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Steunmaatregelen voor
ondernemingen en
particulieren in het kader van
de COVID-19-crisis
Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
van de Franse Gemeenschapscommissie en van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Door de uitbraak van het coronavirus in België stelde de Nationale Veiligheidsraad op
12 maart 2020 de federale fase van het noodplan in werking om zo een strategie in te voeren
om de verspreiding van de ziekte te beperken en de bevolking te beschermen. Die strategie had
echter heel wat gevolgen en werd dan ook onmiddellijk geflankeerd door socio-economische
steunmaatregelen aan de getroffen ondernemingen (inclusief zelfstandigen) en particulieren.
Het Rekenhof onderzocht hoe zowel de federale als de de gemeenschaps- en gewestoverheden
die socio-economische steunmaatregelen tot stand brachten, hoe het reglementaire kader en de
controle op de correcte toekenning van de steun werden georganiseerd en hoe de maatregelen
werden opgevolgd en geëvalueerd.
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt in vijf afzonderlijke verslagen voor
de respectievelijke wetgevende vergaderingen. Dit verslag gaat over het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
Gemeenschapscommissie.
Inventaris
Het Rekenhof stelde vast dat de overheden geen overkoepelende en gedetailleerde inventaris
bekendmaakten van de socio-economische steunmaatregelen. Daarom stelde het eerst een
inventaris op van alle in 2020 uitgevaardigde steunmaatregelen. Die inventaris is beschikbaar op
https://covid19.rekenhof.be. Het Rekenhof identificeerde voor alle onderzochte overheden in
totaal 433 maatregelen voor een geraamd bedrag van 24,12 miljard euro. De belangrijkste
maatregelen die in de eerste helft van 2021 werden ingevoerd, worden geraamd op
3,22 miljard euro.
De 73 Brusselse maatregelen in deze inventaris, voor een geraamd bedrag van 0,39 miljard euro,
hebben tot doel de socio-economische gevolgen van de gezondheidsmaatregelen deels te temperen. De maatregelen beogen voornamelijk de economie en de werkgelegenheid. De gezondheidszorg en het maatschappelijk welzijn vormen ook twee belangrijke domeinen. De steun
kwam er voornamelijk in de vorm van premies en subsidies. De bedrijven waren de voornaamste
begunstigden.
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Coördinatie en totstandkoming van steunmaatregelen
Coördinatie
In tegenstelling tot voor het beheer van de gezondheidscrisis, werd voor het beheer van de socioeconomische aspecten van de pandemie geen overleg- en coördinatiestructuur opgezet. Elke
regering nam afzonderlijk steunmaatregelen binnen haar bevoegdheidsdomein, zonder systematische coördinatie met de andere bestuursniveaus. De initiële opdracht van de Economic Risk
Management Group (ERMG) om maatregelen voor te stellen en daarbij een coördinerende rol op
te nemen, werd immers overgeheveld naar het politieke niveau. De opdracht bestond daardoor
uit het monitoren van de economische impact van de crisis, informatie-uitwisseling tussen haar
leden en de uitvoering van analyses. Het gebrek aan systematisch overleg en coördinatie leidde
onder meer tot onvoldoende coherentie tussen steunmaatregelen van verschillende beleidsniveaus en een verhoogd risico op over- of ondersubsidiëring.
Besluitvormingsprocedure
De context van de besluitvorming is ongebruikelijk. Kenmerkend is de hoogdringendheid die
voortvloeide uit de noodzaak om de continuïteit van de openbare dienstverlening te verzekeren en om een snel en substantieel antwoord te bieden op de socio-economische gevolgen van
het beheer van de pandemie. De ongebruikelijkheid wordt nog versterkt door de soms beperkte
kennis van de behoeften, in combinatie met de verregaande vragen van sommige ondernemersfederaties (profit en non-profit).
Het wetgevende proces werd bijgestuurd opdat het de flexibiliteit zou bieden die nodig was om
de crisis aan te pakken. Dat vertaalde zich onder meer in de toekenning van bijzondere machten
aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie.
In de specifieke context van Brussel werden op gecentraliseerde en gecoördineerde wijze besluitvormingsinstrumenten ontwikkeld, die het mogelijk maakten om de besluitvorming te oriënteren op onderbouwde documentaire basis. Structuren voor overleg en coördinatie tussen de
politieke entiteiten en de administraties faciliteerden de implementering van de beslissingen,
hoewel die voor het merendeel werden genomen op initiatief van elk van de betrokken departementen.
Evaluatie van de maatregelen en controle
Het Rekenhof was van oordeel dat het risiconiveau in samenhang met de implementering van de
Brusselse steunmaatregelen hoger was bij zeven maatregelen, en het heeft die geëvalueerd. De
Brusselse kabinetten en administraties hebben vaak innoverende oplossingen bedacht en hebben bij hoogdringendheid efficiënte en coherente processen opgezet. Door de controles te automatiseren en gebruik te maken van authentieke bronnen, kon tijd worden bespaard in het belang
van de diensten en de begunstigden. Bovendien daalden op die manier de risico’s die gepaard
gaan met manuele controles.
Soms was het overleg tussen de administraties en de entiteiten beperkt, in het bijzonder als ze
tot verschillende beleidsniveaus behoren. De betrouwbaarheid van de gegevens waarop de toekenningsbeslissingen berustten, varieert. Als gegevens tijdelijk onbeschikbaar waren, nam de
administratieve afwikkeling soms meer tijd in beslag of werd de steun in bepaalde gevallen ten
onrechte geweigerd.
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De controles die plaatsvinden vóór de steun wordt toegekend, kampen soms met tekortkomingen. Sommige controles berustten op verklaringen, wat afbreuk doet aan de effectiviteit.
Bijgevolg is er ook een risico dat steun wordt gecumuleerd. Er is voorzien in controles ex post.
Omdat de controles nog niet zijn afgerond, is het nog te vroeg om de uitvoering ervan te beoordelen.
Niet alle maatregelen hebben de beoogde doelstellingen gehaald en bovendien bleken de budgettaire ramingen soms onnauwkeurig. Sommige maatregelen draaiden contraproductief uit
omdat de begunstigden ongelijk werden behandeld of door een gebrek aan proportionaliteit.
Tot slot stipt het Rekenhof aan dat de crisis ook een experiment was voor de ontwikkeling van
bestuurlijke praktijken die in de toekomst kunnen worden herhaald.
Opvolging en evaluatie
De opvolging van de maatregelen verliep voor het grootste deel gedecentraliseerd, met uitzondering van de budgettaire monitoring. Die aanpak beperkt de aansturingscapaciteit van de
Brusselse uitvoerende machten: ze biedt niet de mogelijkheid de maatregelen op te volgen die
geen budgettaire impact hebben en ze geeft geen totaalbeeld van de implementering van de
maatregelen en de impact ervan doorheen de tijd.
De drie uitvoerende machten hebben echter regelmatig overleg en informatie-uitwisselingen
georganiseerd. Dankzij die opvolging konden de maatregelen worden bijgestuurd.
De evaluatie van de maatregelen maakte het voorwerp uit van een specifieke aanpak bij ieder
verantwoordelijk departement. Er werd geen totaaloverzicht, noch een eenvormige methodiek
gedefinieerd. Vanwege de dringende aard van de crisis voorzagen de beslissingen over de maatregelen niet systematisch in een evaluatie ervan.
Rekening houdende met bovenvermelde vaststellingen heeft het Rekenhof een aantal aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot een gecoördineerd crisisbeheer, de totstandkoming en
omkadering van steunmaatregelen, alsook de opvolging en evaluatie.

COVID-19-STEUN MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN EN PARTICULIEREN
(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE) / 9

Inhoud

COVID-19-STEUN MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN EN PARTICULIEREN
(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE) / 11

Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1
1.2

1.3

1.4

Context
Onderzoeksdomein en -vragen
1.2.1 Onderzoeksdomein
1.2.2 Onderzoeksvragen
Onderzoeksaanpak en -normen
1.3.1 Onderzoeksaanpak
1.3.2 Onderzoeksnormen
1.3.3 Onderzoeksverloop
Leeswijzer

Hoofdstuk 2
Inventaris
2.1
2.2

2.3

2.4

Opzet
Overkoepelende inventaris
2.2.1 Financiële impact van de steunmaatregelen
2.2.2 Aantal steunmaatregelen chronologisch
Maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en
de Franse Gemeenschapscommissie hebben genomen
2.3.1 Doelgroepen
2.3.2 Beoogde doelstellingen
2.3.3 Beleidsdomein
2.3.4 Type tussenkomst
Deelconclusie

Hoofdstuk 3
Coördinatie en totstandkoming van de steunmaatregelen
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Globale aanpak
3.1.1 Organisatie en coördinatie van het crisisbeheer
3.1.2 Gevolgen van het gebrek aan een algemene coördinatie
3.1.3 Gebrek aan een draaiboek
Besluitvormingskader
Besluitvorming
3.3.1 Bijzondere machten
3.3.2 Inspectie van Financiën
3.3.3 Besluitvormingsinstrumenten
Intra-Brusselse coördinatie
Deelconclusie

17
17
17
17
19
19
19
20
20
21
23
23
23
23
26

27
27
28
28
29
30
31
31
31
34
38
38
39
39
41
41
41
42

12

Hoofdstuk 4
Evaluatie van de maatregelen
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Methodiek
Forfaitaire vergoedingen voor ondernemingen
4.2.1 Inleiding
4.2.2 Goedgekeurde steunmaatregelen
4.2.3 Balans
4.2.4 Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde
4.2.5 Evaluatie van de regeling
4.2.6 Conclusies
Leningen aan ondernemingen
4.3.1 Inleiding
4.3.2 Regeling
4.3.3 Regelgevend kader
4.3.4 Balans
4.3.5 Resultaat van de controle die het Rekenhof uitvoerde
4.3.6 Evaluatie van de maatregel
4.3.7 Conclusies
Steun aan de sector van de dienstencheques
4.4.1 Inleiding
4.4.2 Steunmaatregelen
4.4.3 Balans
4.4.4 Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde
4.4.5 Conclusies
Aanmoediging van de circulaire economie
4.5.1 Inleiding
4.5.2 Regeling
4.5.3 Juridisch kader
4.5.4 Balans
4.5.5 Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde
4.5.6 Evaluatie van de regeling
4.5.7 Conclusies
Aanmoedigingspremie in de sector van de bijstand aan personen
4.6.1 Inleiding
4.6.2 Regeling
4.6.3 Regelgevend kader
4.6.4 Balans
4.6.5 Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde
4.6.6 Evaluatie van de regeling
4.6.7 Conclusies
Steun aan de gehandicaptensector
4.7.1 Inleiding
4.7.2 Regeling
4.7.3 Regelgevend kader
4.7.4 Balans
4.7.5 Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde
4.7.6 Conclusies

45
45
45
45
46
47
48
51
51
52
52
52
53
54
55
55
56
56
56
57
58
59
61
61
61
61
62
62
62
64
64
65
65
65
65
66
66
68
69
69
69
70
70
70
71
73

COVID-19-STEUN MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN EN PARTICULIEREN
(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE) / 13

4.8

4.9

Premies voor huurders
4.8.1 Inleiding
4.8.2 Regeling
4.8.3 Regelgevend kader
4.8.4 Balans
4.8.5 Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde
4.8.6 Evaluatie van de regeling
4.8.7 Conclusies
Deelconclusie

73
73
74
74
75
75
76
77
77

Hoofdstuk 5
Opvolging en evaluatie

79

5.1
5.2
5.3
5.4

79
79
80
81

Inleiding
Opvolging van de maatregelen
Evaluatie van de maatregelen
Deelconclusie

Hoofdstuk 6
Conclusies en aanbevelingen

83

6.1
6.2

83
86

Conclusies
Aanbevelingen

Bijlagen
Bijlage 1

Inventaris van de voornaamste maatregelen aangenomen door
de Brusselse uitvoerende machten tussen 1 januari 2021 en 15 juli 2021

91

Bijlage 2

Verklarende woordenlijst i.v.m. de parameters van de inventaris

93

Bijlage 3

OESO – Overzicht van de beleidsfases tijdens en na de pandemie

95

Bijlage 4

Actoren in het beheer van de pandemie

96

Bijlage 5

Reglementair kader

99

Bijlage 6

Antwoorden

100

Antwoord van de minister-president

101

Antwoord van de minister belast met Werk

107

Steunmaatregelen voor
ondernemingen en
particulieren in het kader
van de COVID-19-crisis
Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
van de Franse Gemeenschapscommissie en van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

COVID-19-STEUN MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN EN PARTICULIEREN
(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE) / 17

Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Context

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het nieuwe coronavirus
SARS-CoV-2 op 12 maart 2020 officieel als pandemie had bestempeld, besliste de Nationale
Veiligheidsraad (NVR), in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten
van de gewesten en gemeenschappen, diezelfde dag nog om de federale fase van het noodplan voor crisissituaties in werking te stellen. In dit kader werd een aantal gezondheidsmaatregelen ingevoerd, om zo de verspreiding van het coronavirus af te remmen en de
meest kwetsbaren in de samenleving te beschermen.
Die gezondheidsmaatregelen werden onmiddellijk geflankeerd door socio-economische
steunmaatregelen aan de getroffen ondernemingen, inclusief zelfstandigen, en aan de gezinnen. Zo had de federale ministerraad al op 6 maart 2020 een tiental maatregelen ter
ondersteuning van de economie goedgekeurd 1. Daarbij aansluitend vaardigden ook de regeringen van de gewesten en gemeenschappen maatregelen uit.
In de volgende weken en maanden bleven alle overheden nieuwe steunmaatregelen nemen
of verlengden ze de eerdere steunmaatregelen, die nog grotendeels doorlopen in 2021 en
later.

1.2

Onderzoeksdomein en -vragen

1.2.1
Onderzoeksdomein
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de verschillende bevoegdheidsniveaus (federaal, gewesten en gemeenschappen2) een antwoord hebben geboden op de gevolgen van de economische schok die de coronavirusmaatregelen voor zowel ondernemingen als particulieren
hebben veroorzaakt.
Gelet op het grote aantal maatregelen, heeft het Rekenhof een aantal keuzes gemaakt. De
audit beperkt zich tot de analyse van de socio-economische steunmaatregelen aan ondernemingen en particulieren. Dat zijn vooral maatregelen die tot doel hadden de continuïteit
van economische activiteiten, die acuut bedreigd werd door het verlies van inkomen en

1

2

Het ging daarbij om maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid door overmacht of door economische redenen, een
betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing en personen/vennootschapsbelasting,
een vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen, het uitstel of de vrijstelling van betaling van sociale
bijdragen voor zelfstandigen, het verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (‘overbruggingsrecht’) en flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Cocom) en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) zijn
ook betrokken in het onderzoek in de mate dat zij bevoegd zijn voor materies die naar de gemeenschappen zijn
overgedragen en vervolgens, door een akkoord tussen de Franstalige niveaus, overgedragen zijn aan de gewesten,
de Cocof en de Cocom. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft geen soortgelijke bevoegdheden.
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liquiditeitsproblemen, te vrijwaren. De gezondheidsmaatregelen vielen buiten het onderzoeksdomein. Evenmin vond een doorlichting van steun op maat van individuele ondernemingen of organisaties plaats. Alleen als lokale besturen fungeerden als louter doorgeefluik
van de steun werd de maatregel bekeken. Relancemaatregelen vielen in principe ook buiten
de auditscope, maar het onderscheid met socio-economische steunmaatregelen is niet altijd
helder. Om de audit beheersbaar te houden, beperkte het Rekenhof zijn onderzoek bovendien tot de steunmaatregelen genomen in de periode van maart tot en met december 2020.
Het Rekenhof heeft met de inventarisering van de socio-economische steunmaatregelen
niet de bedoeling gehad om een volledig beeld te geven van de kostprijs van de overheidsinterventie, in de eerste plaats omdat deze interventie nog niet volledig afgelopen is, maar
ook omdat de bedragen pas bij de controle van de begrotingsuitvoering met zekerheid kunnen worden vastgesteld.
Het Rekenhof wilde met deze audit een eerste, algemeen onderzoek uitvoeren naar een afgebakend maatregelenpakket dat de verschillende overheden in een acute crisistijd hebben
genomen. Het was niet de bedoeling alle maatregelen volledig te analyseren. Door hun hoeveelheid en verscheidenheid was dat ook niet mogelijk. Het Rekenhof heeft wel geprobeerd
om knelpunten en risico’s op organisatieniveau bloot te leggen. Met de bevindingen die dit
opgeleverd heeft en de aanbevelingen die daarop geënt zijn, wenst het bij te dragen aan het
verhelpen van die knelpunten en het beheersen van de risico’s. Het uiteindelijke doel is te
komen tot een overheid die niet alleen een volgende crisis beter gewapend te lijf kan gaan,
maar daarmee ook haar werking structureel kan verbeteren.
In deze audit heeft het Rekenhof daarom het beslissingsproces bij de totstandkoming van
de socio-economische steunmaatregelen onderzocht en geëvalueerd, alsook het reglementaire kader en de organisatie van de controle op het rechtmatige gebruik van de steun. Het
ging ten slotte ook na of de maatregelen gemonitord en eventueel al geëvalueerd werden of
zullen worden.
De audit heeft niet de bedoeling om het effect (de outcome) of de impact van de steunmaatregelen te evalueren, bijvoorbeeld door na te gaan of een bepaalde maatregel tot minder
faillissementen of minder armoede heeft geleid. Daarvoor is het nog te vroeg, aangezien tal
van maatregelen nog volop in uitvoering zijn. Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen
over de resultaten van de steunmaatregelen, moeten er bovendien voldoende betrouwbare
gegevens beschikbaar zijn, wat tot op vandaag niet het geval is.
De audit werd op een transversale manier uitgewerkt: hij analyseert het geheel van de
socio-economische steunmaatregelen van zowel het federale bestuursniveau als van de gewesten en gemeenschappen, alsook de samenhang tussen de verschillende maatregelen.
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt in vijf afzonderlijke verslagen
voor de verschillende wetgevende vergaderingen: de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (alsook de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
Verenigde Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie) en het Parlement van de
Franse Gemeenschap. In juli 2021 heeft het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap het
Rekenhof gevraagd een audit uit te voeren van de uitgaven die de Duitstalige Gemeenschap
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in 2020 en 2021 heeft gedaan in het kader van de COVID-19-pandemie. Over de Duitstalige
Gemeenschap wordt dus nog apart gerapporteerd.
1.2.2
Onderzoeksvragen
Het Rekenhof zocht een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
1
2

3
4

1.3

Welke socio-economische steunmaatregelen gericht op ondernemingen en particulieren heeft de overheid genomen als antwoord op de coronacrisis?
In welke mate waarborgt het beslissingsproces, rekening houdend met de hoogdringendheid, de vaststelling van coherente en onderbouwde steunmaatregelen aan ondernemingen en particulieren?
Bieden het reglementaire kader en de organisatie van de controle waarborgen voor een
rechtmatig gebruik van de steunmaatregelen?
In welke procedures is voor de opvolging en evaluatie van de afzonderlijke steunmaatregelen voorzien?

