoeren in het licht van de laatste productiegegevens.
268 Het IRE is één van de voornaamste producenten ter wereld van molybdeen-99, een radio-isotoop die wordt gebruikt in de nucleaire geneeskunde.
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Op 7 september 2018 besliste de ministerraad de eerste fase van het Smart-project te financieren ten belope van 52 miljoen euro voor de periode 2019-2020.
Gelet op de verwachte stijging van de kosten van de onderzoeksfase zal bij de Europese
Commissie in het kader van het Europese relanceplan een aanvraag voor een aanvullende
subsidie van 22,85 miljoen euro worden ingediend.
Ter aanvulling van die subsidies heeft het IRE bij de fiscale administratie een aanvraag voor
de aftrek voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling ingediend die wordt geraamd op
2,5 miljoen euro voor de periode 2022-2024.
In 2020 stortte de Staat aan het IRE een subsidie van 38,5 miljoen euro in het kader van het
Smart-project269.

4

Andere financieringsbronnen en steunmaatregelen

4.1
Fonds voor Energietransitie
Sommige projecten van het SCK CEN en van NIRAS worden gefinancierd in het kader van
de energietransitie die onderzoek, ontwikkeling en innovatie binnen de energiesector moet
ondersteunen.
Het begrotingsfonds voor de energietransitie werd gecreëerd bij de wet van 28 juni 2015270
en ontvangt jaarlijks een vergoeding van 20 miljoen euro, die Engie – Electrabel sinds
2016 moet storten aan de Staat tot 2025271. De financiering wordt aangevuld door een tussenkomst van de Staat (10 miljoen euro in 2018 en in 2019, en 5 miljoen euro van 2020 tot
2025).
Dit fonds financiert onder meer het Asof-project272 dat het SCK CEN opstartte en waarvan
de totale kostprijs wordt geraamd op 6,1 miljoen euro. Het doel van het project bestaat erin
te komen tot een meer doorgedreven scheiding van de componenten van bestraalde brandstof, om de warmte en levensduur van kernafval te verminderen.
4.2
Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
Het SCK CEN geniet een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. In 2020 beliep die vrijstelling 7,8 miljoen euro.
NIRAS en het IRE genoten die vrijstelling ook, maar in mindere mate, ten belope van respectievelijk 0,39 miljoen euro en 0,62 miljoen euro.

269 Het gaat om de subsidie die in 2019 werd toegekend maar in 2020 werd gestort (16,6 miljoen euro) en de subsidie
die in 2020 werd toegekend en gestort (21,9 miljoen euro).
270 Wet van 28 juni 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie.
271 Artikel 4/2 van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie.
272 Advanced Separation for Optimal management of spent Fuel.
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5

Wettelijke aansprakelijkheid bij kernongevallen

De wet van 22 juli 1985273, waarin maatregelen worden vastgelegd tot toepassing van het
Verdrag van Parijs en van het Aanvullend Verdrag van Brussel inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, bevestigt dat de exploitant van een kerninstallatie
verantwoordelijk is voor kernschade die ontstaat uit een kernongeval, zelfs wanneer dat
ongeval te wijten is aan een natuurramp.
De wet bepaalt het maximale kernschadebedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is
op 1,2 miljard euro per ongeval. De koning kan bij een in ministerraad overlegd besluit dat
bedrag verhogen of verlagen, onder meer om rekening te houden met de inflatie of met het
vermogen en de aard van de kerninstallatie.
Op 1 januari 2022 zal de verjaringstermijn voor lichamelijke letsels worden opgetrokken
tot 30 jaar vanaf het kernongeval274. Die termijn bedraagt tien jaar voor alle andere schade
(materiële schade, milieuaantasting enz.).
Het SCK CEN, Belgoprocess en het IRE zijn erkend als exploitant van een kerninstallatie
van klasse I275. In 2000 legde de koning het maximumbedrag voor de wettelijke aansprakelijkheid van het SCK CEN vast op 297,5 miljoen euro. Voor het IRE en Belgoprocess werd dat
maximum vastgelegd op 74,4 miljoen euro276.
Die bedragen worden gedekt door onderlinge verzekeringsverenigingen zoals de European
Liability Insurance for Nuclear Industry (Elini) en/of door de syndicaten van verzekeringsmaatschappijen, zoals het Belgisch Syndicaat voor Kernverzekeringen (Syban).
Indien de exploitant aantoont dat de verzekeringsmarkt niet de voor een dergelijk bedrag
vereiste verzekering of financiële zekerheid biedt, kan hij de Staat verzoeken zijn waarborg
toe te kennen middels de betaling van een vergoeding voor het dekken van de risico’s.
De praktische regels van deze waarborg zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 10 december 2017277.

273 Wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.
274 Koninklijk besluit van 10 december 2020 betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van
7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, 4e lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.
275 Een kerninstallatie van klasse I wordt gedefinieerd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar
van de ioniserende stralingen.
276 De aanvraag voor een vergunning die NIRAS indiende voor de oppervlakteberging van laagradioactief afval te Dessel wordt momenteel behandeld. Zodra de nodige vergunningen zijn verkregen, zal NIRAS overeenkomstig de wet
van 22 juli 1985 verplicht zijn een verzekering af te sluiten (of voor een andere financiële waarborg te zorgen) voor
nucleaire wettelijke aansprakelijkheid.
277 Koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.
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De toetredingsakten van het IRE en van het SCK CEN tot het waarborgprogramma liggen
ter ondertekening. Die akte zal die instellingen de mogelijkheid bieden een beroep te doen
op de waarborg van de Staat indien ze onvoldoende dekking bij de verzekeraars vinden als
de verjaring voor lichamelijke schade wordt opgetrokken tot 30 jaar.
In het geval van een kernongeval zijn de kosten die niet worden gedekt door de wettelijke
aansprakelijkheid van de exploitant ten laste van de Staat.
Het Rekenhof beveelt aan na te gaan of de maximumbedragen van de wettelijke aansprakelijkheid van de instellingen, die nagenoeg twintig jaar geleden werden bepaald, nog steeds
actueel zijn.

6

Financiering van het FANC

Het FANC ontvangt geen dotatie van de Staat en wordt hoofdzakelijk gefinancierd via jaarlijkse taksen ten laste van de instellingen die in het bezit zijn van substanties of toestellen
die ioniserende straling kunnen afgeven. In mindere mate wordt het ook gefinancierd met
de retributies die verschuldigd zijn voor de administratieve verwerking en het onderzoek
van de dossiers die worden ingediend voor een aangifte of een aanvraag voor een vergunning, een toelating, een erkenning of een registratie. Het bedrag van de taksen is bepaald
in artikel 30bis van de voornoemde wet van 15 april 1994; het bedrag van de retributies in
het koninklijk besluit van 27 oktober 2009278. Die bedragen worden geïndexeerd door het
FANC.
Momenteel is 75 % van de inkomsten van het FANC afkomstig uit de taksen die ten laste
zijn van Engie – Electrabel voor de exploitatie van de kerncentrales van Doel en Tihange279.
De geplande sluiting van die centrales (gespreid, tussen 2022 en 2025) zal het FANC en de
dochtermaatschappij Bel V280 ertoe verplichten zich te reorganiseren en hun activiteiten te
herdefiniëren in het licht van een nieuw budgettair kader.
Het Rekenhof beveelt aan zo snel mogelijk een passende financiering te laten goedkeuren
door de regering.
Het FANC antwoordde dat hij een grondige reflectie voert over een structurele en duurzame financiering, die zijn onafhankelijkheid als regulator garandeert en perspectieven biedt
tot minimum 2035. Daartoe bereidt het een nieuw strategisch plan voor dat onder meer zijn
activiteiten in de toekomst en de nodig knowhow zal vastleggen om zijn taken uit te voeren.
Aangezien het grootste deel van zijn uitgaven betrekking hebben op de loonmassa, werkt
hij tegelijkertijd ook aan een strategische planning van de human resources.