Onderzoeksaanpak en -normen

1.3.1
Onderzoeksaanpak
Het Rekenhof heeft niet alleen keuzes gemaakt over welke steunmaatregelen tot het onderzoeksdomein zouden behoren, het heeft ook een gedifferentieerde onderzoeksaanpak
gehanteerd voor de uiteindelijk geselecteerde maatregelen. Wat betreft de Brusselse audit,
heeft het Rekenhof eerst en vooral een risicoanalyse gemaakt van de maatregelen die de
drie Brusselse uitvoerende machten namen vóór 31 december 2020. Die evaluatie werd uitgevoerd op basis van documentatie3 en berust op criteria in verband met de budgettaire
impact van de maatregelen en de inherente risico’s voor de toekenning van en het toezicht
op de verleende steun. De volgende maatregelen werden diepgaander onderzocht:
•
•
•
•
•
•
•

de forfaitaire vergoedingen voor ondernemingen;
de leningen aan ondernemingen;
de steun aan de sector van de dienstencheques;
de aanmoediging van de circulaire economie;
de aanmoedigingspremies in de sector van de bijstand aan personen;
de steun aan de gehandicaptensector;
de premies aan huurders.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, heeft het Rekenhof gebruik gemaakt van overheidsdocumenten die publiekelijk beschikbaar waren of die de administraties en instellingen aanleverden. Het heeft die administraties en instellingen daarnaast bevraagd via
vragenlijsten. Ook werden interviews afgenomen met leden van de administraties en instellingen, kabinetten en andere betrokkenen, en werden processen geanalyseerd en stavingstests op steekproeven uitgevoerd wanneer dat relevant en mogelijk was. De inventaris
op de website van het Rekenhof geeft meer informatie over de steunmaatregelen die de
verschillende overheden namen en die het voorwerp zijn van deze transversale audit 4.

3

4

De voornaamste documentaire bronnen die werden geraadpleegd, zijn de nota’s aan de drie uitvoerende machten,
alsook de reglementaire teksten en de subsidiëringsbesluiten die de toekenning van en het toezicht op de steun
organiseren.
Deze inventaris bevat ook de maatregelen die de Duitstalige Gemeenschap heeft genomen.
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Toen het Rekenhof het onderzoek startte, leken de pandemie en de steunmaatregelen een
aflopend verhaal. Het ging er dan ook van uit dat een evaluatie a posteriori al mogelijk zou
zijn vanaf eind 2020. De pandemie flakkerde echter weer op en de overheid verlengde heel
wat van haar steunmaatregelen en trof ook alsmaar nieuwe maatregelen. Enkele steunmaatregelen zijn dan ook nog volop in uitvoering en controle-activiteiten zijn soms nog
niet uitgerold of bevinden zich nog in een vroeg stadium. Dat had ook gevolgen voor de
onderzoeksaanpak: door de grote werklast waarmee de administraties (tijdens de tweede
besmettingsgolf) werden geconfronteerd, moest het aantal afgenomen interviews noodgedwongen beperkt blijven en was een uitgebreide en diepgaande bevraging voor de meeste
maatregelen niet mogelijk5.
De rapportering over de transversale audit vindt plaats in afzonderlijke rapporten, die gericht worden aan de verschillende wetgevende vergaderingen (zie punt 1.2.1). Dit rapport
gaat over de Brusselse maatregelen. De afstemming tussen de verschillende bestuursniveaus kan echter van belang zijn bij het analyseren van de steunmaatregelen. Bijgevolg
besteedt dit rapport ook aandacht aan die onderlinge afstemming en aan de coördinatie
tussen de verschillende bestuursniveaus.
1.3.2
Onderzoeksnormen
Het normenkader voor deze audit bestaat in de eerste plaats uit de algemeen aanvaarde
normen voor goed bestuur. Die werden aangevuld met normen uit beleidsdocumenten en
regelgeving. Bij het interpreteren en hanteren van deze normen hield het Rekenhof echter
ook expliciet rekening met de context van hoogdringendheid waarbinnen veel steunmaatregelen, in het bijzonder die in het voorjaar van 2020, moesten worden ontwikkeld en ingevoerd.
1.3.3

Onderzoeksverloop

21 oktober 2020

Oktober 2020 tot juni 2021
1 september 2021

September-oktober 2021

5

Aankondiging van de audit bij de minister-president, de ministers van de betrokken departementen en de leidend ambtenaren van de betrokken administraties en instellingen
Uitvoering van de audit en rapportering
Verzending van het ontwerpverslag aan de betrokken ministers en leidend ambtenaren van de betrokken administraties
en instellingen
Ontvangst van de antwoorden van de betrokken ministers
en leidend ambtenaren van de betrokken administraties en
instellingen. De antwoorden werden in dit verslag verwerkt.
Een overzicht van de antwoorden is als bijlage 6 opgenomen.

Na de aankondiging van de audit en in de periode van de tweede besmettingsgolf kreeg het Rekenhof van meerdere administraties en instellingen de vraag om de audit uit te stellen tot na de crisis. Het Rekenhof heeft daarom tot
begin februari 2021 gewacht om de administraties, instellingen, kabinetten en andere betrokkenen te bevragen.
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1.4

Leeswijzer

Het rapport bevat zo weinig mogelijk beschrijvingen en is er vooral op gericht de vastgestelde problemen te bespreken. De lezer vindt niettemin een korte beschrijving van de belangrijkste steunmaatregelen in hoofdstuk 2. Alle maatregelen van het onderzoeksdomein
zijn bovendien opgenomen in de interactieve online inventaris.
De hoofdstukken 3 tot 5 gaan nader in op de voorbereiding (onderzoeksvraag 2), de uitvoering (onderzoeksvraag 3) en de evaluatie (onderzoeksvraag 4) van de steunmaatregelen. Er
is geopteerd voor een globale aanpak, behalve in hoofdstuk 4 (onderzoeksvraag 3) waar de
opmerkingen aangaande de diverse categorieën van geanalyseerde maatregelen zijn weergegeven in afzonderlijke delen om verslag te kunnen doen van de specificiteiten van elke
maatregel.
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Hoofdstuk 2

Inventaris
2.1

Opzet

Het Rekenhof stelt vast dat de overheden geen gedetailleerde, overkoepelende inventaris
van de socio-economische steunmaatregelen hebben gepubliceerd6, wat weinig bevorderlijk is voor het parlementaire debat over de aanpak van de COVID-19-pandemie. Het
Rekenhof werkte in het kader van deze audit daarom een dergelijke inventaris uit, met de
maatregelen die de federale overheid en de overheden van de gewesten, de gemeenschappen en gemeenschapscommissies hebben genomen, en publiceerde die ook. Daarmee wil
het de parlementaire vergaderingen en andere belangstellenden een zo volledig mogelijk
overzicht bieden van de socio-economische steunmaatregelen die in 2020 werden genomen
ten behoeve van ondernemingen en particulieren. Deze inventaris omvat onder meer, voor
zover daarover gegevens beschikbaar zijn, de kosten van de maatregelen (inclusief hun verlengingen in 2021), het aantal begunstigden en de regelgeving. De meest recente bedragen,
ramingen en realisaties, zijn die welke op 30 juni 2021 beschikbaar waren (op enkele uitzonderingen na)7. Het gaat om een interactieve online-inventaris die kan worden geraadpleegd
op https://covid19.rekenhof.be. Gebruikers kunnen de gegevens filteren op basis van een
aantal voorgestelde categorieën en naar eigen wens bepaalde grafieken aanmaken.
De inventaris die het Rekenhof heeft opgesteld, kent een aantal beperkingen die een invloed hebben op de cijfers en tabellen in dit hoofdstuk:
•
•

•

De inventaris beperkt zich tot de socio-economische steunmaatregelen die zijn toegekend aan ondernemingen en particulieren (zie punt 1.2.1);
De inventaris neemt alleen de maatregelen uit 2020 op (met inbegrip van hun verlengingen). De belangrijkste nieuwe steunmaatregelen op het Brusselse niveau voor de eerste
jaarhelft van 2021 staan er niet in, maar worden opgesomd in bijlage 1.
De inventaris omvat alle door het Rekenhof geïdentificeerde maatregelen, maar is niet
exhaustief 8.

2.2

Overkoepelende inventaris

2.2.1
Financiële impact van de steunmaatregelen
Het Rekenhof identificeerde 433 socio-economische steunmaatregelen die de federale overheid en de deelstaatentiteiten in 2020 namen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

6

7
8

Verscheidene organisaties hebben wel vanuit hun eigen werkveld inventarissen opgesteld (Nationale Bank van
België -ERMG, FOD Economie, FOD Financiën, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen).
De online inventaris bevat meer details over de bronnen van de financiële gegevens en de periodes waarop zij betrekking hebben.
Het Rekenhof heeft zoveel mogelijk maatregelen opgelijst. Talrijke gegevensbronnen werden geraadpleegd om
zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
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voor een totaalbedrag van naar schatting 24,12 miljard euro (schatting op 30 juni 2021 van
de kostprijs voor de volledige toepassingsperiode van de maatregelen genomen in 2020, inclusief hun verlengingen). Dit totaal vertegenwoordigt 5,4 % van het bbp in 2020 (451,18 miljard euro)9. De gerealiseerde uitgaven voor de maatregelen genomen in 2020 beliepen op
30 juni 2021 16,15 miljard euro.
De onderstaande tabel toont voor de verschillende bestuursniveaus de belangrijkste bedragen:
Tabel 1 – 
Financiële impact van de socio-economische steunmaatregelen per bestuursniveau
(in miljoen euro)10

Bestuursniveau

Raming op
30 juni 2021

Federaal

Gerealiseerd op
31 december 2020

Gerealiseerd op
30 juni 2021

Totaal
uitgetrokken
bedrag voor
leningen en
waarborgen(1)

19.401

9.942

11.913

109.000

Vlaams Gewest –
Vlaamse Gemeenschap

3.054

2.587

2.840

2.072

Waals Gewest

1.143

917

1.018

454

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

284

243

249

59

Franse Gemeenschap

121

45

60

5

Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

90

46

50

-

Franse Gemeenschapscommissie

20

9

16

-

Duitstalige Gemeenschap

10

3

1

10

24.124

13.791

16.146

111.599

Totaal(2)

In deze fase van de crisis zijn de definitieve kosten van deze instrumenten voor de overheid nog onbekend. De werkelijk opgenomen waarborgen liggen wel aanzienlijk lager dan de hier vermelde en gereserveerde bedragen.

(1)

(2)
Door afronding komen de totalen niet volledig overeen met de som van de onderdelen. Deze bedragen worden echter
aangehouden voor de consistentie met de bedragen in de inventaris.

Bron: inventaris van het Rekenhof
De kosten van de belangrijkste nieuwe maatregelen genomen in de eerste jaarhelft van
2021 zijn geraamd op 3,22 miljard euro11.

9 Bron: Eurostat.
10 Voor meer informatie over de financiële parameters, zie de beschrijving ervan in bijlage 1.
11 Federaal: 1.148,8 miljoen euro, Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap: 687,5 miljoen euro, Waals Gewest:
959,4 miljoen euro, Brussels Hoofdstedelijk Gewest/FGC/GGC: 413,8 miljoen euro, Franse Gemeenschap: 8,7 miljoen euro. Die bedragen zijn opgenomen in de bijlagen bij de rapporten van de respectievelijke bestuursniveaus.
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De volgende grafiek toont hoeveel elk bestuursniveau in 2020 heeft uitgegeven aan steunmaatregelen (geraamd bedrag op 30 juni 2021), waarbij elk niveau is opgedeeld volgens
de doelgroep: ondernemingen, particulieren of een mengcategorie van ondernemingen en
particulieren12.
Grafiek 1 – Kosten van de steunmaatregelen per bestuursniveau en per doelgroep (volgens ramingen
op 30 juni 2021, in miljoen euro en exclusief waarborgen voor bankleningen en leningen)
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3.000
2.000
1.000
0
Federaal
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en particulieren

Ondernemingen

Particulieren

11.531,4

5.826,6

2.043,3

Vlaams Gewest - Vlaamse
Gemeenschap

179,6

2.669,3

204,6

Waals Gewest

100,8

911,2

130,9

Franse Gemeenchap

98,0

15,8

7,5

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

7,2

260,3

16,7

Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
(GGC)

0,0

60,7

29,4

Franse
Gemeenschapcommissie
(FGC)

0,0

11,2

8,7

Duitstalige gemeenschap
Totaal

1,5

6,0

2,8

11.918,6

9.761,1

2.444,0

Bron: inventaris van het Rekenhof
Deze grafiek toont dat:
•
•

•

de federale overheid het merendeel van de financiële middelen heeft vrijgemaakt voor
elke doelgroep (80,4 % van het totaal);
de maatregelen voor ondernemingen en particulieren het grootste bedrag vertegenwoordigen (11,92 miljard euro, 49,4 %), waarvan 4,65 miljard euro voor het crisisoverbruggingsrecht en 4,72 miljard euro voor de tijdelijke werkloosheid (versoepelde voorwaarden) door de federale overheid;
de gewestelijke steun meestal aan ondernemingen was gericht (2,67 miljard euro voor
het Vlaams Gewest, 911 miljoen euro voor het Waals Gewest en 260 miljoen euro voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);

12 Voor meer informatie over de doelgroepen, zie bijlage 1.
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•

particulieren meestal door de federale overheid werden geholpen, vooral via de sociale
zekerheid.

2.2.2
Aantal steunmaatregelen chronologisch
De onderstaande grafiek toont de verdeling per maand en per maatregelentype van de
429 maatregelen van alle bestuursniveau’s die in 2020 in werking traden13.
Grafiek 2 – Chronologische evolutie van de aantallen maatregelen die in 2020 in werking traden,
volgens type
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Bron: inventaris van het Rekenhof
Uit deze grafiek blijkt het volgende:
•

Meer dan een kwart van alle maatregelen trad in werking in maart 2020 en meer dan
twee derde in de maanden maart tot en met juli 202014. Ook in het najaar (tweede
COVID-19-besmettingsgolf) zijn tientallen nieuwe maatregelen genomen, bovenop de
verlengingen van steunmaatregelen die al eerder in werking waren getreden. De inwerkingtreding van de maatregelen loopt dus parallel met de evolutie van de pandemie;

13 Exclusief maatregelenverlengingen of -aanpassingen in 2020; 4 van de 433 in 2020 genomen maatregelen zijn pas
in werking getreden in 2021 en zijn niet opgenomen in de grafiek.
14 Sommige maatregelen zijn met terugwerkende kracht in werking gesteld. Dat verklaart waarom ze al in januari en februari van kracht waren, dus vóór de COVID-19-crisis. Andere maatregelen bestonden al en zijn geactiveerd
(of versterkt) in het kader van de crisis.
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•

Subsidies en premies zijn de types maatregelen waar de overheden het meest naar
teruggrepen om de economische crisis te bestrijden (46 % van het geheel). De uitkeringen
vertegenwoordigen echter het grootste financiële volume (51 % van alle uitgaven).

De OESO beveelt een specifieke fasering aan voor de maatregelen in het kader van de
COVID-19-crisis om langdurige schade aan het economische weefsel te vermijden, met in
de eerste plaats maatregelen om de liquiditeit en de inkomens van de ondernemingen en
gezinnen te vrijwaren en na verloop van tijd maatregelen om de solvabiliteit te ondersteunen, alsook fiscale stimuli15. In een volgende fase, zodra de focus kan verschuiven naar het
herstel, kunnen dan maatregelen worden genomen om de economische activiteit opnieuw
aan te zwengelen door de consumptie aan te wakkeren.
In de praktijk heeft België die fasering in het begin van de crisis wel degelijk in acht genomen: het heeft de eerste maatregelen ter vrijwaring van de liquiditeit en de inkomens
immers al op 6 maart 2020 genomen. Omdat de overheden er aanvankelijk van uitgingen
dat de crisis tegen de zomer van 2020 voorbij zou zijn, namen zij, toen de besmettingen
beter onder controle waren, al enkele maatregelen ter versterking van de solvabiliteit. Door
de onvoorzienbare evolutie van de gezondheidscrisis kon het lineaire perspectief voor het
crisismanagement zoals de OESO voorstelde, niet helemaal worden gevolgd. De regeringen
moesten immers vanaf het begin van de tweede besmettingsgolf in oktober 2020 opnieuw
liquiditeitsmaatregelen en inkomensondersteunende maatregelen nemen.

2.3

Maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie hebben genomen

Dit hoofdstuk schetst de maatregelen die het Rekenhof heeft geïnventariseerd op basis van
de beslissingen die de drie uitvoerende machten namen tot 31 december 2020.
2.3.1
Doelgroepen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben vooral maatregelen genomen ten
voordele van de ondernemingen: ze vertegenwoordigen het grootste deel van de financiële
inspanning (84 % van het geschatte totaal). De doelgroepen behelzen onder meer de gesubsidieerde operatoren op het vlak van gezondheid, sociale actie, sociale economie, werkgelegenheid en opleiding, die diverse maatregelen genoten. De classificatie berust overigens op
de doelgroep die de maatregel beoogt, en niet op de uiteindelijke begunstigde. Zo werden
de maatregelen die versterking boden aan verblijfsdiensten die opvang aanbieden voor gehandicapten of daklozen, beschouwd als maatregelen ten voordele van de operatoren die
dergelijke diensten aanbieden en niet als maatregelen ten behoeve van de particulieren die
de uiteindelijke begunstigden zijn.

15 OCDE, Tax and fiscal policy in response to the coronavirus crisis: strengthening confidence and resilience, mei 2020,
www.oecd.org. Zie ook bijlage 2.
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2.3.2
Beoogde doelstellingen
In de online-inventaris zijn de maatregelen opgedeeld naargelang de beoogde doelstellingen. Een maatregel kan echter meer dan één doel hebben, waardoor onmogelijk te bepalen
is welk totaalbudget de diverse Brusselse entiteiten aan elk van de doelstellingen hebben
besteed. Omdat het zo moeilijk is de maatregelen objectief in categorieën op te delen, zag
het Rekenhof zich genoodzaakt meer dan 10 % van de maatregelen te klasseren onder “andere doelstelling”.
2.3.3
Beleidsdomein
De volgende grafiek geeft weer hoe de maatregelen (met uitzondering van de leningen en
de waarborgen 16) zijn verdeeld naargelang het budgettaire gewicht van de verschillende
beleidsdomeinen.
Grafiek 3 Uitsplitsing van de uitgaven (zonder leningen en waarborgen) per beleidsdomein

Grafiek 3 – Uitsplitsing van de uitgaven (zonder leningen en waarborgen) per beleidsdomein

Economie en werkgelegenheid - 66 %
Algemene aangelegenheden - 1 %
Sociale zaken, gezin en gezondheid (FGC) - 3 %
Gehandicapten, schoolvervoer en cultuur (FGC) - 1 %
Financiën - 2 %
Huisvesting - 2 %
Mobiliteit - 2 %
Gezondheid en bijstand aan personen (GGC) - 23 %

Bron: inventaris Rekenhof
De uitgaven in het domein van de economie en de werkgelegenheid vertegenwoordigen
66 % en houden voornamelijk verband met de vergoedingen voor ondernemingen. De geneeskundige verzorging en de sociale actie zijn ook twee belangrijke domeinen. Die omvatten onder meer de hulp aan de ziekenhuizen en aan de rusthuizen, de versterking van de
opvang- en verblijfstructuren en de thuishulp, de dringende voedselhulp, enz.  

16 De bedragen die werden toegekend als leningen en waarborgen zijn geen uitgaven als dusdanig. De werkelijke
kosten voor de Schatkist zullen afhangen van de schadelast over heel de gedekte periode.
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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beogen de maatregelen vooral de domeinen van de
economie en de werkgelegenheid. Het gaat dan vooral om specifieke hulp en premies voor
ondernemingen en voor zelfstandigen.
Het merendeel van de socio-economische steunmaatregelen van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie houdt verband met de sociale actie of de sector van de geneeskundige verzorging.
De Franse Gemeenschapscommissie, tot slot, spitst haar maatregelen toe op de sector van
de bijstand aan personen en de culturele sector.
2.3.4
Type tussenkomst
De volgende grafiek geeft de verdeling van de maatregelen weer per type tussenkomst.
Grafiek 4 – 
Uitsplitsing van het aantal maatregelen die in 2020 werden genomen, per type
tussenkomst

Grafiek 4 – Uitsplitsing
van het aantal maatregelen die in 2020 werden genomen, per type tussenkomst
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Bron: inventaris Rekenhof
De premies/subsidies vertegenwoordigen 52 % van de steunmaatregelen die in 2020 werden genomen. Het gaat deels om nieuwe premies en subsidies voor diverse doelgroepen,
om hen te helpen met de behoeften die ontstonden door de pandemie, maar het gaat ook
om maatregelen om de impact te neutraliseren die de crisis heeft op de berekening van de
werkingssubsidies die aan de gesubsidieerde operatoren worden betaald17. De tweede grootste categorie is die van de “andere maatregelen”. Daarin zitten uiteenlopende maatregelen
zoals tijdelijke regelingen in de afspraken met de administratie (onder meer de verval- en

17 Zonder die neutralisering zou de jaarlijkse subsidie 2020 en/of 2021 van die operatoren zijn gedaald, want bij de
berekening ervan wordt gekeken naar factoren zoals het activiteitenvolume, en dat slonk door de restricties van
de COVID-maatregelen.
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beroepstermijnen), afwijkingen in verband met regelgevingen die onder de gewestelijke bevoegdheden vallen (bv. wat de werkloosheidscontrole betreft), enz.

2.4

Deelconclusie

Het Rekenhof stelt vast dat de overheden geen overkoepelende en gedetailleerde inventaris
bekendmaakten van de socio-economische steunmaatregelen. Daarom heeft het een dergelijke inventaris uitgewerkt en gepubliceerd voor de maatregelen die de federale overheid,
de gewesten en de gemeenschappen in 2020 hebben genomen. In totaal werden 433 maatregelen opgelijst en beschreven in de interactieve online-inventaris.
De geraamde kosten van de opgelijste maatregelen belopen in totaal 24,12 miljard euro:
9,76 miljard euro voor de ondernemingen, 2,44 miljard euro voor de particulieren en
11,92 miljard euro voor de maatregelen die zowel ondernemingen als particulieren ten goede kwamen. Het nemen van de maatregelen volgde de evolutie van de gezondheidscrisis en
de opeenvolgende lockdowns.
De maatregelen in verband met de sociale zekerheid, in het bijzonder de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, vertegenwoordigen het merendeel van
de uitgaven door de federale overheid. De gewesten besteedden het grootste deel van hun
middelen aan de financiering van ondersteuningsmechanismen voor ondernemingen.
Net als de andere beleidsniveaus hebben de drie Brusselse uitvoerende machten voornamelijk met premies en subsidies gewerkt. Die kwamen voornamelijk de ondernemingen ten
goede, maar er waren ook steunmaatregelen voor particulieren en voor gezinnen. Het kan
dan om rechtstreekse steun gaan. De steun aan ondernemingen kwam ook onrechtstreeks
de particulieren ten goede, omdat ze hun job konden behouden of bijkomende diensten
konden aanbieden (bv. in de non-profitsector).
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Hoofdstuk 3

Coördinatie en
totstandkoming van de
steunmaatregelen
In februari 2020 werd België door een eerste coronabesmetting getroffen, waarna de pandemie in maart in alle hevigheid losbarstte. Zeer snel werden over de bestuursniveaus heen
crisisstructuren opgezet om de nodige gezondheidsmaatregelen   te kunnen treffen. Dit
hoofdstuk gaat eerst dieper in op de overkoepelende aanpak van het socio-economische
crisisbeheer door de overheden in België, met bijzondere aandacht voor de coördinatie tussen de bestuursniveaus.
Coördinatie verwijst naar een werkwijze waarbij de verschillende bestuursniveaus, mét
kennis van de genomen of geplande socio-economische steunmaatregelen van de andere
bestuursniveaus of beleidsdomeinen, over steunmaatregelen beslissen binnen hun eigen
bevoegdheidsdomeinen. Het doel van het coördinatieproces is overlappingen tussen, hiaten
in en tegenspraak tussen de maatregelen te vermijden en beleidscoherentie te bevorderen.

3.1

Globale aanpak

3.1.1
Organisatie en coördinatie van het crisisbeheer
Hoewel de overheden allereerst de gevolgen van de pandemie voor de volksgezondheid wilden bestrijden, bleken ze ook van meet af aan oog te hebben voor de schade aan het economische weefsel. De gezondheidsmaatregelen werden bijgevolg onmiddellijk geflankeerd
door socio-economische steunmaatregelen aan ondernemingen (inclusief zelfstandigen)
en gezinnen. Zo keurde de federale ministerraad al op 6 maart 2020 een tiental maatregelen
ter ondersteuning van de economie goed. De regeringen van de gewesten en gemeenschappen kwamen daarna ook snel met eigen maatregelen. Deze steunmaatregelen beoogden
alle de eerste gevolgen, zoals het verlies van inkomen en eventuele liquiditeitsproblemen,
op te vangen (zie punt 2.2.2).
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Op 19 maart 2020 riep het kernkabinet van de federale regering, op initiatief van de eerste
minister, de Economic Risk Management Group (ERMG) in het leven. De ERMG bestond
enerzijds uit een cel Economische Follow-up en anderzijds uit een kerncel met vertegenwoordigers van de federale, de gewest- en de gemeenschapsregeringen18.
De ERMG kreeg aanvankelijk drie opdrachten, die hij uitvoerde langs twee operationele
groepen, business continuity en financiering en steun aan de economie:
1. ervoor zorgen dat de voor ons land zeer kritieke ondernemingen en infrastructuren
blijven draaien;
2. de impact van de coronapandemie meten op de ondernemingen, de sectoren en de financiële markten;
3. maatregelen voorstellen aan de regering 19 om de crisis te bestrijden en daarbij een coördinerende rol spelen.
De analyses van de twee operationele groepen werden na bespreking in de cel Economische
Follow-up van de ERMG, finaal behandeld door de kerncel.
Al snel bleek echter dat de derde opdracht werd bemoeilijkt door, enerzijds, de complexe
interactie tussen de Nationale Bank van België, het Federale Planbureau en de sociale partners en, anderzijds, de complexe politieke situatie met het kernkabinet, de uitgebreide
Nationale Veiligheidsraad en de tien politieke partijen die de regering steunden20. Daardoor
was het moeilijk om eensgezindheid te vinden over concrete beleidsvoorstellen. Daarnaast
botsten sommige voorstellen vanuit de ERMG om maatregelen op het federale bestuursniveau te nemen op de institutionele realiteit, toen de gemeenschappen en de gewesten,
binnen materies waarvoor ze zelf bevoegd zijn, de voorkeur uitdrukten voor regiospecifieke
instrumenten.
Op basis hiervan werd besloten om, hoewel alle regeringen vertegenwoordigd waren in de
kerncel, de derde opdracht van de ERMG over te hevelen naar het politieke niveau en de
coördinerende rol van de ERMG te herdefiniëren naar het oplijsten van de genomen economische steunmaatregelen. Alle overheden in het land konden de daaruit voortvloeiende
inventaris consulteren. De ERMG slaagde erin om een consensus te vinden over de analyse
van de crisis (de tweede opdracht), die als basis kon dienen voor het ontwikkelen van beleidsvoorstellen, zowel op het federale niveau als op het gemeenschaps- en gewestniveau.

18 De cel Economische Follow-up was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nationale Bank van België, het
Federaal Planbureau, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, de staatssecretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, de belangrijkste organisaties die werkgevers en werknemers vertegenwoordigen (bv. VBO, Unizo, Union wallonne des entreprises,
VOKA, Febelfin, de Boerenbond, de drie grote vakbonden, enz.) en academici. De kerncel was samengesteld uit
vertegenwoordigers van de premier, de drie vicepremiers, de minister-president en de viceminister-presidenten
van de Vlaamse overheid, de minister-presidenten van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, en vertegenwoordigers van de administraties belast met
economische aangelegenheden.
19 Bij deze opdracht werd niet gespecifieerd of het om voorstellen aan de federale regering, dan wel aan de federale
én deelstaatregeringen gaat, wat niet uit te sluiten is gezien de samenstelling van de kerncel binnen de ERMG.
(Parl. St. Kamer, 27 november 2020, DOC 55 1672/001, De bestrijding van de economische gevolgen van de coronapandemie, p. 17-24, www.dekamer.be).
20 Parl. St. Kamer, 27 november 2020, DOC 55 1672/001, o.c.
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De ERMG-enquêtes, waarbij periodiek duizenden Belgische ondernemingen werden bevraagd naar de impact van COVID-19 op hun activiteit en financiële gezondheid, vormden een belangrijk instrument bij die analyses. Daarnaast publiceerde de Nationale Bank,
samen met de partners van de ERMG, een dashboard met indicatoren over de impact van
de coronacrisis op de Belgische en internationale economie, met aandacht voor de situatie
van de bedrijven, de financiële sector en de gezinnen. Het Rekenhof beschikt echter niet
over de vereiste informatie om te kunnen beoordelen in welke mate de socio-economische
analyses van de ERMG en het overleg binnen de bovenvermelde cellen, dat uiteindelijk
maar plaatsvond in de eerste helft van 202021, de besluitvorming over de steunmaatregelen
hebben beïnvloed.
Het Federaal Coördinatiecomité, een uitvoerend en coördinerend orgaan van de Nationale
Veiligheidsraad, richtte een socio-economische cel (Ecosoc) op, die de sociaal-economische
impact van geplande of genomen steunmaatregelen analyseerde. Daarin waren de deelstaatentiteiten echter niet vertegenwoordigd22.
Er was ook één gemeenschappelijke taskforce Kwetsbare Groepen, die de impact van de
epidemie, de gezondheids- en de economische maatregelen op kwetsbare personen moest
nagaan, problemen moest identificeren en nieuwe steunmaatregelen moest voorstellen23.
Deze taskforce lijstte onder meer alle maatregelen op die gericht waren op de kwetsbare
groepen en volgde de situatie op het terrein op24. De deelstaatentiteiten richtten vaak zelf
ook nog eigen taskforces op om de socio-economische gevolgen van het coronavirus voor de
ondernemingen in hun regio in kaart te brengen. Met uitzondering van die van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, kwamen deze regionale taskforces niet vaak bijeen.
Ten slotte kwamen een aantal socio-economische steunmaatregelen aan bod in interministeriële conferenties (IMC’s), zoals in de IMC voor Economie, Kmo’s, Zelfstandigen en
Energie en de IMC voor Wetenschapsbeleid en Cultuur, die in 2020 enkele keren samen
kwamen. De federale overheden en die van de gemeenschappen en de gewesten gaven
er vooral toelichting over de geplande of genomen maatregelen. Voor cultuur hebben de
Vlaamse en Franse gemeenschapsministers ook overlegd over de gezamenlijke vraag aan
de federale overheid om bestaande federale instrumenten aan te passen, zoals het sociaal
statuut van personen actief in de cultuursector en de fiscale aftrekbaarheid van giften en
lidmaatschappen van (sociaal-)culturele organisaties. Tijdens de IMC deden de federale
gesprekspartners echter geen toezeggingen, maar deelden ze mee de vragen te zullen doorgeven. Vervolgens werd het kunstenaarsstatuut in de federale werkloosheidsreglementering tijdelijk ruimer opengesteld, opdat meer mensen uit de cultuursector in aanmerking
zouden komen voor werkloosheidssteun.