278 Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling.
279 Engie – Electrabel is de enige exploitant van de reactoren van Doel en Tihange. De eigendom van sommige reactoren wordt daarentegen gedeeld door Engie – Electrabel en Luminus – EDF.
280 Bel V is een stichting naar privaatrecht die is belast met de controlebezoeken en de veiligheidsevaluaties in de
kerninstallaties van klasse I en IIa. De stichting genoot een inbreng van 4,73 miljoen euro van het FANC.
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Bel V heeft zijn nieuwe strategische plan al opgesteld en voert momenteel een evaluatie uit
van de impact ervan op de werklast van zijn medewerkers.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft al deze overwegingen bevestigd.

7

Conclusies en aanbevelingen

De voornaamste financiële verbintenissen van de Staat ten aanzien van de openbare instellingen binnen de nucleaire sector worden samengevat in de volgende tabellen.
Tabel 16 – Synthese van de financiële verbintenissen van de federale Staat ten aanzien van de openbare instellingen of instellingen van openbaar nut binnen de nucleaire sector die ten laste
zijn van de eindafnemers van elektriciteit
Verbintenissen van de Staat

In 2020 betaalde bedragen

Nog te financieren bedragen

Financiering van het fonds
Sanering en ontmanteling van
de sites BP1 en BP2 – Fonds BP1/
BP2

69 miljoen euro

1,95 miljard euro(*)

(*) Dit bedrag, gebaseerd op een raming van NIRAS op 31 december 2016, houdt rekening met de bedragen die aan
het fonds werden gestort tussen 2017 en 2020. Het zal worden geactualiseerd bij de publicatie van het volgende verslag
over de inventaris van de nucleaire passiva, dat is gepland in de loop van 2023.

Bron: Rekenhof
Tabel 17 – Synthese van de financiële verbintenissen van de federale Staat ten aanzien van de openbare instellingen of instellingen van openbaar nut binnen de nucleaire sector die ten laste
zijn van zijn begroting
Verbintenissen van de Staat

In 2020 betaalde bedragen

Nog te financieren
bedragen

Financiering van het fonds
Beheer van het afval van het IRE – 8,9 miljoen euro zonder btw
Pire-fonds

Doorlopend proces, maar
de kosten die nog moeten
worden betaald voor de
verwerking van het reeds
geproduceerde afval dat nog
moet worden overgebracht
naar Belgoprocess, worden
door het IRE geraamd op
5 miljoen euro

Sanering
en
toekomstige Geen storting om budgettaire 61 miljoen euro(*)
ontmanteling van de installaties redenen
van het IRE – Pire-fonds
Sanering en ontmanteling van de Geen storting om budgettaire 624 miljoen euro(*)
installaties alsook het beheer van redenen
het afval gegenereerd door de
onderzoekswerkzaamheden
die
plaatsvonden bij het SCK CEN vóór
31 december 1988 – Fonds SCKCEN
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Verbintenissen van de Staat

In 2020 betaalde bedragen

Verwerking van de bestraalde 8,6 miljoen euro
materie voor de productie van
radio-elementen (IRE) – Recumofonds

Nog te financieren
bedragen
Doorlopend proces, maar
de kosten die nog moeten
worden betaald voor de
verwerking van de reeds
bestraalde materie worden
geraamd op 280,8 miljoen
euro. Dat bedrag houdt
rekening met de reeds
gestorte dotaties tussen
2017 en 2020 (53,8 miljoen
euro).

Subsidies
Aan het SCK CEN toegekende 61,1 miljoen euro
werkings- en investeringssubsidie

Doorlopend proces dat
evolueert naargelang van
de ontwikkeling van de
activiteiten van het centrum

Specifieke subsidie voor de 4,4 miljoen euro
bescherming van de site van het
SCK CEN te Mol

55,2 miljoen euro

Specifieke subsidies voor
Myrrha-project (SCK CEN)

465,3 miljoen euro tegenover
een
geraamde
globale
kostprijs voor het project van
1,6 miljard euro. Dit bedrag
houdt rekening met de
subsidies die reeds werden
gestort tussen 2019 en 2020
(84,7 miljoen euro)

Aan
het
IRE
investeringssubsidie

het 50,5 miljoen euro

toegekende 1,4 miljoen euro

Doorlopend proces

Specifieke subsidie voor de Nihil
nucleaire veiligheid van de site van
het IRE

23,2 miljoen euro

Specifieke subsidie voor het Smart- 38,5 miljoen euro
project (IRE)

13,5 miljoen euro tegenover
een
geraamde
globale
kostprijs voor het project van
330 miljoen euro

Andere verbintenissen
Financiering van het fonds voor 5 miljoen euro
energietransitie

25 miljoen euro (5 miljoen
euro per jaar tussen 2021 en
2025)

Wettelijke aansprakelijkheid
kernongevallen

Onbepaald

bij -

(*) Raming van NIRAS op 31 december 2016. Dat bedrag zal worden geactualiseerd bij de publicatie van het volgende
verslag over de inventaris van de nucleaire passiva, dat is gepland in de loop van 2023.

Bron: Rekenhof
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Het Rekenhof beveelt aan:
•

•

•

•

•

een structurele oplossing te vinden voor de financiering van de sanering en toekomstige ontmanteling van de inrichtingen en installaties van het IRE, en de meerkosten
te ramen voor het beheer van het afval en van de bestraalde materie gegenereerd bij de
productie van radio-isotopen op basis van laag verrijkt uranium;
een structurele oplossing te vinden voor de financiering van het fonds SCK-CEN, die de
kosten moet dekken voor de sanering en het beheer van het afval dat werd gegenereerd
door de onderzoekswerkzaamheden die plaatsvonden bij het SCK CEN vóór 31 december 1988;
in het geval van een tussenkomst van de overheid als financieel verantwoordelijke, spoedig de kosten te omschrijven voor de ontmanteling en de verwerking van afval in verband met de site van NTP Europe;
zodra het nieuwe strategische plan van het FANC is afgerond, een passende financiering
goed te keuren voor het Agentschap, rekening houdende met de progressieve sluiting
van de kerncentrales van Doel en Tihange;
na te gaan of de maximumbedragen van de kernschade waarvoor het SCK CEN, het IRE
en Belgoprocess verantwoordelijk zijn en die nagenoeg twintig jaar geleden werden bepaald, nog steeds actueel zijn.

Tot slot herinnert het Rekenhof eraan dat deze financiële verbintenissen ook een invloed
hebben op de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat en dat ze correct zullen
moeten worden geboekt in de balans en de verbintenissen buiten balans van de Staat.
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HR-audit bij het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (FAVV)
Het Rekenhof heeft het personeelsbeleid en de personeelsadministratie bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat
het FAVV globaal een kwaliteitsvol en goed georganiseerd personeelsbeleid voert. Dit komt
tot uiting in de interne beheersing van de HR-processen, de interne communicatie daarover en
in de samenstelling van de diverse dossiers van de HR-dienst. Het Rekenhof vraagt het FAVV
bepaalde dossiers van validatie van voorgaande diensten en toekenning van toelagen, op te
volgen.