21 De laatste vergadering van de cel Economische Follow-up vond plaats op 24 juni 2020, gevolgd door een vergadering van de kerncel op 25 juni 2020. Daarna werden echter nog wel de inventaris bijgehouden, voormelde enquêtes
georganiseerd en het dashboard gepubliceerd.
22 Ecosoc werd zelf ondersteund door de (eveneens federale) interdepartementale werkgroep Sociale Impact
COVID-19-Crisis (werkgroep SIC), die de sociale impact van de maatregelen en de impact op de arbeidsmarkt
monitorde en evalueerde.
23 Behalve vertegenwoordigers van de werkgroep SIC en een consultatiegroep met experten van middenveldorganisaties zaten daarin ook politieke vertegenwoordigers van de verschillende bestuursniveaus.
24 De fiches die de taskforce opstelde over de verschillende maatregelen (zowel bij de eerste als de tweede golf) en de
informatie over de werkzaamheden kunnen worden teruggevonden op de website van de POD Maatschappelijke
Integratie (https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/task-force-kwetsbare-groepen).
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Het Rekenhof merkt op dat naar aanleiding van de start van de tweede golf en na het aantreden van de nieuwe federale regering geen nieuwe organen voor het vergemakkelijken
van de coördinatie van de socio-economische steunmaatregelen werden opgericht. Ook het
overleg binnen de ERMG werd niet meer opgestart. Belangrijke verschuivingen waren er
echter wel bij het beheer van de gezondheidscrisis25.
Uit het bovenstaande leidt het Rekenhof af dat al deze organen over heel 202026, dus zowel
naar aanleiding van de eerste als tweede besmettingsgolf, eerder een begeleidende rol vervulden en dat bij de voorbereiding en uitwerking van de steunmaatregelen weinig tot geen
sprake was van structurele coördinatie en afstemming tussen de bestuursniveaus. De dringendheid kan daarbij hebben meegespeeld en de betrokkenen zagen mogelijk niet altijd de
nood aan coördinatie, omdat de bevoegdheden op vlak van sociaal en economisch beleid
gesplitst zijn en financiële steun in verschillende vormen kan worden verleend27.
3.1.2
Gevolgen van het gebrek aan een algemene coördinatie
Het gebrek aan structurele coördinatie of een overlegorgaan tussen de bestuursniveaus tijdens de crisis bracht echter mee dat veel afhing van het individuele initiatief van een administratie, instelling, kabinet of sector en van de aard van de maatregel. Dit had een aantal
gevolgen28:
Onvoldoende coherentie tussen socio-economische steunmaatregelen op federaal, gewest- en
geemeenschapsniveau
Een concreet voorbeeld betreft de federale en gewestelijke waarborgregelingen. Zo werd
niet afgestemd welke waarborgen beter federaal dan wel regionaal konden worden aangeboden. Tijdens informele en formele contacten (bv. via de kerncel van de ERMG en de
interministeriële conferenties (IMC’s)) bleek er wél een gedeelde bezorgdheid te bestaan om
niet op elkaars bevoegdheidsdomein te komen. De federale overheid nam vervolgens in het
koninklijk besluit van 14 april 202029 een pari-passuclausule30 op die haar belangen zou veiligstellen als een kredietnemer ook nog een beroep zou doen op een regionale waarborgregeling. Deze clausule, waarover ook vooraf tegen betaling juridisch advies was ingewonnen,
zou uiteindelijk een maat voor niets blijken, omdat de regionale regelingen complementair
werden opgezet: alleen wanneer een onderneming niet in aanmerking kwam voor een federale waarborg, kon ze nog terugvallen op een regionale regeling.

25 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de structuren die werden opgezet om de organisatie van de gezondheidsaspecten van de pandemie aan te pakken.
26 Zie voetnoot 21.
27 Federaal vallen een groot deel van de maatregelen onder de sociale zekerheid (waar er historisch een grote inbreng
bestaat van de sociale partners) en de fiscaliteit, terwijl de deelstaten veelal hebben ingezet op premies en subsidies aan ondernemingen of specifieke sectoren.
28 De hierna opgenomen voorbeelden per categorie zijn niet exhaustief maar illustratief en worden bepaald door de
selectie van socio-economische steunmaatregelen die het Rekenhof in detail bestudeerde.
29 Koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd
tegen de gevolgen van het coronavirus.
30 Dit is een verklaring in de kredietovereenkomst waarbij de kredietnemer belooft dat er geen activa als zekerheid
aan andere schuldeisers werden verstrekt (dan diegene die expliciet werden vermeld) en er ook in de toekomst
geen nieuwe zekerheden aan derden zullen worden verstrekt alvorens het krediet is terugbetaald. Indien de kredietnemer deze verbintenis niet nakomt, kan de kredietgever het contract opzeggen en zal hij op gelijke voet worden behandeld als andere schuldeisers.
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Door het gebrek aan overleg en coördinatie werd de inhoudelijke coherentie van de verschillende regelingen en van de bijsturingen bovendien onvoldoende afgetoetst. Zo kwam
een nieuwe lening met een looptijd van twee jaar die vóór 24 juli 2020 werd verstrekt aan
een kmo alleen in aanmerking voor de regionale waarborgregeling, terwijl diezelfde kmo
verplicht bij de federale regeling moest aansluiten als ze het krediet na 24 juli 2020 afsloot.
Voor de kmo is dat verschil niet onbelangrijk aangezien de garantiepremie anders wordt berekend. Ook voor de kredietinstelling is dit belangrijk omdat de regels voor verliesdeling bij
een verlies naderhand verschillen tussen de federale en regionale regelingen. In tegenstelling tot de regionale regelingen dekt de federale waarborgregeling bovendien de intresten op
de lening alsook de garantiepremie.
Een ander voorbeeld betreft een belastingmaatregel die, zonder overleg, op het federale en
regionale bestuursniveau werd ingevoerd. De federale maatregel Tax Shelter COVID-1931
verleent een belastingvermindering voor de directe aankoop van aandelen in bedrijven die in
2020 een omzetverlies leden. Daarnaast maakt de Vlaamse maatregel, het Vriendenaandeel,
het ook mogelijk om in 2021 via aandelen te investeren in kmo’s en daardoor een belastingkrediet te verkrijgen, tenzij voor deze investering al een federale belastingvermindering of een federaal belastingkrediet werd verkregen (bv. via de Tax Shelter COVID-19)32 .
Belastingplichtigen kunnen in principe het stelsel kiezen dat voor hen het meest gunstig is.
Het naast elkaar bestaan van concurrerende en elkaar uitsluitende belastingstelsels tussen de bestuursniveaus ondermijnt echter de coherentie van het algemene beleid, vergroot
de fiscale complexiteit (door vergelijkbare, maar verschillende toepassingsvoorwaarden)
en verzwaart ook de controles, omdat er moet worden nagegaan of de maatregel voor een
bepaalde uitgave niet ook wordt ingeroepen op het andere bestuursniveau (de twee stelsels
mogen wel degelijk worden gecombineerd, maar niet voor eenzelfde investering).
Een laatste voorbeeld betreft de ondersteuning van de sector van de dienstencheques. Het
gebrek aan overleg tussen het Waalse en federale bestuursniveau verminderde de doeltreffendheid van de eerste regionale compensatieregeling voor niet-gepresteerde uren. De
Waalse regering had immers het bedrag ter compensatie van een niet-gewerkt uur bepaald
door uit te gaan van een vrijstelling van sociale bijdragen voor deze uren op federaal niveau. De federale overheid heeft die vrijstelling daarna echter niet verleend. Volgens vertegenwoordigers van de sector was het bedrag van de regionale vergoeding bijgevolg onvoldoende om de totale kosten van de werknemer, inclusief socialezekerheidsbijdragen, te
dekken. Meerdere ondernemingen besloten daarom om hun werknemers alsnog in tijdelijke
werkloosheid te plaatsen, waardoor de doeltreffendheid van de regionale maatregel onderuit werd gehaald.
Ook andere regionale maatregelen bleken uiteindelijk veel minder succesvol dan initieel
ingeschat doordat de federale overheid vrij gelijktijdig maatregelen lanceerde, soms tegen
gunstigere voorwaarden.

31 Zie FOD Financiën, Circulaire 2020/C/140 over de belastingvermindering taks shelter ‘COVID-19’ voor ondernemingen
die hun omzet sterk hebben zien dalen. De Tax Shelter COVID is ingevoerd bij wet van 15 juli 2020 houdende diverse
dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (Corona III), art. 15 en verlengd bij wet van
2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, art. 12.
32 Ook breidde zowel het Vlaams als het Waals Gewest zijn fiscaal gunstige instrumenten om geld te lenen aan ondernemingen (respectievelijk Winwin- en Coup de pouce-leningen) uit naar aanleiding van de pandemie, door zowel de
bedragen als de looptijden ervan te verhogen alsook door de overheidswaarborg en fiscale voordelen te vergroten.
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Een concreet voorbeeld is de Vlaamse aanmoedigingspremie voor arbeidsduurvermindering, waarvoor Vlaanderen oorspronkelijk een budget van 14 miljoen euro had uitgetrokken.
Omdat de premie niet gecombineerd kon worden met de federale maatregel ‘tijdelijke werkloosheid’ werd uiteindelijk geen enkele aanvraag ingediend. Zo ook werd voor de Vlaamse
cultuurcoronapremie een budget van 29,3 miljoen euro vooropgesteld, waarvan slechts
3,1 miljoen euro werd besteed, doordat het federale bestuursniveau het kunstenaarsstatuut
uitbreidde én de toepassing van tijdelijke werkloosheid voor kunstenaars versoepelde33 .
Verhoogd risico op over- of ondersubsidiëring
De gecombineerde federale en regionale steun verhoogt het risico op een (soms tijdelijke)
oversubsidiëring van bepaalde sectoren en/of ondernemingen. Dat een alomvattende benadering voor staatssteun aan (categorieën van) begunstigden ontbreekt, kan leiden tot
oversubsidiëring als gevolg van cumulaties die niet werden ingeschat bij het ontwerpen van
de steunmaatregelen of die zelfs expliciet werden toegestaan.
Een concreet voorbeeld is het Vlaams Beschermingsmechanisme. Dat kende een subsidie
toe aan ondernemingen die door de gezondheidsmaatregelen moesten sluiten of een omzetdaling van minstens 60 % optekenden. Een voorwaarde was dat de onderneming minstens
één exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest had. De subsidie, die als een fractie van de
omzet in een referentieperiode werd bepaald, werd echter berekend op basis van de volledige omzet, inclusief de omzet van exploitatiezetels in de andere gewesten. Aangezien het
Brussels en Waals Gewest34 ook subsidies toekenden aan ondernemingen die door de gezondheidsmaatregelen werden getroffen, konden bedrijven met exploitatiezetels in meerdere gewesten dubbel gesubsidieerd worden. Op het federale niveau konden gewestelijke
premies voor bedrijven dan weer gecombineerd worden met andere steunmaatregelen, zoals de crisismaatregelen ‘overbruggingsrecht’.
Ook het omgekeerde kan voorkomen: het gebrek aan structureel overleg verhoogt volgens
het Rekenhof het risico dat de ondernemingen en de particulieren (gezinnen) die het ergst
door de gezondheidsmaatregelen werden getroffen, niet het meest werden ondersteund35,
doordat overheden geen algemeen zicht hebben op hoe elke doelgroep uiteindelijk zou worden geholpen. Een overkoepelende inventaris van alle steunmaatregelen had in dit geval
meer inzicht kunnen verschaffen. Ideaal wordt deze inventaris gekoppeld aan een databank waarin ook het gebruik van de maatregelen wordt bijgehouden, waardoor vervolgens
over- of ondersubsidiëring op het niveau van de individuele ondernemingen kan worden
onderzocht.

33 Deze uitbreiding was wel gewenst door de deelstaatentiteiten.
34 Het risico voor het Waals Gewest was kleiner omdat de regelgeving er bepaalt dat ondernemingen die een financiële tussenkomst ontvangen van een andere instantie, geen premie kunnen krijgen in het Waals Gewest. Het controleren van deze voorwaarde is echter niet evident omdat er geen gegevensuitwisseling tussen de regio’s werd
ingebouwd.
35 Zo stelde de Nationale Bank sinds het begin van de COVID-19-pandemie vast dat kleine ondernemingen zwaarder werden getroffen door een lockdown dan grotere ondernemingen. De impact op de kleine ondernemingen
in de Brusselse regio was bovendien nog groter door het verminderde aantal pendelaars (door het massale telewerk), toeristen en zakenreizigers. De gouverneur van de Nationale Bank sprak zich dan ook duidelijk uit voor
tijdelijke steunmaatregelen die gericht waren op welbepaalde sectoren (Parl. St. Kamer, 27 november 2020,
DOC 55 1672/001, op. cit., pp. 17-24, www.dekamer.be). Of de maatregelen voldoende selectief en gericht waren,
kan zonder gedetailleerde gegevens op micro-economisch niveau echter niet worden vastgesteld.
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Gebrek aan overleg over en uitwisseling van informatie die op een ander bestuursniveau aanwezig is
In de praktijk moest het gebrek aan informatie op het eigen bestuursniveau  vaak worden
opgelost door de steunvragers een ‘verklaring op eer’ te laten ondertekenen36. Voorafgaand
overleg had echter kunnen leiden tot maatregelen met beter geformuleerde en controleerbare voorwaarden, eventueel met afspraken over de uitwisseling van noodzakelijke gegevens. Dat kon de moeilijkheden bij de steuntoekenning en de controle gereduceerd hebben.
Een concreet voorbeeld zijn de economische steunmaatregelen die onder de regeling ‘de
minimis’ vallen37. Omdat de steunbedragen in deze regeling in principe beperkt zijn38, beschouwt Europa deze staatssteun niet als concurrentieverstorend. Overheden moeten deze
steunmaatregelen dan ook niet aanmelden bij de Europese Commissie. Wél moeten ze erover waken dat de staatssteun conform is met de geldende regelgeving. Omdat er momenteel geen centraal register voor de-minimissteun bestaat39, vragen de overheden in ons land
ondernemingen bij de aanvraag van een bepaalde steunmaatregel in een verklaring op eer
aan te geven dat zij niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun hebben ontvangen over de
laatste drie belastingjaren. Zo’n verklaring op eer vereist echter dat ondernemingen zelf weten welke maatregelen de Europese Commissie als staatsteun beschouwt en welke niet, alsook welke maatregelen onder de uitzondering van de de-minimisregeling vallen. Bovendien
moeten ondernemingen er rekening mee houden dat ze de-minimissteun weliswaar mogen cumuleren met bijvoorbeeld steun op grond van de Tijdelijke Kaderregeling40, maar de
drempels die deze laatste regeling oplegt, niet mogen overschrijden. Het spreekt voor zich
dat bij gebrek aan een centraal databestand dat alle toegekende steun op nationaal niveau
bijhoudt, een goede opvolging (en controle) van deze regels niet evident is.