1

Inleiding

1.1
Kader
Het FAVV waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel,
ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Het werd opgericht door de
wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, waarmee alle toenmalige controle- en inspectiediensten op het
vlak van voedselveiligheid werden gereorganiseerd om zo hun efficiëntie te verbeteren. Het
FAVV is een instelling van openbaar nut, onder het beheer van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische
Vernieuwing.
Het FAVV bestaat, naast de diensten van de gedelegeerd bestuurder (stafdienst, dienst Interne audit, Kwaliteit, Preventie- en Ombudsdienst, dienst Communicatie…), uit vier directoraten-generaal. De dienst Personeel en Organisatie (P&O) maakt deel uit van het directoraat-generaal Algemene Diensten. De dienst bestaat uit de vertaaldienst, de sociale dienst
en de eigenlijke personeelsdienst, die is opgesplitst in twee afdelingen: Personeelsadministratie (gegevensbeheer van de administratieve en geldelijke situatie) en Human Resources
(beheer van aanwervingen, loopbaan en opleidingen).
Het FAVV heeft, naast centraal georganiseerde diensten, negen lokale controle-eenheden.
Organisatorisch behoren die tot het directoraat-generaal Controle. De lokale controleeenheden zijn over het gehele grondgebied verdeeld als volgt: LCE Brussel (Brussel), LCE
Waals-Brabant- Namen (Bouge), LCE Henegouwen (Bergen), LCE Luik (Luik met de antenne van Rocherath), LCE Luxemburg-Namen (Libramont), LCE Antwerpen (Antwerpen),
LCE Oost-Vlaanderen-Vlaams-Brabant (Gent), LCE Vlaams-Brabant-Limburg (Leuven en
Hasselt) en de LCE West-Vlaanderen (Brugge).
Het FAVV beschikte op 31 december 2019 over 1.371 personeelsleden (1.212,2 voltijdse eenheden of VTE). De instelling doet daarnaast ook een beroep op externe opdrachthouders,
hoofdzakelijk zelfstandige dierenartsen, maar ook bio-ingenieurs, masters, industrieel
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ingenieurs of bachelors. Eind 2019 ging het om 588 personen, die in de loop van 2019 een
equivalent van 328 VTE presteerden. Hun taken bestaan uit controleopdrachten en certificeringstaken voor het FAVV, voornamelijk keuringen in de slachthuizen.
Het FAVV beschikt ten slotte over een netwerk van 60 externe, door het FAVV erkende,
laboratoria en negen nationale referentielaboratoria.
De begroting 2019 van het FAVV bedroeg 195.142.000 euro, waarvan 96.842.000 euro voor
personeel en 26.949.000 euro aan werkingskosten voor de inzet van externe opdrachthouders.
1.2
Audit
Het Rekenhof onderzocht in welke mate het FAVV voor de statutaire en contractuele personeelsleden de personeelscyclus beheerst. Meer bepaald werd nagegaan of het FAVV op
HR-vlak beschikt over een degelijke organisatie en interne beheersing om zich in te dekken
tegen risico’s op inefficiëntie en inbreuken op de regelgeving, de beginselen van behoorlijk
bestuur of de deontologische code. Daartoe werden volgende personeelsprocessen onderzocht op sterke en zwakke punten: personeelsplanning, selectie en werving, opvolging en
evaluatie van de prestaties, vaststelling van de bezoldiging, toekenning van toelagen en
vergoedingen, loopbaanbeslissingen (overplaatsingen, bevorderingen, toekenning van hogere functies en van mandaatfuncties).
Het Rekenhof onderzocht eerst de informatie over personeelszaken (dienstnota’s, instructies, procedures, formulieren) en over de werking van de dienst Personeel en Organisatie,
evenals de notulen van de directiecomité’s en de verslagen over de interne beheersing. Op
die manier verkreeg het een beeld van de kwaliteit van het internebeheersingssysteem van
het FAVV en kon het nagaan of het conform de personeelsregelgeving werkt. Deze informatie werd vervolgens getoetst aan dossiercontroles en vervolledigd met gegevens uit contacten met de HR-dienst.
Voor de controle van enkele HR-processen, zoals de effectieve registratie van de prestaties
en de doorstroming van de personeelsinformatie vanuit de buitendiensten naar de centrale
diensten, bezocht het Rekenhof twee lokale controle-eenheden (de LCE te Gent en Namen).
De audit liep van februari tot november 2020; een verslag van de bevindingen werd op
16 december 2020 voorgelegd aan de bevoegde minister en aan het FAVV. Het FAVV heeft
hierop gereageerd bij brief van 22 januari 2021, de minister op 23 januari 2021.