36 Het Rekenhof erkent echter dat hier nog steeds, waar mogelijk, ex-postcontroles kunnen worden opgezet.
37 Hier gaat het om minimale, vandaar de naam “de minimis”, steunbedragen die overheden volgens Europa mogen
toekennen, zonder mededeling aan of goedkeuring van de Europese commissie.De regeling is vervat in Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (EU Publicatieblad van
24 december 2013, L 352/1). Die was van toepassing vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020. Ze werd
verlengd tot eind 2023 door Verordening (EU) Nr. 2020/972 van de Commissie van 2 juli 2020.
38 Volgens Verordening (EU) Nr. 1407/2013 mag een onderneming over een periode van drie jaar niet meer dan
200.000 euro de-minimissteun ontvangen (100.000 euro voor een onderneming uit de transportsector). In geval
van verbonden ondernemingen gelden deze drempels op het groepsniveau, waardoor het plafond sneller wordt
bereikt. De drempels gelden echter per lidstaat, wat impliceert dat de-minimissteun toegekend in een andere lidstaat aan bv. een dochteronderneming niet hoeft te worden meegerekend.
39 Als een overheid steun heeft verleend aan een individuele onderneming, moet zij naargelang van hierna genoemde
drempelbedragen daarover informatie publiceren op een IT-platform van de Europese Commissie, de State Aid
Transparancy Award Module (TAM). Het drempelbedrag voor steun verleend op grond van de Tijdelijke Kaderregeling is 100.000 euro, en dat in het kader van de algemene groepsvrijstellingsverordening 500.000 euro. Hetzelfde
probleem rijst ook daar.
40 De Tijdelijke Kaderregeling voor staatssteun is een tijdelijk Europees mechanisme dat het de lidstaten mogelijk
moet maken om ondernemingen te ondersteunen in de context van de coronacrisis. De Europese Commissie heeft
deze tijdelijke regeling op 19 maart 2020 aangenomen en nadien verschillende malen verlengd en het aangepast
(bijvoorbeeld door de steunplafonds te verhogen). Op procedureel vlak past de Europese Commissie een versnelde
goedkeuringsprocedure toe.
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Moeizame opvolging en evaluatie van de socio-economische steunmaatregelen
De informatie over het gebruik van de verschillende steunmaatregelen is momenteel zeer
verspreid. Ze is evenmin altijd up-to-date (zie ook hoofdstuk 5). Dat bemoeilijkte ook al
de bijsturing van de maatregelen in de periode dat daar nood aan was. Daarnaast is er ook
weinig zicht op de mate waarin de steunmaatregelen voldeden aan de noden.
3.1.3
Gebrek aan een draaiboek
Een draaiboek, met daarin o.a. een lijst met criteria waaraan de voorgestelde socio-economische steunmaatregelen konden worden getoetst, was niet beschikbaar bij de aanvang
van de pandemie. Verwijzend naar de grote mate van autonomie van de gewesten en gemeenschappen, ontbrak ook de nodige duiding over welke aspecten aan bod moeten komen binnen een overleg- en coördinatiestructuur in geval van een crisis. Een draaiboek dat
op de voorgaande punten een antwoord geeft, had een nuttig hulpmiddel kunnen vormen
voor de federale en regionale overheden om meer efficiënte en doeltreffende economische
steunpakketten uit te werken en zodoende een zo hoog mogelijke return on investment te
behalen met de ingezette overheidsmiddelen.
Daarbij zou een onderscheid kunnen zijn gemaakt tussen sectoren die te kampen hadden
met uitgestelde consumptie (bv. meubelwinkels) tegenover sectoren met definitief verloren
consumptie (bv. horeca of contactberoepen). Nu kozen de federale, gemeenschaps- en gewestoverheden er vaak voor om eenduidige maatregelen uit te werken die aan een aantal
eenvoudige principes beantwoordden en die relatief gemakkelijk in te voeren waren, omdat
zij met hulpvragen vanuit uiteenlopende sectoren werden geconfronteerd en zich genoodzaakt zagen om snel te reageren.

3.2

Besluitvormingskader

Het instrument waarmee de besluitvorming doorgaans wordt beoordeeld, kan niet
worden gebruikt om de steunmaatregelen te evalueren die werden genomen door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie. De bijzondere context die is ontstaan door de COVID-19-pandemie en de manier waarop die in
2020 is geëvolueerd, heeft zowel de besluitvorming als de inhoud van de beslissingen sterk
beïnvloed.
De motivering aangaande de hoogdringendheid is opgenomen in de inleiding van elk bijzonderemachtenbesluit. De dringendheid vloeit voort uit de noodzaak om de continuïteit
van de openbare dienstverlening te verzekeren en snel tegemoet te komen aan nieuwe behoeften die plots en onverwacht waren ontstaan als gevolg van de lockdownmaatregelen
waartoe de federale overheid besliste.
Naast het feit dat alles bij hoogdringendheid moest gebeuren, zagen de Brusselse uitvoerende machten zich genoodzaakt snel beslissingen te nemen terwijl ze soms maar beperkt
zicht hadden op de behoeften 41. De beslissingen die de federale overheid nam om de pandemie in te dijken, hadden socio-economische gevolgen. Hoe groot de schade is voor elke

41 Dat was bijvoorbeeld het geval bij de toekenning van de aanmoedigingspremie in de sector van de bijstand aan
personen, die meer in detail wordt belicht in hoofdstuk 4.
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categorie van actoren, valt echter moeilijk met precisie te bepalen. Bovendien hebben sommige federale steunmaatregelen (zoals het moratorium op faillissementen en de toekenning van leningen) tot gevolg dat de socio-economische impact van de crisis zich pas later
zal manifesteren.
De diverse Brusselse entiteiten hebben overleg, werkgroepen en andere taskforces ingesteld
om vertegenwoordigers van de sectoren, van de veldwerkers, van de administraties en van
de politiek samen te brengen. Binnen die overlegstructuren konden de actoren hun behoeften formuleren en beschrijven hoe hun sector de crisis ervaarde. Gezien het aantal maatregelen dat werd genomen door de drie Brusselse entiteiten die in deze audit worden betrokken, kon het Rekenhof niet nagaan wat de invloed was van elk van die overlegstructuren.

3.3

Besluitvorming

Het Rekenhof heeft de besluitvorming bij de drie uitvoerende machten geanalyseerd. De
aandacht ging daarbij uit naar het gebruik van bijzondere machten en naar het advies van
de Inspectie van Financiën. Tot slot maakt het een balans op van de besluitvormingsinstrumenten.
3.3.1
Bijzondere machten
Via bijzondere machten kunnen de uitvoerende machten de wetgeving tijdelijk wijzigen
zonder parlementair debat. Die wijzigingen moeten worden doorgevoerd binnen een welbepaald kader en met een welbepaalde doelstelling, in casu tegemoetkomen aan de verplichtingen in samenhang met de restrictieve maatregelen die werden genomen in het kader van de pandemie.
De bijzondere machten hadden een impact op de uitwerking van sommige maatregelen
waarbij de Brusselse uitvoerende machten gebruikmaakten van de geboden flexibiliteit om
wetteksten aan te passen.
3.3.1.1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bij ordonnantie van 19 maart 202042 verleende het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bijzondere machten aan de regering voor een periode van drie maanden die één keer kon
worden verlengd. De machtiging werd vernieuwd bij ordonnantie van 23 november 202043.
Het Parlement heeft de twee reeksen bijzonderemachtenbesluiten binnen de wettelijke termijnen bekrachtigd, namelijk op 4 december 202044 en op 15 juli 2021 45.

42 Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.
43 Ordonnantie van 23 november 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19.
44 Ordonnantie van 4 december 2020 houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.
45 Ordonnantie van 15 juli 2021 houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.
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Tijdens de periode die in deze audit wordt onderzocht (van maart tot december 2020), werden 50 besluiten aangenomen binnen de door de machtiging vooropgestelde termijnen.
Voor 3 daarvan is er geen advies van de Raad van State46, maar het gaat om een wijziging of
een verlenging van besluiten waarvoor al een advies werd opgesteld.
3.3.1.2 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Bij ordonnantie van 19 maart 2020 verleende de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bijzondere machten aan het Verenigd
College voor een periode van drie maanden47. Binnen dat tijdsbestek heeft het Verenigd
College elf bijzonderemachtenbesluiten genomen. Voor één daarvan, in verband met de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, is er geen advies van de
Raad van State48. Voor twee andere besluiten aangaande de begroting was overeenkomstig
de gecoördineerde wetten op de Raad van State49 geen voorafgaand advies nodig.
De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft de
besluiten bekrachtigd binnen zes maanden50, met toepassing van de ordonnantie toe toekenning van de bijzondere machten.
3.3.1.3 Franse Gemeenschapscommissie
De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft bijzondere machten aan het
College verleend bij decreet van 23 maart 202051. De machtiging was geldig voor een periode
van drie maanden, die kon worden verlengd. De Vergadering vernieuwde de machtiging op
20 november 2020. Het Belgisch Staatsblad vermeldt geen enkel bijzonderemachtenbesluit
dat op die tweede machtiging berust.
Het College heeft dertien bijzonderemachtenbesluiten genomen. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State werd geen voorafgaand advies gevraagd over
ontwerpen met betrekking tot de begroting. Alle andere ontwerpen werden voor advies
voorgelegd aan de Raad van State. Ze werden binnen de wettelijke termijnen bekrachtigd
bij decreet van 4 maart 202152.

46 Die besluiten betreffen de premies aan ondernemingen, de toekenning van leningen door de GIMB en de verlenging van de uitzonderingsregeling voor bouwplaatsen op de openbare weg. Er werd daarentegen een advies geformuleerd over het bijzonderemachtenbesluit nr. 11, dat betrekking heeft op bepalingen aangaande de begroting,
waarvoor een advies niet verplicht is.
47 Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.
48 Bijzonderemachtenbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
nr. 2020/008 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van
de COVID-19-Gezondheidscrisis.
49 Artikel 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
50 Ordonnantie van 4 december 2020 houdende bekrachtiging van de besluiten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere
machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het
kader van de gezondheidscrisis COVID-19 en betreffende het toekennen van bijkomende opdrachten aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag.
51 Decreet van 23 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie.
52 Decreet van 4 maart 2021 houdende bekrachtiging van de bijzonderemachtenbesluiten genomen in uitvoering van
het decreet van 23 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie.
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3.3.2
Inspectie van Financiën
De ordonnantie die bijzondere machten verleent aan de gewestelijke regering53, bepaalt dat
de regering het advies van de Inspectie van Financiën niet hoeft te vragen. Hetzelfde geldt
voor de twee gemeenschapscommissies54.
Er werd niet systematisch gebruikgemaakt van die vrijstelling. Zo werd het bijzonderemachtenbesluit nr. 50 van 23 december 2020 (tot wijziging van het besluit dat de toekenning van leningen aan de horeca omkadert) voorgelegd aan de Inspectie van Financiën55.
Van de zeven reeksen maatregelen die het Rekenhof heeft onderzocht (cf. hoofdstuk 4),
werden er vier genomen via gewone besluiten waarvoor telkens een advies werd gevraagd
aan de Inspectie van Financiën. De andere drie werden genomen via bijzonderemachtenbesluiten en die werden niet voor advies voorgelegd aan de Inspectie van Financiën, met
uitzondering van het al vernoemde besluit nr. 50.
3.3.3
Besluitvormingsinstrumenten
De Brusselse uitvoerende machten beschikten over statistische en analytische besluitvormingsinstrumenten waarmee de maatregelen in een context konden worden geplaatst. De
regelmatige monitoring van de socio-economische situatie in Brussel en de diagnoses van
het Brussels Planningsbureau leverden nuttige informatie op voor de uitwerking van de
maatregelen dankzij de goede samenwerking tussen de betrokken administraties. De kabinetten en administraties ontvingen regelmatig opvolgingsinformatie, die ze gebruikten om
de behoeften van bepaalde activiteitensectoren te identificeren en om corrigerende maatregelen te nemen.
Op basis daarvan besliste de gewestelijke regering bijvoorbeeld een specifieke regeling in
te stellen voor leningen aan de horeca. In termen van lokale jobs was dat een belangrijke
maatregel, want de horeca werd hard getroffen door de gezondheidsmaatregelen. De regeling in kwestie komt aan bod in punt 4.3.

3.4

Intra-Brusselse coördinatie

Naast het besluitvormingskader en de besluitvorming heeft het Rekenhof ook onderzoek
gedaan naar de coördinatie tussen de Brusselse entiteiten en de interactie tussen de actoren
van die entiteiten.
Het Rekenhof stelt vast dat de besluitvorming voornamelijk gebeurde op initiatief van elk
departement, waardoor het risico bestaat dat de maatregelen incoherent zijn. Dat risico
heeft zich niet gematerialiseerd voor de maatregelen die het Rekenhof in detail onderzocht.

53 Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.
54 Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19; decreet van
23 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in
het kader van de COVID-19-pandemie.
55 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/050 tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan
de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde
ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis.
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Soms was er weliswaar gebrek aan overleg tussen de beleidsniveaus, maar de Brusselse
beleidsmakers werken volgens de goede praktijken. De samenstelling van de drie uitvoerende machten, waarin dezelfde ministers zetelen naargelang de taalrol waartoe ze behoren, maakte het vaak gemakkelijk om tot synergieën te komen en die dynamiek heeft zich
doorgezet in de diensten. Dankzij de samenwerking tussen Iriscare, de diensten van het
Verenigd College (GGC) en de administratie van de Franse Gemeenschapscommissie kon
bijvoorbeeld een verscherpt toezicht worden ingesteld op de subsidies die werden toegekend aan de sectoren die onder de twee commissies ressorteren.
Het streven naar coördinatie is ook terug te vinden binnen elk van de Brusselse entiteiten.
Zo vergde de huurderspremie een samenwerking tussen drie gewestelijke besturen. Die
samenwerking werd omkaderd door een overeenkomst waarin de verplichtingen van de
partijen werden afgebakend (cf. punt 4.8). Daarnaast hebben de entiteiten ervoor gezorgd
dat de communicatie met de sectoren die onder hun bevoegdheid vallen, werd gestructureerd in platforms. Sommige daarvan bestonden al, andere werden ad hoc gecreëerd om de
communicatie tussen de overheden en de begunstigden van de steun te faciliteren.
Tot slot speelden hub.brussels en de dienst 1819 een centraliserende rol op het vlak van
communicatie, wat intensieve coördinatie vergde tussen de diensten en instellingen die
voor de maatregelen verantwoordelijk waren. Op die manier hadden de ondernemingen
vlotter toegang tot informatie.

3.5

Deelconclusie

Voor het voorbereiden, uitwerken en opvolgen van de socio-economische steunmaatregelen werd over de verschillende overheden heen geen overleg- en coördinatiestructuur uitgetekend. De keuze van de steunmaatregelen werd dus uitsluitend op het politieke niveau
bepaald, terwijl de opdracht van andere actoren zoals de ERMG grotendeels werd beperkt
tot het monitoren van de economische impact van de crisis, het uitwisselen van informatie tussen haar leden en het uitvoeren van analyses.. Evenmin was er een draaiboek met
mogelijke oplossingen of richtinggevende criteria beschikbaar. Tegelijk stelt het Rekenhof
vast dat de verschillende overheden erin geslaagd zijn om zeer snel, parallel met de eerste
gezondheidsmaatregelen, de eerste socio-economische steunmaatregelen uit te werken. De
focus van die eerste steunmaatregelen lag ook op het opvangen van eventuele liquiditeitsproblemen en verlies van inkomen, in lijn met internationale aanbevelingen.
Het gebrek aan een overleg- en coördinatiestructuur had meerdere gevolgen: onvoldoende
coherentie tussen de steunmaatregelen op federaal, gewest- en gemeenschapsniveau, een
verhoogd risico op over- of ondersubsidiëring, een gebrek aan overleg over en uitwisseling
van informatie die op een ander bestuursniveau aanwezig is en een moeilijke opvolging en
evaluatie van de steunmaatregelen.
Voor de Brusselse overheden is de context van de besluitvorming ongebruikelijk.
Kenmerkend is de hoogdringendheid die voortvloeide uit de noodzaak om de continuïteit
van de openbare dienstverlening te verzekeren en om een snel en substantieel antwoord te
bieden op de socio-economische gevolgen van het beheer van de pandemie. De ongebruikelijkheid van de besluitvorming werd nog versterkt door de soms beperkte kennis van de
behoeften, in combinatie met de verregaande vragen van sommige federaties van economische actoren (profit en non-profit).
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Het gebruikelijke wetgevende proces werd aangepast om tegemoet te komen aan de diverse
noodwendigheden, onder meer qua bestendiging en organisatie van de parlementaire werkzaamheden. Dat vertaalde zich onder meer in de toekenning van bijzondere machten aan de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie.
De bijzonderemachtenbesluiten gingen veelal gepaard met een advies van de Raad van
State. De regering heeft overigens gebruikgemaakt van de vrijstelling die het Parlement had
verleend en heeft niet systematisch het advies van de Inspectie van Financiën gevraagd.
Het Rekenhof stelt goede praktijken vast in de specifieke context van Brussel.
Besluitvormingsinstrumenten die op gecentraliseerde en gecoördineerde wijze werden
ontwikkeld, maakten het mogelijk om de besluitvorming te oriënteren op onderbouwde
documentaire basis. Structuren voor overleg en coördinatie tussen de politieke entiteiten
en de administraties faciliteerden de uitvoering van de beslissingen, hoewel die voor het
merendeel werden genomen op initiatief van elk van de betrokken departementen.
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Hoofdstuk 4

Evaluatie van de maatregelen
4.1

Methodiek

Het aantal socio-economische steunmaatregelen dat de Brusselse uitvoerende machten
nam en de diversiteit ervan maken het onmogelijk om ze allemaal grondig te analyseren
in het kader van deze audit. Daarom heeft het Rekenhof een risicoanalyse gemaakt van
de maatregelen die bekend waren op het moment van zijn werkzaamheden voor de derde
onderzoeksvraag. Die evaluatie werd uitgevoerd op basis van documentatie56 en berust op
criteria in verband met de budgettaire impact van de maatregelen en de inherente risico’s
voor de toekenning van en het toezicht op de verleende steun. Uit die analyse kwam naar
voren dat de volgende zeven maatregelen een hoger risico zouden vertonen:
•
•
•
•
•
•
•

de forfaitaire vergoedingen voor ondernemingen;
de leningen aan ondernemingen;
de steun aan de sector van de dienstencheques;
de aanmoediging van de circulaire economie;
de aanmoedigingspremies in de sector van de bijstand aan personen;
de steun aan de gehandicaptensector;
de premies aan huurders.

Die maatregelen werden grondig geëvalueerd en de resultaten van die evaluatie worden in
dit hoofdstuk voorgesteld.

4.2

Forfaitaire vergoedingen voor ondernemingen

4.2.1
Inleiding
Door de lockdownmaatregelen waartoe de federale regering besliste in het kader van het
beheer van de COVID-19-crisis, moesten sommige economische sectoren gedurende lange
periodes verplicht sluiten en/of daalde hun activiteit. Als gevolg daarvan leden tal van ondernemingen57 inkomstenverliezen, waardoor hun financiële situatie verslechterde.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft na die beslissingen snel gereageerd door verschillende maatregelen te nemen om het inkomstenverlies van de ondernemingen geheel of
gedeeltelijk te compenseren. De toekenning van forfaitaire premies vormt slechts een deel
van het antwoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de situatie. Andere maatregelen zijn de toekenning van leningen en waarborgen om de ondernemingen op korte termijn
te steunen (cf. punt 4.3) en lastendalingen voor sommige sectoren via belastingverminderingen.

56 De voornaamste documentatiebronnen die werden geraadpleegd, zijn de wetgeving, de nota’s aan de uitvoerende
machten en de omzendbrieven die de toekenning van en het toezicht op de steun regelen.
57 De term “onderneming” wordt opgevat zoals in de zin van artikel 1.1, 1° van het Wetboek van Economisch Recht
van 28 februari 2013 en werd in de verschillende bijzonderemachtenbesluiten gepreciseerd.
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Die maatregelen moeten worden gezien als aanvulling bij de maatregelen van de federale
regering, zoals de tijdelijke werkloosheid in samenhang met COVID-19, de uitbreiding van
de toegangsvoorwaarden voor het overbruggingsrecht en de toekenning van waarborgen.
Dit deel gaat nader in op de toekenning van forfaitaire vergoedingen aan ondernemingen,
die de essentie vormt van de middelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uittrekt voor
economische steun aan kleine en middelgrote ondernemingen.
4.2.2

Goedgekeurde steunmaatregelen

4.2.2.1 Regeling
De maatregelen die als reactie op de crisis werden genomen om inkomstenverliezen te
compenseren, bestonden erin vergoedingen toe te kennen aan ondernemingen die daar
uitdrukkelijk een aanvraag voor indienden bij de bevoegde administratie, in casu Brussel
Economie en Werkgelegenheid. Het gaat om forfaitaire, niet recurrente bedragen.
Gelet op de federale regelingen die werden ingevoerd om de fiscale en de sociale lasten van
de ondernemingen te verminderen en op basis van de uitwisselingen en bevindingen binnen de ERMG, heeft de Brusselse regering steun geboden om de vaste kosten van de ondernemingen geheel of gedeeltelijk te dekken. Op 7 april 2020 werd beslist een eerste eenmalige premie van 4.000 euro toe te kennen aan de kleine en middelgrote ondernemingen, en
op 28 mei 2020 werd beslist dat een tweede premie van 2.000 euro zou worden toegekend
aan een ruimere doelgroep van ondernemingen.
De forfaitaire premie van 4.000 euro was prioritair bedoeld voor ondernemingen uit de
sectoren die rechtstreeks werden getroffen, d.w.z. de ondernemingen die hun activiteiten
moesten stopzetten als gevolg van de beslissingen van de federale overheid. De steun kwam
dus enkel ten goede aan ondernemingen die actief waren in minstens één van de betrokken sectoren, waarvan de Brusselse regering een lijst opstelde aan de hand van de NaceBel-nomenclatuur zoals die op 18 maart 2020 werd geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Niet alleen dienden de ondernemingen tot een welbepaalde sector te behoren, ze moesten
ook beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
•
•
•

minder dan 50 voltijdse werknemers (VTE) in dienst hebben;
minstens één vestiging hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
een economische activiteit uitoefenen en daartoe beschikken over menselijke middelen
en goederen die er specifiek voor worden bestemd.

Omdat de pandemie bleef aanslepen en ook tot financiële moeilijkheden leidde bij economische actoren die niet moesten sluiten, besliste de Brusselse gewestelijke uitvoerende macht
een tweede forfaitaire premie van 2.000 euro in te voeren voor een ruimere doelgroep van
private economische ondernemingen die aan de volgende kenmerken beantwoordden:
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•
•

•
•

maximaal vijf voltijdse werknemers tellen;
geen publieke onderneming zijn, noch een onderneming die opdrachten van algemeen
belang vervult, noch een onderneming waarvan het maatschappelijk doel geen economisch karakter heeft, noch een onderneming waarvan de financiering van publieke oorsprong 50 % overstijgt;
ofwel zelfstandige zijn en het overbruggingsrecht genieten, ofwel een onderneming zijn
waarvan de meeste werknemers economisch werkloos zijn;
niet al een andere premie hebben ontvangen die in het kader van de COVID-19-crisis
is aangevraagd bij een Gewest, een Gemeenschap of een overheidsinstelling die van die
entiteiten afhangt.

4.2.2.2 Regelgevend kader
De toekenning van de betrokken vergoedingen werd systematisch omkaderd door bijzonderemachtenbesluiten58. Die hebben een vergelijkbare structuur en bepalen de doelgroep,
het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de nadere regels voor controles ex post.
De vergoedingen werden overigens toegekend overeenkomstig verordening nr. 1407/2013 van
de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen
107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, waardoor het Brussels Gewest de steunmaatregelen niet hoefde te melden aan de
Commissie.
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) is het bestuur van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel dat belast werd met de operationele uitwerking van de toekenning van en het toezicht op de diverse premies. BEW zette een portaalsite op waarmee
alle maatregelen werden ingevoerd59. Er werd niet voorzien in enige andere manier om een
aanvraag in te dienen.
4.2.3
Balans
De volgende tabel geeft voor de twee forfaitaire premies weer hoeveel dossiers er werden
geopend en welk bedrag er op 31 december 2020 in totaal was betaald. Die bedragen worden geacht exact te zijn, aangezien de periode waarin de maatregel van toepassing was, is
afgelopen.

58 Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/013 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2020 betreffende de
steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, en bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/030 van 28 mei 2020 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan
als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19.
59 De administratie heeft de portaalsite die ze voordien had ontworpen en geïmplementeerd voor het beheer van de
gewestelijke steun, aangepast aan de COVID-premies.
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Tabel 2 – Aantal dossiers en totaalbedrag per vergoeding (in euro)
Aantal dossiers
Totaalbedrag

Initiële
raming

Delta

1

89.956.000,00

109.912.000,00

19.956.000,00

1

34.658.000,00

102.000.000,00

67.342.000,00

Aanvragen

Aanvaard

Geweigerd

Betwisting

Forfaitaire
premie van
4.000 euro

20.304

19.884

419

Forfaitaire
premie van
2.000 euro

21.051

17.329

3.721

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens afkomstig van Brussel Economie en Werkgelegenheid
De globale kosten van de maatregelen zoals de Brusselse regering die ex ante had geraamd,
was 18 % overschat voor de forfaitaire premie van 4.000 euro en 65 % overschat voor die
van 2.000 euro.
De raming van het potentieel aantal begunstigden berust op een kruising van gegevens
afkomstig van de Kruispuntbank van Ondernemingen, gegevens van Statbel en gegevens
afkomstig van het vertrouwelijke dashboard van de ERMG.
Voor de premie van 2.000 euro werd een buffer van 20 % toegepast op de initieel geraamde
kosten, om ervoor te zorgen dat de administratie zoveel mogelijk aanvragen zou kunnen
verwerken. De buffer werd ingebouwd omdat het aantal potentiële begunstigden moeilijk
met precisie kon worden bepaald, gelet op het zeer ruime toekenningsspectrum van de
beoogde steun.
Dat er zo weinig weigeringen waren bij de eerste steunmaatregel (2,1 %) is toe te schrijven
aan het feit dat de toekenningsvoorwaarden duidelijk gedefinieerd waren en aan het feit dat
de portaalsite een reeks automatische controles uitvoerde op de aanvragen. Voor bepaalde
parameters oriënteert de portaalsite automatisch de registratie van de aanvragen, waardoor
onontvankelijke dossiers worden geweerd. Het Rekenhof kon niet nagaan hoeveel ondernemingen misschien moeilijkheden ondervonden bij de indiening van een aanvraag. Uit de
auditwerkzaamheden komt echter naar voren dat er geen enkele formele klacht werd ontvangen over technische moeilijkheden met de portaalsite of over praktische moeilijkheden
bij de indiening van aanvragen.
Het beduidend hogere aantal weigeringen bij de tweede premie (17,7 %) is toe te schrijven
aan de striktere toegangsvoorwaarden: de belangrijkste reden tot weigering houdt verband
met de voorwaarde die stelt dat de betrokkene het overbruggingsrecht moest genieten in de
periode maart en/of april. Op de tweede plaats staan de weigeringen wegens meervoudige
aanvragen (als de betrokkene al andere Brusselse steun kreeg toegekend).
4.2.4
Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde
Het Rekenhof heeft een steekproef van vereffeningsdossiers onderzocht voor de twee forfaitaire premies.
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4.2.4.1 Toekenning van en toezicht op de steun
De administratie werd geconfronteerd met een delicate evenwichtsoefening tussen het
risico op laattijdige betalingen en het risico op onterechte betalingen. Daarom stelde ze
controleprocessen in om een snelle betaling van de vergoedingen te garanderen en tegelijkertijd het risico op onterechte betalingen te beperken.
Het eerste controleniveau verloopt volledig geautomatiseerd zodra de aanvraag wordt ingediend via de portaalsite die BEW ontwikkelde om de toekenning van de steunmaatregel te
beheren60. De administratie noemt die controle “de wizard”. Door het ondernemingsnummer te koppelen aan gegevens afkomstig van authentieke bronnen, kan worden gecontroleerd of de onderneming op 18 maart 2020 wel degelijk een vestiging had in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en of het rijksregisternummer van de beheerder overeenstemt met
dat van de oprichter, van de uitbater of van een bestuurder. Er wordt ook gecontroleerd of
er niet al andere COVID-premies zijn toegekend door een andere Brusselse administratie
of openbare instelling. Tot slot wordt ook gecontroleerd of er op de vermelde bankrekening
al steunpremies zijn gestort.
Voor de premie van 2.000 euro worden de voorwaarden in verband met het overbruggingsrecht ook automatisch gecontroleerd via gegevenskruisingen met bestanden van het RSVZ.
Zodra de automatische controles zijn uitgevoerd, wordt het dossier gevalideerd en aangemaakt in de database Impala van BEW. Een medewerker controleert dan nog de andere criteria, alsook de documenten die de begunstigden moeten voorleggen (kopie van de bankkaart en van de identiteitskaart, bankattest, enz.).
De naleving van het de-minimisplafond berust op een verklaring op erewoord en wordt niet
specifiek gecontroleerd door de administratie.
Naast de controles ex ante van de toegangsvoorwaarden (om het risico op fraude te beperken), gebeurt er een controle ex post. Die beoogt voornamelijk de naleving van de toekenningsvoorwaarden in verband met de situatie van de begunstigden in de drie jaar na de
toekenning61.
4.2.4.2 Vaststellingen
Reactiesnelheid van de administratie en controlestrategie
De administratie heeft haar geïnformatiseerde systeem voor het beheer van subsidieaanvragen snel aangepast. Dat systeem maakt het mogelijk de controles zoveel mogelijk te
automatiseren en de dossiers te centraliseren zonder de vereffeningstermijnen al te zeer op
te rekken en rekening houdend met de beperkte resources.

60 Aanvragen indienen via een portaalsite is gebruikelijk voor premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werd
in geen enkele andere mogelijkheid voorzien.
61 Er zal moeten worden gecontroleerd of de begunstigde zijn verplichtingen nakomt op het vlak van sociale rechten
en milieurechten, of hij de betrokken vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt en of hij geen aangifte van faillissement doet.
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De ontplooide controlestrategie strookt met de beoogde beleidsdoelstelling, namelijk snel
hulp bieden aan de begunstigde ondernemingen door de nadere regels voor de indiening
van aanvragen maximaal te vereenvoudigen. De controle op basis van authentieke bronnen
heeft het kennelijk mogelijk gemaakt om de toekenning van niet-verschuldigde premies te
vermijden.
Haalbaarheid van de controles
De toekenningsvoorwaarden controleren op basis van een kruising met authentieke bronnen heeft een aantal voordelen en dankzij de informatisering ervan kon een deel van de
controle worden gesystematiseerd voor alle dossiers door de manuele verrichtingen tot een
minimum te beperken.
Er doken niettemin een paar moeilijkheden op bij de toepassing van de controle op basis
van authentieke bronnen. Wat het overbruggingsrecht betreft, werd BEW geconfronteerd
met de laattijdige aanlevering van gegevens door het RSVZ, waardoor de verwerking van de
premieaanvragen vertraging opliep. Die vertragingen waren voor een deel toe te schrijven
aan de abnormaal grote hoeveelheid aanvragen voor overbruggingsrecht, waardoor de toekenningstermijnen langer werden.
Betrouwbaarheid van de gegevens
De controle in verband met de activiteitensector van de onderneming berust voornamelijk
op de Nace-Bel-code die wordt meegedeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Het risico dat voortvloeit uit het feit dat die codes via een verklaring worden meegedeeld
en dat ondernemingen niet verplicht zijn een activiteit te beoefenen voor alle meegedeelde
codes, werd ondervangen door de gegevens te toetsen aan de werkelijke activiteiten zoals
die bekend zijn bij de btw-administratie. Ondernemingen die niet echt actief zijn in een van
de in aanmerking komende sectoren, konden in theorie dus geen premies ontvangen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Rekenhof stipt aan dat dit een goede praktijk is.
Kwaliteit van de controles
De administratie heeft een controle ex ante uitgevoerd en ze heeft een reeks criteria gedefinieerd voor controles ex post. Aangezien de regeling voorziet in voorwaarden die moeten
worden gerespecteerd tot drie jaar na de toekenning van de steun, kunnen die controles pas
op dat moment worden gefinaliseerd.
Het Rekenhof heeft de realiteit en de kwaliteit vastgesteld van de controles die voorafgaan
aan de vereffening van de steun door de administratie, en dat voor alle gestorte premies.
Het heeft echter twee hiaten vastgesteld:
•

de administratie past de bepalingen van de Europese verordening die geldt voor het toezicht op de de-minimissteun, niet adequaat toe. Omdat er geen nationaal register is van
de de‑minimissteun, zou de aanvrager in zijn aanvraag het bedrag aan de‑minimissteun
moeten preciseren dat hij in de loop van de voorbije drie boekjaren heeft ontvangen,
maar die informatie wordt niet meegedeeld. De administratie verlaat zich op de verklaring op erewoord van de aanvrager;
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•

de administratie controleert niet of de begunstigde ook steun heeft ontvangen van andere
deelstaatentiteiten, terwijl de regelgeving die voorwaarde wel stelt. Die voorwaarden
zullen worden gecontroleerd bij de controle ex post.