2

Onderzoek

2.1
Interne beheersing
De opdracht, de organisatie, de bevoegdheden en taken van het FAVV zijn vervat in de oprichtingswet en in het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV. In driejaarlijkse businessplannen,
gevalideerd door de bevoegde minister, omschrijft het FAVV zijn missie, visie en waarden
en neemt het zijn principes en strategische en operationele beleidsdoelstellingen op. Daartoe behoort onder meer het uitbouwen van een doeltreffend HR-beleid.
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Het FAVV beschikt over een dienst Interne Audit, Kwaliteit, Preventie- en Ombudsdienst.
Deze dienst is de hoeksteen voor kwaliteit, veiligheid, milieu en interne beheersing en valt
rechtstreeks onder het gezag van de gedelegeerd bestuurder. Een intern auditcomité houdt
toezicht op de werking van het FAVV en beheert en evalueert de door de cel Interne Audit
uitgevoerde audits.
In oktober 2015 voerde de cel Interne Audit een audit uit om te evalueren hoe de human resources worden beheerd. De audit resulteerde in acht aanbevelingen en dertien aandachtspunten/suggesties. Het FAVV gaf hieraan onder meer gevolg door de verantwoordelijkheden voor de opmaak en aanpassing van het personeelsplan duidelijk af te lijnen en door een
nieuwe bevorderingsprocedure uit te werken en toe te passen.
Het FAVV heeft een dienst Communicatie die zowel met de externe als de interne communicatie belast is. Het Rekenhof stelt vast dat via het intranet goed gestructureerde en
uitvoerige informatie wordt verschaft aan de personeelsleden over alle aspecten van de personeelscyclus. Ook regelgeving, HR-procedures, dienstnota’s, mededelingen, formulieren
en applicaties komen aan bod. Daarnaast wordt het arbeidsreglement en het laatst goedgekeurde personeelsplan gepubliceerd.
Om zijn werking te verbeteren, heeft het FAVV een geïntegreerd systeem van kwaliteitsbeheer opgebouwd. De centrale processen zijn gecertificeerd op basis van externe audits
voor de normen ISO 9001 en specifieke ISO-normen voor inspecties en analyses. Het kwaliteitsbeheer, al operationeel sinds 2008, bevat alle elementen van de interne beheersing:
controleomgeving, vaststelling van doelstellingen, procesbenadering, risicobeheer, controlemaatregelen, monitoring, communicatie en informatie.
Het kwaliteitsnetwerk en in het bijzonder de kwaliteitsverantwoordelijken zorgen voor de
nodige methodologische ondersteuning. De kwaliteitsverantwoordelijke die deel uitmaakt
van de diensten van de gedelegeerd bestuurder, centraliseert de activiteiten van ontwikkeling, coördinatie en rapportering over de werking van de interne beheersing. Het kwaliteitsnetwerk telt 34 effectieve leden en 17 vervangende leden, van wie 3 voltijdse leden en
48 leden die deze rol deeltijds uitoefenen, naast hun hoofdfunctie. Op alle sites van het
FAVV (hoofdbestuur, LCE’s, labo’s) zijn vertegenwoordigers van het netwerk aanwezig.
De toepassing van de principes van interne beheersing komt tot uiting in het werk van elke
medewerker en wordt omkaderd en ondersteund door de top en het middle-management
van het FAVV. Minstens tweemaal per jaar beoordeelt het directiecomité de werking van
het internebeheersingsysteem. De verbeteracties die daaruit voortvloeien worden gepland
en opgevolgd door het betrokken management aan de hand van gestandaardiseerde boordtabellen.
Het businessplan 2018-2020 werd rond vijf strategische thema’s uitgewerkt (waaronder
thema 5: ‘Een optimaal beheer van de organisatie’). Binnen die thema’s worden strategische doelstellingen gedefinieerd, die vervolgens in een of meer operationele doelstellingen
geconcretiseerd worden. Die worden op hun beurt meer in detail uitgewerkt in boordtabellen en regelmatig bijgewerkt. De acties worden regelmatig opgevolgd, hetzij binnen de
directoraten-generaal, hetzij in het bilateraal overleg van de directoraten met de gedelegeerd bestuurder.
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2.2
Personeelsplanning en aanwervingen
Sinds 2015 past de federale overheid lineaire besparingen toe op de personeelskredieten. In
2015 werden die met 2,4 % verminderd, in de jaren 2016 tot 2019 met telkens 1,2 %. Daardoor was het FAVV genoodzaakt zijn personeelsbeleid aan te passen. Niet alle vertrekkers
konden nog worden vervangen en statutarisaties (zie punt 2.4.1 van dit artikel) konden niet
meer gegarandeerd worden voor geslaagden in een statutair examen.
Het FAVV legde begin 2016, gevolg gevend aan de aanbevelingen uit de interne HR-audit,
de verantwoordelijkheden voor de opmaak en aanpassing van het personeelsplan (laatst
goedgekeurd in 2017) in detail vast. Het Rekenhof stelt vast dat het FAVV een systeem van
monitoring van de personeelsbezetting en van het risico op overschrijding van de personeelskredieten hanteert dat in overeenstemming is met de richtlijnen en dat het transparante personeelsplannen opmaakt.
De selecties voor aanwerving van nieuwe externe medewerkers (statutairen en contractuelen) gebeuren in samenwerking met Selor (FOD Bosa). Ze worden systematisch gepubliceerd op de websites van het FAVV en van Selor en in het Belgisch Staatsblad. Selor test de
competenties voor een bepaalde functie meestal via een generieke en een functiespecifieke
screening.
Voor geslaagden in een contractuele selectie kent het FAVV in eerste instantie een contract
van bepaalde duur van één jaar toe; na de verlenging daarvan met een jaar kan een contract van onbepaalde duur worden toegekend, steeds onder de voorwaarde van een goede
evaluatie van de medewerker en voldoende budgettaire ruimte. Om bij het FAVV statutair
aangeworven te worden, moet men geslaagd zijn in een statutaire selectie die Selor voor het
FAVV organiseert.
Het FAVV kan ook een nieuwe medewerker aanwerven via een startbaanovereenkomst van
maximum één jaar (hernieuwbaar), dit is een contract voor een jongere van minder dan
26 jaar. Het organiseert die selectieprocedures zelf, buiten Selor om, zoals reglementair
toegelaten, maar volgt daarbij de methode van Selor.
Het Rekenhof onderzocht 124 (digitale) aanwervingsdossiers. De dossiers bevatten doorgaans het pv van Selor of van het FAVV en het verzoek aan de Inspectie van Financiën tot
indienstneming op basis van het pv. Telkens werden de best gerangschikten in dienst genomen die interesse toonden voor een functie waarvoor de Inspectie van Financiën eerder
toelating tot invulling had gegeven. Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de aanwervingsdossiers.
2.3

Opvolging van de prestaties, vaststelling van de bezoldiging, toelagen en
vergoedingen

2.3.1
Opvolging van de prestaties
Het arbeidsreglement, dat voor elk personeelslid beschikbaar is, behandelt onder meer de
arbeids- en rusttijden, de afwezigheden, het meten en controleren van de werktijd, de arbeidsstelsels voor medewerkers met een deeltijds contract, de uitbetaling van de bezoldiging en ‘kosten in het kader van de dienst’. De werktijden voor de personeelsleden van het
FAVV, verschillende soorten afwezigheden en de terugbetaling van reiskosten en verblijfs-
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vergoedingen zijn verder bij dienstnota vastgesteld.
Via de applicaties Pronet, Debohra en Adminlight wordt de werktijd automatisch beheerd
(met inbegrip van de verschillende regelingen voor deeltijdse arbeid). De werktijd wordt
door de onmiddellijke overste gecontroleerd met behulp van die informaticasystemen.
Het FAVV ziet erop toe dat alle medewerkers de volledige evaluatiecycli doorlopen. Tijdens
de evaluaties wordt nagegaan welke competenties via opleidingen kunnen worden aangescherpt. Er is een groot aanbod aan algemene opleidingen en opleidingen op maat, waarvan
ook in ruime mate gebruik wordt gemaakt. De afdeling Human Resources van de dienst
P&O volgt de aanwending van het opleidingsaanbod terdege op.
2.3.2
Vaststelling van de bezoldiging
Bij de indiensttreding als federaal personeelslid kunnen voorgaande diensten in de privésector of als zelfstandige in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de
geldelijke anciënniteit, voor zover deze diensten een beroepservaring vormen die bijzonder
nuttig is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangeworven. Het Rekenhof heeft
vastgesteld dat het FAVV in dat verband in het verleden beperkingen oplegde die niet op de
regelgeving waren gesteund. Zo was bepaald dat voor elke valoriseerbare functie maximaal
vier jaar in aanmerking werd genomen, met een plafond van 50 % van de totale prestaties
over het geheel van de beroepsloopbaan. Bovendien kon deze anciënniteit alleen toegekend
worden aan personeelsleden van niveau A.
Sinds 15 oktober 2018 past het FAVV de algemeen geldende federale regelgeving toe (dus
zonder beperking naar niveau of maximale duur). Het heeft echter de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden die op dat ogenblik in dienst waren, niet opnieuw berekend.
Dat heeft geleid tot een ongelijke behandeling. Volgens het FAVV steunde deze werkwijze
op informatie vanwege de FOD Bosa; het geeft aan deze problematiek opnieuw te willen
onderzoeken.
2.3.3
Toekenning van toelagen en vergoedingen
Elke toelage en vergoeding die het FAVV kan toekennen, wordt op het intranet toegelicht.
Het Rekenhof stelde vast dat in de onderzochte periode van januari 2017 tot december 2019 de reglementering over de toekenning van toelagen en vergoedingen globaal gezien goed werden nageleefd. Niettemin wijst het erop dat drie personeelsleden een directiepremie genoten terwijl zij gedurende langere tijd afwezig waren wegens ziekte. Dat is in
strijd met de regelgeving die bepaalt dat de directietoelage niet verschuldigd is wanneer
een personeelslid om eender welke reden meer dan dertig opeenvolgende werkdagen afwezig is, en dat in een dergelijk geval de toelage met terugwerkende kracht wordt geschorst
vanaf de eerste dag van de afwezigheid.
2.4