Toen het Rekenhof zijn werkzaamheden had afgerond, moest de controle ex post nog worden gepland door de diensten van de Economische Inspectie.
4.2.5

Evaluatie van de regeling

4.2.5.1 Gelijke behandeling
De Brusselse regering besliste dat enkel een limitatieve lijst van sectoren toegang zou krijgen tot de forfaitaire premie van 4.000 euro. De lijst van in aanmerking komende sectoren
berust in hoofdzaak op de lijst van sectoren die moesten sluiten als gevolg van de beslissing
van de federale regering. Door die restrictie is er een breuk in de gelijke behandeling van
ondernemingen die inkomstenverlies leden als gevolg van de pandemie. Tal van ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, werden immers ook in meer of mindere mate
getroffen.
Het is onder meer die ongelijkheid die de regering ertoe bracht de forfaitaire premie van
2.000 euro aan te bieden aan ondernemingen die niet verplicht waren volledig te sluiten.
De minister-president vestigt in zijn antwoord de aandacht op het feit dat aanvankelijk
de aandacht in de eerste plaats uitging naar de sectoren die de deuren moesten sluiten.
Hij is overigens van oordeel dat de maatregelen telkens werden gekalibreerd, zodat ze beantwoordden aan de vastgestelde behoeften in de sectoren die werden geïdentificeerd als
mogelijkerwijs in moeilijkheden. Hij voegt eraan toe dat een verschillende behandeling
uiteraard geen breuk in de gelijkheid betekent als de sectoren zich niet in een objectief
vergelijkbare situatie bevinden.
4.2.5.2 Proportionaliteit van de maatregelen
De vergoedingsmethode waarvoor de Brusselse regering opteerde, voorziet niet in een proportionaliteitsmechanisme dat gekoppeld is aan de grootte van de onderneming en aan de
duur van de sluiting. De steun werd toegekend in de vorm van niet-recurrente forfaitaire
vergoedingen en iedereen ontving hetzelfde bedrag. Daaruit volgt dat de intensiteit van de
steun misschien daalde, hetzij omdat de crisis bleef aanslepen, hetzij door de grootte van
de onderneming.
4.2.6
Conclusies
BEW heeft zich snel aangepast, ondanks de moeilijkheden qua werkorganisatie als gevolg
van de pandemie. De administratie heeft een systeem voor de toekenning van premies ingesteld dat strookt met de beoogde beleidsdoelstelling.
De controlestrategie berust ruimschoots op de geautomatiseerde kruising van gegevens
afkomstig uit authentieke bronnen. Die werkwijze biedt voordelen omdat bijvoorbeeld een
groot aantal dossiers snel kan worden verwerkt door de risico’s van manuele controleverrichtingen tot een minimum te beperken. De beschikbaarheid van de gegevens en de moeilijkheden in samenhang met de procedures die voorafgaan aan de gegevensuitwisseling
tussen administraties met betrekking tot het overbruggingsrecht, heeft echter geleid tot
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langere vereffeningstermijnen in bepaalde premiedossiers en zelfs tot de verwerping van
dossiers.
De controle die plaatsvindt vóór de premies worden betaald, beperkt de risico's op fraude
en dubbele subsidiëring. Er zijn echter een paar hiaten. Zo wordt niet gecontroleerd of de
begunstigde niet ook al steun ontvangt van andere entiteiten en worden de bepalingen van
de Europese verordening die geldt voor het toezicht op de de-minimissteun niet adequaat
toegepast. De controle ex post zou die hiaten deels kunnen ondervangen.
Tot slot leidt het systeem van forfaitaire vergoedingen tot een ongelijke behandeling van de
ondernemingen en vertoont het een gebrek aan proportionaliteit.

4.3

Leningen aan ondernemingen

4.3.1
Inleiding
Vanaf 13 maart 2020 heeft de federale regering maatregelen genomen op het vlak van social
distancing en de sluiting van de zogeheten “niet-essentiële” sectoren, waaronder de horeca.
Deze sector heeft voor het gewestelijk grondgebied een bijzonder belang in termen van lokale werkgelegenheid: voor elk miljoen euro aan omzet in de horeca worden nagenoeg drie
jobs onrechtstreeks gegenereerd in andere activiteitensectoren op het gewestelijk grondgebied62. Dat is een van de redenen waarom de gewestelijke regering specifieke maatregelen
nam voor de horeca. Op 30 april 2020 werd beslist leningen toe te kennen aan op het gewestelijk grondgebied gevestigde horecaondernemingen en aan hun leveranciers. Omdat de
crisis bleef aanslepen, heeft de regering die maatregel in tweede instantie uitgebreid naar
alle activiteitensectoren.
4.3.2
Regeling
Gezien het risicoprofiel van ondernemingen uit de horeca leek het cruciaal om de toegang
open te houden tot een andere financieringsbron dan de bankensector. Dat vormde een
aanvulling bij de economische steunmaatregelen in samenhang met de premies voor ondernemingen (cf. punt 4.2).
Die beslissing en de tenuitvoerlegging ervan berusten op overleg dat plaatsvond binnen
een werkgroep voor economische informatie die meteen na 12 maart 2020 werd opgericht
(cf. hoofdstuk 3). Bij de uitwerking van die beslissing bleken ook de uitwisselingen in het
kader van de ERMG nuttig te zijn geweest.
In die context heeft de regering een opdracht betreffende de toekenning van leningen gedelegeerd aan de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (Finance&Invest.brussels, hierna “de GIMB” genoemd), die de taak heeft private financieringen aan te vullen met
leningen of participaties. Ze beoogt de kleine en middelgrote ondernemingen, de start-ups,
alsook sociale ondernemingen en coöperatieven.

62 Cf. Brussels Planningsbureau (perspective.brussels), Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis, p. 40, juli 2020.
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De gedelegeerde opdracht is geen nieuwe activiteit, maar versterkte de middelen ten behoeve van ondernemingen uit de horeca en hun leveranciers met 39,5 miljoen euro63. Voor
leveranciers geldt wel een bijzondere voorwaarde: ze moeten betaalfaciliteiten hebben toegekend aan ondernemingen uit de Brusselse horeca.
Op 23 december 2020 breidde de regering die opdracht uit tot alle ondernemingen met een
actieve vestiging op het gewestelijke grondgebied, ongeacht de sector, op voorwaarde dat ze
voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.
Aangezien de crisis bleef aanslepen, voerde de regering op 27 mei 2021 voor de derde keer
een wijziging door in de regeling, door de beschikbare enveloppe voor leningen met 10 miljoen euro op te trekken.
In eerste instantie moesten de ondernemingen uit de horeca minstens 50 personen voltijds in dienst hebben. Die drempel werd vastgelegd onder verwijzing naar de bepalingen
van het bijzonderemachtenbesluit 2020/013, die de toekenning omkaderden van de forfaitaire premie van 4.000 euro aan ondernemingen (cf. punt 4.2), om te vermijden dat leningen zouden worden toegekend aan ondernemingen die de betrokken premie ontvangen.
In juni 2020 werd het maximale aantal voltijdse medewerkers teruggebracht tot 10.
De leningen, die als “semi-kapitaalschuld” worden beschouwd voor de begunstigde, zouden
binnen zeven jaar na de toekenning moeten worden terugbetaald. De intrestvoet stijgt per
geleende schijf en zet de begunstigde ertoe aan gebruik te maken van de voorwaarden op
de private markt zodra zijn situatie dat toelaat.
Leningaanvragen moeten worden ingediend vóór 31 december 2021.
De GIMB ontving een bedrag van 0,8 miljoen euro om haar beheerkosten te dekken.
4.3.3
Regelgevend kader
De maatregel die erin bestaat leningen toe te kennen aan de horeca, wordt omkaderd door
een bijzonderemachtenbesluit64. Dat besluit definieert de opdracht die de regering delegeert
aan de GIMB en wijst een eerste bedrag van 0,5 miljoen euro toe voor de beheerkosten. Het
besluit preciseert de enveloppe voor de begunstigden (initieel vastgesteld op 39,5 miljoen
euro), door het gewest als lening toevertrouwd aan de GIMB en terugbetaalbaar met intrest,
met aftrek van de verliezen die de GIMB leed. Het bepaalt ook de toekenningsvoorwaarden
en de nadere regels voor het toezicht op de maatregel.

63 Ter vergelijking: voor alle activiteiten van finance.brussels moest in 2019 een bedrag van 40,1 miljoen euro worden
vastgelegd, waarvan slechts 10 % ten goede kwam aan de horeca (steun aan 20 ondernemingen) (cf. jaarverslag,
p. 16-17).
64 Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de
nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan Brusselse
ondernemingen en de leveranciers van de horecasector vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis.
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Het besluit werd nadien gewijzigd door twee andere bijzonderemachtenbesluiten en door
één gewoon besluit65.
De achtereenvolgende wijzigingen van het regelgevend kader waren bedoeld om de regeling af te stemmen op de evolutie van de crisis en op de moeilijkheden waarmee de doelgroepen te maken kregen. De uitbreiding van de toegangsvoorwaarden en de verhoging
van de middelen maakten het mogelijk een groter aantal structuren te ondersteunen in een
context waarin de private bankensector de toegang tot leningen voor dat soort ondernemingen beperkte.
4.3.4
Balans
Dat meer middelen werden uitgetrokken voor deze leningen, is te verantwoorden door de
balans van de maatregel: op 11 maart 2021 had de GIMB al 26,5 miljoen euro aan leningen
toegekend aan 80 ondernemingen, terwijl dossiers met betrekking tot 36 ondernemingen,
voor in totaal 9,6 miljoen euro, nog ter studie lagen66.
De GIMB maakte overigens gewag van 161 geweigerde dossiers op 23 april 2021, veelal vanwege een ontoereikend aantal VTE. De maatregel werd bijgestuurd om tegemoet te komen
aan die realiteit: het minimum aantal VTE werd in juni 2020 teruggebracht van 50 naar
10. De zogeheten “Oxygen-lening” is overigens ook toegankelijk voor ondernemingen met
minder dan 10 VTE. Zeventien dossiers werden geweigerd wegens negatieve eigen middelen
zonder vooruitzicht op een snelle herkapitalisatie.
De doelgroep heeft ruimschoots gebruikgemaakt van de maatregel. Het succes is onder
meer toe te schrijven aan doeltreffende communicatie. Algemene informatiestructuren
hebben de in aanmerking komende ondernemingen systematisch op de maatregel gewezen. Zo verzamelde hub.brussels nagenoeg 16.000 contactadressen via de dienst 1819, die de
betrokkenen actuele informatie bezorgde over de aanpak van de economische crisis. Zowat
27.000 abonnees van de 1819-nieuwsbrief werden ook geïnformeerd over de regelingen. De
veldwerkers van hub.brussels, tot slot, hebben specifieke infofiches verdeeld aan ondernemers uit de horeca.

65 Bijzonderemachtenbesluit 2020/046 van 18 juni 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/046 tot
wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van
30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor
Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de
toelevering ervan vanwege de COVID−19-gezondheidscrisis; bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/050 van 23 december 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr.
2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of
voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis; gewoon besluit van 27 mei 2021 tot wijziging
van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor
de toekenning van kredieten aan Brusselse ondernemingen en de leveranciers van de horecasector vanwege de
COVID-19-gezondheidscrisis. Art. 44 van de ordonnantie van 4 december 2020 houdende bekrachtiging van de
besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis
COVID-19 machtigt de regering immers om de bepalingen die werden genomen via bijzonderemachtenbesluiten
te wijzigen op voorwaarde dat een wettelijke grondslag haar machtigt om de betrokken materies te regelen.
66 Bron: kabinet van de staatssecretaris belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek. Op
9 september 2021 waren 118 dossiers gevalideerd ten belope van 39,7 miljoen euro.
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4.3.5

Resultaat van de controle die het Rekenhof uitvoerde

4.3.5.1 Toekenning en toezicht
Het besluit voorziet in drie stappen: nadat de aanvragers elektronisch een dossier hebben
ingediend, worden de boekhoudkundige gegevens verzameld, onder meer op basis van een
automatische gegevenstransfer vanuit het platform Bel-first. De GIMB voert een financiële
analyse uit van die gegevens, alvorens een investeringscomité ad hoc beslist over de toekenning. Voor leningen van meer dan 500.000 euro is het akkoord van de minister nodig.
4.3.5.2 Vaststellingen
Kwaliteit van de controles
Het Rekenhof heeft acht toekenningsdossiers onderzocht en stelt vast dat alle controlepunten waarin het besluit voorziet, systematisch worden geverifieerd (op drie uitzonderingen
na).
Enerzijds legt het besluit de verplichting op dat “de aanvrager het nodige heeft gedaan om
de andere maatregelen voorzien in het kader van deze crisis te genieten”. De kandidaat-begunstigde stelt daarvoor een verklaring op, maar die wordt niet systematisch gecontroleerd
voor alle maatregelen waarin de regelgeving voorziet.
Anderzijds zijn er Europese regels aangaande staatssteun die verplichtingen opleggen aan
de begunstigden, maar tot februari 2021 werden die verplichtingen niet gecontroleerd.
Nadien moesten de aanvragers een verklaring op erewoord opstellen om dat punt te ondervangen. De Raad van State had dat hiaat overigens aangestipt in zijn voorafgaande advies.
De aanvrager voegt een gedetailleerd overzicht toe van de steunbedragen die hij heeft ontvangen (ook buiten de context van de crisis) en vermeldt vanwaar die steun afkomstig was
en op welke datum de steun werd toegekend.
Tot slot bepaalt het besluit dat de GIMB moet nagaan “in redelijke mate, of de aanvrager
leefbaar zal zijn na de toekenning van de lening”. Het Rekenhof stelt vast dat die redelijke
zekerheid voor ten minste twee van de acht onderzochte dossiers in twijfel kan worden
getrokken. De minister-president geeft in zijn antwoord aan dat het ingewikkeld is de leefbaarheid van een onderneming te evalueren, in het bijzonder in de context van een gezondheidscrisis.
4.3.6

Evaluatie van de maatregel

4.3.6.1 Coherentie van de maatregel en van de uitvoering ervan
De maatregel is coherent met de beslissingen die de Brusselse regering nam op het vlak van
premies, rekening houdend met de maatregelen die de federale regering nam. Het overleg in de gewestelijke en federale werk- en denkgroepen die er kwamen als gevolg van de
crisis, was nuttig. De beslissing werd niet voorafgegaan door een formele risicoanalyse,
maar streeft er niettemin naar het overheidsinitiatief te situeren binnen een realistische
marktcontext, om de actoren voor te bereiden op het herstel van de economie. De drempelbedragen, plafondbedragen en parameters van de beslissing berusten onder meer op een
onderzoek van de beschikbare gegevens over de toestand in de horeca.
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Het Rekenhof stelt echter vast dat de gewestelijke autoriteiten bij de afsluiting van de auditwerkzaamheden nog niet hadden beslist of in gebreke blijvende debiteuren tot terugbetaling zouden worden gedwongen. Dat er terugbetalingen zullen uitblijven, is echter te
verwachten in het vooruitzicht van de marktevolutie in de komende jaren. Dat hiaat in de
voorbereiding van de maatregel leidt tot onzekerheid op het vlak van het administratieve
beheer. De minister-president geeft in zijn antwoord aan dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest rekent op de terugbetaling van de toegekende leningen. Een analyse van de financiële leefbaarheid van de begunstigden is trouwens een toekenningsvoorwaarde. Hij voegt
eraan toe dat een grondig onderzoek kan worden uitgevoerd bij eventuele procedures van
gerechtelijke reorganisatie.
4.3.6.2 Cumulatie van steun
De toekenning van de lening is gekoppeld aan de voorwaarde dat de onderneming ook
gebruik dient te maken van andere steun die wordt geboden. De cumulatie-effecten waren
echter nog niet geëvalueerd toen de auditwerkzaamheden werden afgesloten.
4.3.6.3 Gelijke behandeling
Het Rekenhof stelt vast dat er geen enkele klacht kwam over deze maatregel. Volgens de
procedure moesten aanvragen binnen 10 dagen verwerkt worden, wat weliswaar niet altijd gebeurde, maar de communicatie met de aanvragers verliep digitaal en dus vlotter. In
dat verband heeft de doorstroming vanuit de gewestelijke infosites (hub.brussels en 1819)
ervoor gezorgd dat de maatregel de nodige bekendheid kreeg. De lessen die werden getrokken uit vorige crises (de economische crisis van 2008-2009 en de veiligheidscrisis van
2015-2016) werden bovendien te baat genomen, onder meer op het vlak van de werkorganisatie en de dringende verwerking van dossiers; ook de aanpak van de communicatie met de
begunstigden en met de andere betrokken gewestelijke instellingen verliep vlotter dankzij
ervaringen uit het verleden.
4.3.7
Conclusies
De maatregel die erin bestaat dat de GIMB leningen toekent, kwam tegemoet aan vooraf
geïdentificeerde behoeften. Naargelang de crisis evolueerde, werd de maatregel bijgestuurd
en de uitvoering ervan strookt in essentie met de wettelijke voorschriften.
De toekenningscriteria waarin de regelgeving voorziet, worden echter niet allemaal systematisch gecontroleerd (bv. het gebruik van andere steun waarop de kandidaat-begunstigden aanspraak maken). Bij de toekenningscriteria is de leefbaarheid van de gefinancierde
structuren moeilijk te beoordelen.
Tot slot is er nog geen procedure uitgewerkt die achterstallige terugbetalingen omkadert.