Loopbaanbeslissingen

2.4.1
Statutarisaties
Wie als contractueel personeelslid in een bepaalde functie bij het FAVV slaagt voor een statutair examen voor benoeming in dezelfde functie, georganiseerd door het FAVV of een andere federale entiteit via Selor, kan ‘gestatutariseerd’ worden (het contract wordt vervangen
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door een vaste benoeming als statutair personeelslid). Statutarisatie wordt sinds 2015 niet
meer gegarandeerd. De mogelijkheid en de wachttijd daarvoor hangen af van het beschikbare budget, het aantal openstaande betrekkingen, het klassement in de wervingsreserve
en de evaluatie door de hiërarchie. Als er meerdere kandidaten zijn voor dezelfde functie,
kan het FAVV een bijkomende proef organiseren.
2.4.2
Bevorderingen
De gedelegeerd bestuurder kan beslissen een vacante betrekking in te vullen via een bevordering naar de hogere klasse binnen niveau A (bijvoorbeeld: beslissen om een vacante
betrekking in de klasse A3 niet via werving in te vullen maar wel via bevordering vanuit
de klasse A2). De recent vernieuwde procedure daartoe werd opgesteld in samenwerking
met de FOD Bosa. Een dienstnota van 15 maart 2017 (van kracht sinds 17 maart 2017) legt de
praktische regels daartoe vast.
De gedelegeerd bestuurder bepaalt vóór de oproep de datum van vacantverklaring, de functiebeschrijving en de gebruikte selectietechnieken. In het formulier om zich kandidaat te
stellen, moet de kandidaat aangeven welke kennis en/of ervaring hij heeft met betrekking
tot elk resultaatgebied uit de functiebeschrijving. Het directiecomité bepaalt of elke kandidaat geschikt is voor de functie en rangschikt vervolgens de beste vijf. De gemotiveerde
rangschikking wordt meegedeeld aan al wie een geldige kandidatuur indiende. Tegen deze
rangschikking is beroep mogelijk bij het directiecomité met de mogelijkheid om gehoord te
worden. Als het directiecomité de rangschikking vervolgens wijzigt, wordt de gemotiveerde
nieuwe rangschikking opnieuw meegedeeld. De minister bevoegd voor het FAVV beslist
uiteindelijk over de bevordering.
Alleen als deze bevorderingsprocedure naar de hogere klasse ook openstaat voor buitenstaanders, verloopt de procedure via Selor. Op het intranet worden de praktische regels
voor de bevordering naar de hogere klasse toegelicht. Bevorderingen naar een hoger niveau
(bijvoorbeeld van niveau B naar niveau A) verlopen daarentegen altijd via Selor. Voor deze
bevorderingen worden de deelnemingsvoorwaarden, de proeven en de voorwaarden om na
slagen bevorderd te worden, beschreven op het intranet.
Het Rekenhof onderzocht 15 bevorderingsprocedures (voor 28 betrekkingen) die plaatsvonden in de periode 2017 tot 2019. Daarvan waren 10 bevorderingen naar de hogere klasse
(zonder tussenkomst van Selor) en 5 naar het hogere niveau (via Selor). Het onderzoek wees
uit dat de procedures op zich in overeenstemming met de regelgeving verlopen.
Uit het onderzoek van individuele personeelsdossiers bleek echter dat er ook bevorderingen al ingingen op de datum van de vacantverklaring van de betrekking (en dus niet na de
selectieprocedure of het nadien te nemen ministerieel bevorderingsbesluit). Bij het FAVV
was het in het verleden immers de gewoonte dat een bevordering retroactief werd verleend
met ingang van de vacantverklaring als de laureaat van een bevorderingsprocedure de
functie al eerder uitoefende. Het FAVV wijst erop dat deze procedure de laatste jaren zeer
uitzonderlijk geworden is. In andere gevallen was de beslissing tot retroactieve bevordering
verantwoord door zeer specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld omdat een minister of regering in lopende zaken geen bevorderingen in de klasse A3 of A4 kon toekennen. Conform
de instructies van de FOD Bosa werden deze bevorderingen retroactief toegekend zodra
een nieuwe minister was aangesteld.
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2.4.3
Hogere functies
Een personeelslid van het FAVV kan aangesteld worden om een hogere functie uit te oefenen als die functie tijdelijk niet bekleed is door de titularis of als ze definitief vacant is en
de behoefte om in die functie te voorzien, dringend is.
Het onderzoek van tien aanstellingen in een hogere functie gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
2.4.4
Mandaatfuncties
Het organogram van de management- en staffuncties van het FAVV omvat veertien functies: een gedelegeerd bestuurder, tien managementfuncties en drie staffuncties. Momenteel bevat het personeelsplan maar tien mandaathouders: voor één managementfunctie en
voor de drie staffuncties is geen mandaathouder aangewezen.
Het Rekenhof onderzocht vijf dossiers van mandaathouders van het FAVV en had daarover
geen opmerkingen.
2.5
Personeelsdossiers
Het Rekenhof onderzocht een selectie van 82 personeelsdossiers van statutaire en contractuele personeelsleden. De dossiers waren zowel in digitale als in papieren vorm beschikbaar.
De personeelsdossiers bevatten geen evaluatiedocumenten of stageverslagen; die zijn opgenomen in de applicatie Crescendo van de FOD Bosa. Het Rekenhof stelt voor het overige
vast dat de HR-dienst van het FAVV over volledige en kwaliteitsvolle personeelsdossiers
beschikt.
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Conclusies

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat het FAVV globaal een kwaliteitsvol en goed
georganiseerd personeelsbeleid voert.
In de eerste plaats stelde het Rekenhof vast dat de interne beheersing van de risico’s goed
is uitgebouwd. De realisatie van de operationele doelstellingen uit het businessplan wordt
op regelmatige basis opgevolgd. Om zijn werking te verbeteren heeft het FAVV een geïntegreerd systeem van kwaliteitsbeheer opgebouwd dat het permanent bewaakt. Via het
intranet wordt het personeel goed geïnformeerd over personeelsaangelegenheden.
De HR-dienst monitort de personeelsbezetting en het risico op overschrijding van de personeelskredieten zoals voorgeschreven. De dienst maakt transparante personeelsplannen
op.
Het Rekenhof stelt vast dat de HR-dienst streeft naar volledige en kwaliteitsvolle dossiers,
zowel digitaal als op papier. Het onderzoek van aanwervingsdossiers, bevorderingsprocedures, aanstellingen in hogere functies, mandaatfuncties en individuele personeelsdossiers
gaf geen aanleiding tot opmerkingen, wat een bevestiging vormt van de goede werking van
de diensten.

Het Rekenhof wijst er wel op dat in sommige gevallen bevorderingen worden verleend met
terugwerkende kracht. Het FAVV heeft aangegeven dat deze praktijk de laatste jaren zeer
uitzonderlijk is geworden en in een aantal gevallen verantwoord werd door specifieke omstandigheden.
Het Rekenhof signaleert ook dat het FAVV einde 2018 zijn procedure tot validering van
voorgaande nuttige diensten (in de privésector of als zelfstandige) in de geldelijke loopbaan
in overeenstemming bracht met de algemene federale regelgeving. Aangezien dit enkel
voor de toekomst gebeurde, leidde dit tot een ongelijke behandeling. Het FAVV heeft aangegeven dit opnieuw te willen onderzoeken.
Tot slot bleek uit het onderzoek naar de toekenning van vergoedingen en toelagen dat drie
personeelsleden een directiepremie genoten tijdens een langere periode van afwezigheid
wegens ziekte, hoewel een dergelijke premie na een afwezigheid van meer dan dertig dagen
moet geschorst worden vanaf de eerste dag van de afwezigheid.

Bijlagen
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Bijlage 1
Kerncijfers
De kerncijfers in volgende tabellen komen uit de algemene rekeningen opgesteld door de
diensten en instellingen en houden dus geen rekening met de correcties die het Rekenhof
noodzakelijk acht na zijn controle. De ontvangsten, uitgaven en het budgettair resultaat
komen uit de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen of, indien deze samenvattende rekening niet beschikbaar is, uit de uitvoeringsrekening van de begroting.

1.054.263,59

2.905.857,71

24.563.635,73

Centrum voor Internationale
Conferenties Egmont IIEgmontpaleis

Dienst voor
Wetenschappelijke en
Technische Informatie

Fedorest

Internationaal Perscentrum

10.487.222,25

1.351.133,59

555.192,10

Centrale Dienst voor Duitse
Vertaling

32.696.356,94

Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk

285.099.947,21

Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën

11.392.066,47

54.942.060,47

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

Belgisch Commissariaatgeneraal voor de
Internationale
Tentoonstellingen

42.539.564,04

Balanstotaal

Administratieve dienst met
boekhoudkundige autonomie
belast met Consulaire Zaken

Naam

3.208.788,51

3.637.222,20

24.438.259,45

470.508,79

109.452,15

173.622,12

17.795.772,32

2.422.560,66

17.865.538,43

36.138.697,37

20.123.411,72

Opbrengsten

Economisch
resultaat

3.169.085,04

3.503.212,19

24.679.517,60

448.705,67

201.634,48

123.660,11

17.305.192,96

1.318.218,34

16.433.837,57

38.281.713,58

39.703,47

134.010,01

-241.258,15

21.803,12

-92.182,33

49.962,01

490.579,36

1.104.342,32

1.431.700,86

-2.143.016,21

30.221.389,55 -10.097.977,83

Kosten

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie - 2020

Helena en Isabella
Godtschalck

1

39.703,47

134.010,01

153.741,85

21.803,12

-92.182,33

49.962,01

470.579,35

0,00

-152.503,63

-2.143.016,21

-10.097.977,83

Over te
dragen
resultaat

2.673.995,41

3.930.006,48

24.437.252,65

470.508,79

109.452,25

173.622,12

17.793.301,43

2.422.519,12

16.916.571,67

35.595.785,22

20.000.091,87

Ontvangsten

2.674.370,65

3.871.579,06

24.000.298,61

446.018,60

116.708,14

127.607,83

17.274.298,00

1.306.716,09

16.551.597,06

60.144.958,13

31.379.819,17

Uitgaven

-375,24

58.427,42

436.954,04

24.490,19

-7.255,89

46.014,29

519.003,43

1.115.803,03

364.974,61

-24.549.172,91

-11.379.727,30

Budgettair
resultaat
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724.127.095,36

1.541.430.908,07

Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis

Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België

201.281,15

255.029,97

Sociale activiteiten

8.772.086,91

12.549.530,37

Restauratie en Hoteldienst
van Defensie

21.206.147,60

3.822.545,23

19.487.449,04

737.518,91

11.782.099,95

15.772.127,09

15.016.510,23

16.997.148,96

15.850.193,38

17.972.176,18

16.130.395,76

16.804.388,79

7.962.373,86

15.116.663,94

34.847.839,31

Opbrengsten

Regie van de
Gevangenisarbeid

Poolsecretariaat

23.433.081,41

738.773.611,59

Koninklijke Bibliotheek van
België

Nationale Veiligheidsoverheid

332.910.695,66

Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika

16.006.256,35

19.271.109,39

Koninklijk Meteorologisch
Instituut van België

Nationaal Instituut voor
Criminalistiek en Criminologie

40.465.663,38

Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium

26.632.380,66

20.635.197,68

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Ruimte-aëronomie

Koninklijke Sterrenwacht van
België

33.875.648,61

Balanstotaal

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

Naam

-26.479,75

1.916.156,81

-589.941,67

889.013,07

3.699.719,99

Economisch
resultaat

-2.518.541,66

-513.310,86

-357.614,55

641.660,31

2.234.848,00

Over te
dragen
resultaat

194.974,93

9.449.784,36

18.363.034,24

3.738.972,93

1.353.355,21

15.370.528,49

13.928.779,16

15.801.429,27

14.536.633,37

6.306,22

-677.697,45

2.843.113,36

83.572,30

10.428.744,74

401.598,60

1.087.731,07

1.195.719,69

1.313.560,01

6.306,22

-457.573,11

2.125.455,39

83.572,30

10.428.744,74

401.598,60

-1.937.463,29

712.766,11

-131.441,48

31.799.773,92 -13.827.597,74 -15.852.882,18

16.156.875,51

14.888.231,98

8.552.315,53

14.227.650,87

31.148.119,32

Kosten

201.281,15

9.715.726,00

20.959.669,47

3.821.749,00

11.782.099,95

15.764.636,00

15.255.357,75

15.555.180,61

15.313.924,90

16.470.202,45

16.863.839,75

11.899.693,20

7.145.556,00

11.110.041,49

33.116.725,00

Ontvangsten

193.814,07

9.849.536,00

19.369.725,94

3.738.973,16

2.547.774,19

16.622.818,00

13.637.645,62

15.550.365,93

16.212.485,57

16.945.875,41

16.317.112,20

15.139.212,70

8.626.374,00

14.411.563,83

31.371.247,00

Uitgaven

7.467,08

-133.810,00

1.589.943,53

82.775,84

9.234.325,76

-858.182,00

1.617.712,13

4.814,68

-898.560,67

-475.672,96

546.727,55

-3.239.519,50

-1.480.818,00

-3.301.522,34

1.745.478,00

Budgettair
resultaat
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Naam

659.647.277,10

12.232.757,72

89.813.386,33

173.908.257,22

4.353.923,00

0,00

11.641.502,56

Economisch
resultaat

4.859.776,13

255.603.805,37

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

Controledienst voor
de Ziekenfondsen
en Landsbonden van
Ziekenfondsen

13.110.191,01

Balanstotaal

Bureau voor Normalisatie

Naam

6.779.667,38

33.497.629,15

10.058.487,22

Opbrengsten

0,00

15.017.844,38

Over te
dragen
resultaat

620.704.595,38

12.282.190,89

91.206.953,16

38.942.681,72

-49.433,17

-1.393.566,83

6.514.586,94

31.964.251,54

10.203.241,65

Kosten

265.080,44

1.533.377,61

-144.754,43

Economisch
resultaat

515.763,94

1.448.005,45

-144.754,43

Over te
dragen
resultaat

31.657.338,48

-49.433,17

-1.387.352,95

188.866.640,65 -14.958.383,43 -11.126.934,43

4.353.923,00

540.286.604,33

Kosten

Administratieve openbare instellingen met beheersautonomie - 2020

547.387.667,69

Regie der Gebouwen

3

9.050.580,45

104.997.033,53

Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

Federaal Planbureau

178.862.576,18

425.032,97

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de
Voedselketen

Federaal Agentschap voor de
Schuld

Opbrengsten

188.895.218,70 551.928.106,89

Balanstotaal

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer - 2020

Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers

2
Uitgaven

4.353.975,47

11.469.455,41

90.004.054,00

195.411,87

-399.938,00

-5.924.324,05

0,00

15.041.532,34

Budgettair
resultaat

6.335.661,43

34.032.574,32

10.058.487,22

Ontvangsten

6.219.908,77

37.503.140,16

10.079.890,59

Uitgaven

115.752,66

-3.470.565,84

-21.403,37

Budgettair
resultaat

783.523.401,89 769.603.354,90 13.920.046,99

11.664.867,28

89.604.116,00

173.919.039,07 179.843.363,12

4.353.975,47

551.760.422,01 536.718.889,67

Ontvangsten
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3.467.689,12

17.291.785,75

4.172.151,53

3.529.189,98

Koninklijke Muntschouwburg

Nationaal Geografisch
Instituut

Nationaal Orkest van België

Proefbank voor Vuurwapens

1.586.148,45

10.992.458,95

17.816.987,57

45.731.363,11

14.302.724,99

24.619.932,41

28.353.939,03

53.195.176,80

428.804.534,97

Opbrengsten

1.295.530.630,29

138.757.553,93

75.017.816,34

Astrid

Belgisch Instituut
voor Postdiensten en
Telecommunicatie

3.618.250,47

Balanstotaal

Apetra

Agentschap voor
Buitenlandse Handel

Naam

71.824.928,73

80.046.061,77

118.833.073,90

4.319.778,20

Opbrengsten

Gelijkgestelde instellingen – 2020

12.177.418,09

Instituut voor de Gelijkheid
van Vrouwen en Mannen

4

18.189.903,90

Federaal Kenniscentrum voor
de Gezondheidszorg

683.861.084,32

Delcredere - Rekening van de
Staat

40.177.043,95

3.106.166.379,55

Delcredere - Eigen rekening

Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle

Balanstotaal

Naam

63.683.242,83

68.905.459,34

728.614.856,01

3.935.054,46

Kosten

2.265.437,36

10.972.633,21

16.789.188,32

44.639.098,80

12.810.773,98

24.483.509,13

25.286.848,32

27.165.227,26

537.202.669,67

Kosten

384.723,74

Over te dragen
resultaat

-525.577,60

19.825,74

0,00

1.092.246,31

1.491.951,01

136.423,28

3.117.590,71

0,00

0,00

Over te
dragen
resultaat

8.141.685,90

11.140.602,43

10.291.984,90

8.776.931,53

-609.781.782,11 -609.781.782,11

384.723,74

Economisch
resultaat

-679.288,91

19.825,74

1.027.799,25

1.092.264,31

1.491.951,01

136.423,28

3.067.090,71

26.029.949,54

-108.398.134,70

Economisch
resultaat

71.824.928,00

77.453.648,03

106.892.595,00

4.319.778,20

Ontvangsten

1.572.650,12

10.991.008,00

17.724.204,82

45.731.636,11

14.302.725,00

18.584.359,00

32.076.776,00

54.706.892,48

335.800.440,97

Ontvangsten

43.458.062,00

68.815.678,93

90.241.943,00

28.366.866,00

8.637.969,10

16.650.652,00

307.264,77

Budgettair
resultaat

-586.948,94

4.772,60

446.724,31

734.411,09

1.472.901,00

112.385,00

8.265.060,00

28.065.122,17

-86.900.360,08

Budgettair
resultaat

4.012.513,43

Uitgaven

2.159.599,06

10.986.235,40

17.277.480,51

44.996.952,02

12.829.824,00

18.471.974,00

23.811.716,00

26.641.770,31

422.700.801,05

Uitgaven
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65.750.197,90

6.277.923,94

8.638.484,30

34.801.366,14

Belgoprocess

Cel voor Financiële
Informatieverwerking

Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven

Certi-Fed

4.523.583,21

3.540.206,84

Federaal
Migratiecentrum

26.235.205,14

Egov

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

820.882.342,08

695.570,62

Consumentenombudsdienst

Dexia

329.427,67

182.406.407,84

Commissie voor
Nucleaire Voorzieningen

Commissie voor de
Regulering van de
Elektriciteit en het Gas

3.030.115,54

3.304.814,10

Belgische
Mededingingsautoriteit

Commissie voor
Boekhoudkundige
Normen

37.100.864,68

Balanstotaal

Belgische Maatschappij
voor Internationale
Investering

Naam

3.019.807,10

9.144.396,48

74.513.188,48

9.197.354,06

1.020.340,78

362.660,72

14.766.050,88

1.587.249,90

1.235.473,92

5.250.454,33

6.647.591,55

73.588.017,53

11.894.918,71

1.668.314,43

Opbrengsten

2.675.291,36

9.144.396,48

74.513.188,48

21.886.673,66

939.291,99

362.660,72

14.766.050,88

1.175.312,67

345.692,06

5.326.245,90

6.090.907,71

72.829.009,95

11.667.377,69

1.404.562,45

Kosten

344.515,74

0,00

0,00

-12.689.319,60

81.048,79

0,00

0,00

411.937,23

889.781,86

-75.791,57

556.683,84

759.007,58

227.541,02

263.751,98

Economisch
resultaat

304.767,61

0,00

0,00

-11.798.124,73

81.048,79

0,00

0,00

411.937,23

889.781,86

-75.791,57

0,00

842.128,82

226.101,02

263.751,98

Over te dragen
resultaat

2.904.752,00

9.144.396,00

74.513.188,48

9.856.083,00

1.020.340,85

362.660,72

14.489.623,96

1.587.249,90

2.391.676,00

5.250.454,33

6.602.567,68

74.144.344,00

7.412.535,73

2.348.410,29

Ontvangsten

2.652.003,00

9.144.396,00

74.107.147,96

22.889.975,00

878.427,70

362.660,72

14.848.205,30

1.148.162,43

10.354.494,00

5.250.454,33

6.142.610,30

72.932.140,00

7.339.378,00

10.917.021,71

Uitgaven

252.749,00

0,00

406.040,52

-13.033.892,00

141.913,15

0,00

-358.581,34

439.087,47

-7.962.818,00

0,00

459.957,38

1.212.204,00

73.157,73

-8.568.611,42

Budgettair
resultaat
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158.556.855,73

282.925,96

Fonds voor Spoorweginfrastructuur

Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de
Kleine en Middelgrote
Ondernemingen

3.284.572,52

Nationale Arbeidsraad

3.451.114,33

Koninklijk Belgisch
Filmarchief

26.657.548,18

6.547.759,75

Interfederaal Centrum
voor Gelijke Kansen
en Bestrijding van
Discriminatie en
Racisme

Koninklijk Gesticht van
Mesen

6.121.237,94

16.424,05

Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding

Instituut voor de
Nationale Rekeningen

1.354.000,00

1.059.679,03

3.251.270,90

82.686.148,88

Opbrengsten

3.698.862,97

758.061,78

4.726.866,97

9.335.800,25

17.898.090,60

1.294.658,10

22.972.759.497,11 2.256.543.787,78

3.303.682,02

Fonds voor Dringende
Geneeskundige
Hulpverlening

Infrabel

2.554.816.888,46

Balanstotaal

Federale Participatieen Investeringsmaatschappij

Naam

3.404.834,41

880.281,57

6.179.118,99

8.909.051,80

15.842.636,22

1.294.658,10

2.283.299.981,57

1.364.170,77

770.414,20

3.411.938,56

66.194.388,41

Kosten

294.028,56

-122.219,79

-1.452.252,02

426.748,45

2.055.454,38

0,00

-26.756.193,79

-10.170,77

289.264,83

-160.667,66

16.491.760,47

Economisch
resultaat

1.354.000,00

873.809,78

1.750.935,00

98.005.927,00

Ontvangsten

-8.922,45

-122.219,79

-1.452.252,02

130.518,49

2.055.454,38

0,00

3.698.862,97

1.506.550,00

4.890.346,00

9.343.015,00

19.070.187,68

1.294.658,00

0 2.150.233.255,00

-10.170,77

274.801,59

-120.546,49

16.973.023,34

Over te dragen
resultaat

Budgettair
resultaat

3.395.911,96

2.464.815,91

4.395.089,00

9.043.893,00

15.810.910,20

1.294.658,00

2.180.621.357,11

1.354.000,00

631.116,69

1.554.885,63

302.951,01

-958.265,91

495.257,00

299.122,00

3.259.277,48

0,00

-30.388.102,11

0,00

242.693,09

196.049,37

297.195.042,00 -199.189.115,00

Uitgaven
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Zephyr-Fin

255.164,12

19.248.220,16

War Heritage Institute

175.525.240,42

TUC Rail

34.961.773,19

324.936.754,22

Studiecentrum voor
Kernenergie

Vermogen van de
Koninklijke Militaire
School

5.927.443,51

Sociaal
Verwarmingsfonds
Stookolie,
Lamppetroleum en
Propaan in bulk

127.890.954,60

63.022.989,47

Paleis voor Schone
Kunsten

Sciensano

2.611.439,37

1.021.926.626,99

Nationale Instelling voor
Radioactief Afval en
Verrijkte Splijtstoffen

Ombudsdienst voor
Energie

Balanstotaal

Naam

0,00

13.966.600,87

7.404.860,85

181.697.726,54

178.867.735,00

17.302.147,89

86.589.023,61

29.476.942,63

1.754.116,19

229.888.601,40

Opbrengsten

44.029,93

11.703.877,96

7.171.099,12

181.665.372,21

180.253.312,99

15.016.960,39

81.485.249,74

30.138.258,72

1.571.413,13

218.691.888,28

Kosten

-44.029,93

2.262.722,91

233.761,73

32.354,33

-1.385.577,99

2.285.187,50

5.103.773,87

-661.316,09

182.703,06

11.196.713,12

Economisch
resultaat

-44.029,93

2.247.622,91

0

0

-4.082.634,86

2.293.966,99

0,00

-978.950,12

57.739,30

0,00

Over te dragen
resultaat

0,00

13.966.601,00

9.606.375,00

177.652.212,72

179.546.757,27

17.302.621,00

87.645.753,00

28.732.216,00

1.754.116,19

148.457.823,00

Ontvangsten

44.030,00

11.770.962,00

7.408.201,26

177.591.167,60

186.166.479,05

14.996.800,00

82.311.204,00

29.338.390,00

1.569.000,17

211.575.927,00

Uitgaven

-44.030,00

2.195.639,00

2.198.173,74

61.045,12

-6.619.721,78

2.305.821,00

5.334.549,00

-606.174,00

185.116,02

-63.118.104,00

Budgettair
resultaat
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2.581.632,95

5.665.567,33

18.457.319,01

Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding

War Heritage Institute

229.402.022,64

Belgisch
Ontwikkelingsagentschap

Commissie voor
Boekhoudkundige
Normen

Balanstotaal

Laattijdige rekeningen – 2019

Naam

5

14.432.712,78

17.263.727,38

970.508,37

237.015.526,09

Opbrengsten

14.262.126,45

18.261.839,50

952.931,56

237.033.095,68

Kosten

170.586,33

-998.112,12

17.576,81

-17.569,59

Economisch
resultaat

170.586,33

-998.112,12

17.576,81

59.201,79

Over te
dragen
resultaat

14.428.000,00

14.688.065,98

1.550.233,08

257.404.820,63

Ontvangsten

14.604.000,00

18.212.373,16

906.928,94

235.058.227,52

Uitgaven

-176.000,00

-3.524.307,18

643.304,14

22.346.593,11

Budgettair
resultaat
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Bijlage 2
Kredietoverschrijdingen administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie 2020
Het Rekenhof heeft voor de toepassing van de artikelen 79/2 en 91 van de wet van
22 mei 2003 enkel rekening gehouden met de overdrachten en overschrijdingen die afdoende en tijdig verantwoord waren.

856.250,00

74 Verwerving van overige
investeringsgoederen

Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis

12 Aankoop niet-duurzame
goederen en diensten

Koninklijk Meteorologisch
Instituut van België

41 Inkomstenoverdrachten binnen
een institutionele groep

41 Inkomstenoverdrachten binnen
een institutionele groep

74 Verwerving van overige
investeringsgoederen

Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium

74 Verwerving van overige
investeringsgoederen

41 Inkomstenoverdrachten binnen
een institutionele groep

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Ruimte-aëronomie

-

-

2.246.500,00

138.882,00

256.256,00

-

-

76.000,00

74 Verwerving van overige
investeringsgoederen

41 Inkomstenoverdrachten binnen
een institutionele groep

3.003.550,00

11 Lonen en sociale lasten

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

Helena en Isabella
Godtschalck

99.429,00

35 Inkomensoverdrachten aan
het buitenland

Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk

35.383,00

74 Verwerving van overige
investeringsgoederen

200.000,00

Begroting
voorlopige
kredieten

Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën

Omschrijving

74 Verwerving van overige
investeringsgoederen

Art.

Administratieve dienst met
boekhoudkundige autonomie
belast met Consulaire Zaken

Naam

-

222.831,00

2.167.146,00

217.882,00

356.256,00

64.384,00

36.545,00

76.000,00

3.003.550,00

1.201.685,00

99.429,00

35.383,00

200.000,00

Begroting
(inclusief art.
79/2 wet 2003)

124.808,66

168.981,24

2.243.888,64

178.000,00

327.205,57

64.363,14

36.060,00

140.981,37

3.046.551,90

1.198.327,00

100.339,00

83.800,82

412.078,08

Gerealiseerd

124.808.66

168.981,24

-

39.118,00

70.949,57

64.363,14

36.060,00

64.981,37

43.001,90

342.077,00

910,00

48.417,82

212.078,08

Overschrijdingen
voorlopige
kredieten

124.808.66

-

76.742,64

-

-

-

-

64.981,37

43.001,90

-

910,00

48.417,82

212.078,08

Overschrijding
(inclusief art
79/2 wet 2003)
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Omschrijving

74 Verwerving van overige
investeringsgoederen

33 Inkomensoverdrachten vzw's

Poolsecretariaat

74 Verwerving van overige
investeringsgoederen

Art.

Nationaal Instituut voor
Criminalistiek en Criminologie

Naam

3.237.000,00

1.703.525,00

640.000,00

Begroting
voorlopige
kredieten

3.329.000,00

1.703.525,00

640.000,00

Begroting
(inclusief art.
79/2 wet 2003)

3.335.428,16

2.317.279,00

645.804,54

Gerealiseerd

98.428,16

613.754,00

5.804,54

Overschrijdingen
voorlopige
kredieten

6.428,16

613.754,00

5.804,54

Overschrijding
(inclusief art
79/2 wet 2003)
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