4.4

Steun aan de sector van de dienstencheques

4.4.1
Inleiding
De NVR beschouwde de sector van de dienstencheques als essentieel. Die ondernemingen
moesten niet sluiten tijdens de pandemie, maar ze werden wel sterk getroffen door de lockdownmaatregelen en de social distancing waartoe de federale overheid besliste. Sommige
dienstenchequegebruikers wensten om uiteenlopende redenen (angst voor besmetting,
quarantaine, enz.) geen arbeidskrachten meer te ontvangen thuis. Die afzeggingen genereerden inkomstenverlies bij de betrokken dienstenchequebedrijven.
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De technische werkloosheid bood een uitweg, maar bleek in de praktijk moeilijk toe te
passen, vooral omdat de continuïteit van de diensten moest worden verzekerd. Sommige
gebruikers hebben immers geen andere mogelijkheid dan een beroep te doen op dienstenchequewerknemers. Door onverwachte afzeggingen en het feit dat men niet een deel van
de dag werkloos kan zijn67, moesten ondernemingen die hun activiteiten wensten voort te
zetten, volledige dagen uitbetalen aan werknemers met onvolledige uurroosters. Bovendien
gaat het om een precaire sector. Sommige werknemers hebben partiële contracten, aangevuld met tijdelijke contracten. Dergelijke contracten komen niet altijd in aanmerking voor
het recht op tijdelijke werkloosheid.
4.4.2

Steunmaatregelen

4.4.2.1 Regeling
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering nam drie maatregelen om de sector van de dienstencheques te steunen. Ze liepen van 18 maart tot 30 april 2020 en twee ervan werden verlengd
tot 30 juni 2020.
De eerste maatregel behelsde de toekenning van een eenmalige forfaitaire premie van
4.000 euro aan alle dienstenchequebedrijven met een erkenning op de datum waarop de
steun werd uitbetaald (6 mei 2020) en met hoofdzetel in het Brussels Gewest. Die laatste voorwaarde werd gecoördineerd met het Waals Gewest om cumulaties te vermijden
als ondernemingen een erkenning hebben in beide gewesten. De premie was bedoeld om
het inkomstenverlies als gevolg van afgenomen activiteit te compenseren. Ze werd op
6 mei 2020 uitbetaald door de uitgifteonderneming (Sodexo), op bevel van de administratie
die binnen BEW bevoegd is voor de dienstencheques.
De tweede maatregel bestond in een verhoging (+2 euro) van de gewestelijke tegemoetkoming per gepresteerd uur ten behoeve van de dienstenchequebedrijven. De verhoging gold
voor dienstencheques die aan de bedrijven werden terugbetaald voor prestaties verricht in
de loop van de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Om de verhoogde tegemoetkoming te genieten, moesten de dienstencheques uiterlijk op 15 september 2020 voor
terugbetaling zijn voorgelegd aan de uitgifteonderneming.
De derde maatregel was bedoeld als financiële steun voor werknemers van de Brusselse
dienstenchequesector die in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst als gevolg van
COVID‑19, voor de periode van 18 maart tot en met 30 juni 2020. Erkende bedrijven met
hoofdzetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moesten de steun bij de administratie
aanvragen vóór de 15e van de maand volgend op de maand van tijdelijke werkloosheid. De
steun beliep, voor elke betrokken werknemer, 2,50 euro bruto per aangegeven uur tijdelijke
werkloosheid. De erkende dienstenchequebedrijven moesten de steun doorstorten aan de
betrokken werknemers.

67 Die restrictie werd, onder meer voor de sector van de dienstencheques, opgeheven in de periode van 10 mei tot
30 juni 2021.
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4.4.2.2 Regelgevend kader
De drie maatregelen werden ingevoerd via een bijzonderemachtenbesluit68. De toepassingsperiode van de laatste twee maatregelen werd verlengd middels een tweede bijzonderemachtenbesluit69. Het eerste bijzonderemachtenbesluit definieerde de beoogde doelgroep,
het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de nadere regels voor de controle ex post.
De premies van de eerste maatregel werden overigens toegekend in overeenstemming met
verordening nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende
de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op de-minimissteun, waardoor het Brussels Gewest de steunmaatregelen
niet hoefde te melden aan de Commissie.
Het departement Dienstencheques van BEW werd ermee belast de toekenning van en het
toezicht op de diverse steunmaatregelen te operationaliseren. De uitgifteonderneming vervult haar klassieke controleopdrachten en fungeert eenvoudigweg als kassier voor rekening
van de administratie voor de uitbetaling van de verhoogde tegemoetkoming en de werkloosheidstoeslagen.
4.4.3
Balans
De 242 ondernemingen met een erkenning op 6 mei 2020 en met hoofdzetel in Brussel ontvingen de eenmalige forfaitaire premie van 4.000 euro, wat neerkomt op een totaalbedrag
van 968.000 euro.
Alle in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende ondernemingen die prestaties verrichtten in de periode van 18 maart tot 30 juni 2020 (495 ondernemingen70), genoten de verhoogde tegemoetkoming. Er werd in totaal 4,5 miljoen euro betaald. Volgens de schattingen zou
de maatregel 2,9 miljoen euro kosten tijdens de toepassingsperiode van drieënhalve maand.
Die budgettaire onderschatting toont aan dat de activiteit in de sector minder sterk terugliep dan verwacht. In de gegeven periode lag het aantal benutte dienstencheques hoger dan
de regering had geraamd. Die besliste de maatregel niettemin te verlengen tot 30 juni 2020,
omdat de ondernemingen dankzij de gewestelijke tegemoetkoming een aanzienlijk hogere
terugbetaling konden krijgen om zodoende opgewassen te zijn tegen de extra werklast die
de crisis genereerde als gevolg van, bijvoorbeeld, de vele afzeggingen, het hogere verzuim,
enz.
De derde maatregel kwam in maart en april ten goede aan 161 ondernemingen (15.226 werknemers), voor in totaal 6,6 miljoen euro. Uit de dossiers van de maand mei komt naar voren
dat 156 ondernemingen de toeslag bij de tijdelijke werkloosheid ontvingen voor 14.001 werknemers en in totaal 1,9 miljoen euro. In juni, tot slot, genoten 287 ondernemingen de steunmaatregel ten behoeve van 8.046 werknemers, voor in totaal 0,9 miljoen euro.

68 Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten betreffende de invoering
van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van
de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
69 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 tot verlenging van de
maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van
23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.
70 Die ondernemingen hebben niet allemaal hun hoofdzetel in Brussel.
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4.4.4

Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde

4.4.4.1 Toekenning van en toezicht op de steun
Vanuit haar rol als uitgifteonderneming van dienstencheques heeft Sodexo de verschuldigde bedragen betaald op bevel van de administratie. Sodexo heeft de forfaitaire premies
van 4.000 euro betaald op basis van een lijst van begunstigden die BEW had opgesteld, na
te hebben gecontroleerd of ze een erkenning hadden op 6 mei 2020.
Sodexo heeft ook de verhoogde gewestelijke tegemoetkoming betaald aan de erkende operatoren, op basis van bestanden die de administratie aan Sodexo had bezorgd, na de geldigheid te hebben gecontroleerd van de dienstencheques die de ondernemingen hadden
ingediend. Die controle is dezelfde als de controle die de administratie gewoonlijk uitvoert
ten aanzien van de uitgifteonderneming.
Wat de werkloosheidstoeslag betreft, hebben de begunstigde ondernemingen bij de administratie een dossier ingediend om de werkloosheid te verantwoorden. Zodra de diensten
van de administratie de dossiers en de voorwaarden met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid hadden gecontroleerd, bezorgde de administratie elke maand de betaalorders aan
Sodexo ter vereffening.
Kwaliteit van de controle
Voor de eerste maatregel heeft het Rekenhof de lijst van erkende ondernemingen met zetel
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekruist met de lijst van begunstigde ondernemingen. Er werd geen enkele onterechte betaling opgemerkt.
Aangezien de tweede premie bestaat in een verhoging van de bedragen die de uitgifteonderneming doorgeeft aan de administratie, berusten de risico’s in feite bij de uitgifteonderneming en het Rekenhof is niet bevoegd om die te controleren. De administratie controleert
de activiteiten van de uitgifteonderneming zoals gebruikelijk. Het Rekenhof heeft van de
administratie de betalingsbestanden ontvangen. Die stroken met de bestanden die Sodexo
doorgaf. Uit de kruising van die gegevens komt naar voren dat het risico vergelijkbaar is met
het risico dat hoort bij het gewone proces.
Het toezicht op de derde maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van de administratie. De ondernemingen moesten tegen de 15e van de volgende maand een dossier indienen
om de aanvraag te verantwoorden en om te bewijzen dat de betrokken werknemer in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst. De administratie heeft eerst de aangegeven uren werkloosheid gecontroleerd en daarna pas het bevel gegeven aan Sodexo om de bedragen uit te
betalen. De controle berust op informatie afkomstig van de aangiften van sociale risico’s
(ASR) door de begunstigden. De begunstigde ondernemingen moeten de bedragen doorstorten aan de betrokken werknemers, na inhouding van 26,75 % bedrijfsvoorheffing. Het
Rekenhof heeft een steekproef van documenten onderzocht die weliswaar statistisch niet
representatief was, maar waaruit geen enkele anomalie naar voren is gekomen. Bovendien
is er voorzien in een controle door een toetsing van de authentieke gegevens afkomstig van
de RVA.
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Controle ex post en terugvordering van onterechte betalingen
Het bijzonderemachtenbesluit waarin de maatregelen zijn vervat, voorziet in een reeks
controles ex post door de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie. De administratie moet
onder meer controleren of het aantal uren tijdelijke werkloosheid dat bij de administratie
werd aangegeven op het moment van de betalingsaanvraag, effectief overeenstemt met de
bedragen die de werknemers ontvingen bij wijze van tijdelijke werkloosheid en of de steun
effectief terecht is gekomen bij de betrokken werknemers. Het besluit voorziet in een aantal
boetes en straffen voor in gebreke blijvende ondernemingen.
Op het moment dat het Rekenhof zijn controle afsloot, was er bij de administratie geen enkel geschillendossier geregistreerd. Als tussenschakel heeft de uitgifteonderneming niets
te maken met eventuele geschillen, want zij handelt uitsluitend op bevel.
4.4.4.2 Evaluatie van de maatregel
Gelijke behandeling
De regeling garandeert niet dat de doelgroep gelijk wordt behandeld. De aanvullende subsidiëring van uren tijdelijke werkloosheid kan er immers toe leiden dat werknemers uit eenzelfde sector op verschillende wijze worden behandeld. Het dienstenchequebedrijf beslist
zelf om werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen, ofwel om ze aan het werk te houden. Het risico dat die beslissing een drukmiddel wordt ten aanzien van de werknemers,
kan niet terzijde worden geschoven.
Proportionaliteit
De mogelijk overmatige financiering van bepaalde dienstenchequebedrijven is toe te schrijven aan een gebrek aan coördinatie tussen de gewesten en tussen de diverse maatregelen.
Er is geen enkele wettelijke verplichting om samen te werken inzake dienstencheques en de
coördinatiepogingen op initiatief van het kabinet van de bevoegde Brusselse minister zijn
zonder resultaat gebleven. Voor zover het Rekenhof weet, is er geen gemeenschappelijke
controle ingesteld. De overmatige financiering van bepaalde dienstenchequebedrijven valt
dus niet uit te sluiten.
Cumulatie van steun
Er is geen cumulatie mogelijk met een andere Brusselse premie, want de Brusselse premie
van 4.000 euro71 is voorbehouden aan ondernemingen die hun activiteiten moesten stopzetten wegens de federale beslissingen. Er is ook geen cumulatie mogelijk met de premie
van 2.000 euro, want de toekenningsvoorwaarden voor die premie bepalen dat er niet mag
worden gecumuleerd met een andere gewestelijke premie.

71 Cf. punt 4.2 van dit verslag.
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4.4.5
Conclusies
Het toezicht op de maatregel berust zowel op de controle ex ante als op de controle ex post.
Het Rekenhof stelt een beperkt risico op onterechte betalingen vast bij de toekenning van
de forfaitaire premie en bij de toekenning van de verhoogde gewestelijke tegemoetkoming.
Het risico op fraude met de aangegeven werkloosheid is beperkt wegens de controles ex
ante die de administratie uitvoert, maar de controle waarbij wordt nagegaan of de begunstigde ondernemingen de steun effectief hebben doorgestort, loopt nog. Bijgevolg bestaat
het risico dat de uiteindelijke begunstigde, namelijk de werknemer, in werkelijkheid niet de
bedragen heeft ontvangen waar hij recht op had. De minister belast met Werk preciseert
dat testcontroles werden uitgevoerd met het oog op een systematische aanpak vanaf oktober 2021.
Tot slot is er een risico op overmatige financiering van ondernemingen met een erkenning
in meer dan één gewest, want er is geen coördinatie met de andere gewesten.

4.5

Aanmoediging van de circulaire economie

4.5.1
Inleiding
De maatregelen die de NVR nam in het kader van de COVID-19-crisis, waren zeer hinderlijk voor de activiteiten van de bouwsector tussen maart en mei 2020. De Brusselse
Hoofdstedelijke Regering heeft van die nood een deugd willen maken door de ecologische
transitie ervan te versnellen: het was de bedoeling om via sensibilisering bedrijfsopleidingen en ‑begeleiding te promoten, wat de principes zijn van de circulaire economie. De circulaire economie wil materialen zo lang mogelijk in circulatie houden doorheen de productie- en consumptiecyclus, en ze vervolgens hergebruiken. In dat model gaat de voorkeur, in
afnemende volgorde, uit naar hergebruik, herstelling en recyclage.
Omdat de bouwsector zo belangrijk is voor de Brusselse economie en omdat de ecologische
renovatie van bouwwerken op het gewestelijke grondgebied een uitdaging vormt, was de
ecologische transitie al opgenomen in de gewestelijke beleidsverklaring bij aanvang van
de legislatuur. Zo worden voor elk miljoen euro omzet uit bouwactiviteiten meer dan twee
jobs onrechtstreeks gecreëerd in andere sectoren op het gewestelijke grondgebied72. Het
stilleggen van de werven was volgens de regering een kans om professionals uit de sector
in de vrijgekomen tijd te laten kennismaken met de theorie en met nieuwe technieken die
hun een concurrentievoordeel zouden bieden op het moment dat de activiteit zou worden
hervat.
Regeling
4.5.2
Om die intentie een concrete invulling te geven, kende de regering een specifieke financiering toe aan het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC) en aan de
Nationale Confederatie Bouw (NCB) om respectievelijk de ondernemingen uit de bouwsector te sensibiliseren en hun personeel op te leiden enerzijds, en anderzijds ondernemingen

72 Cf. Brussels Planningsbureau (perspective.brussels), Sociaal-economische, territoriale en ecologische herstructurering na de COVID-19-crisis, p. 39-40, juli 2020.
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te begeleiden bij de ecologische transitie. De maatregel wil vóór 202273 600 ondernemingen
op weg zetten naar een ecologische transitie en minstens een kwart ervan begeleiden; het
luik dat aan de CDR werd toevertrouwd, voorziet in de sensibilisering van 900 personen en
in opleidingen voor 1.600 werknemers uit de sector. Daartoe werd voorzien in een globale
financiering van 2 miljoen euro, als aanvulling bij de subsidies die de twee structuren al
hadden ontvangen in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie
(GPCE), dat wordt beheerd door Leefmilieu Brussel (LB).
4.5.3
Juridisch kader
Op 16 juli 2020 werden twee gewone toekenningsbesluiten genomen ten voordele van de
BRC en de NCB, ten belope van respectievelijk 0,8 miljoen euro en 1,2 miljoen euro74. Er
kwamen twee bijvoegsels bij de overeenkomsten tussen de begunstigden en LB in het kader
van het GPCE, om de nadere regels voor de uitvoering van de opdrachten te preciseren.
Een bijkomend besluit van 12 november 2020 kende aan LB de werkingskredieten toe die
nodig waren om de twee subsidies vast te leggen en te vereffenen75.
4.5.4
Balans
Beide entiteiten konden pas na verloop van tijd van start gaan met de maatregel wegens de
technische moeilijkheden die ontstonden door de gezondheidsmaatregelen. Daarom beslisten de begeleidingscomités van de projecten om de implementering van het project met
zes maanden te verlengen, tot 31 december 2020. De overeenkomsten die gepaard gingen
met de toekenningsbesluiten, machtigden hen daartoe.
Op 12 mei 2021 hadden 42 ondernemingen begeleiding gekregen bij hun ecologische transitie, van de 150 waarin was voorzien bij het einde van het project. Meer dan 900 personen
zouden gesensibiliseerd zijn op het vlak van circulaire economie, maar dat cijfer moet worden genuanceerd (zie verder). Op 28 april 2021, tot slot, hadden 250 personen een opleiding
gekregen over de principes van een circulaire economie, van de 1.600 waarin was voorzien
bij het einde van het project.
4.5.5

Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde

4.5.5.1 Toekenning en toezicht
De beslissing tot toekenning werd genomen na informeel overleg met de actoren die, volgens het dienstdoende kabinet, het project zouden kunnen dragen en kwam er in de vorm
van subsidiëringsbesluiten. Die definiëren de nadere regels voor toezicht die de verrichtingen omkaderen. Ze omvatten de opmaak van activiteitenverslagen, het nazicht van verantwoordingsstukken en bijeenkomsten van de begeleidingscomités, waarvan de beslissingen
het mogelijk maken het project effectief te omkaderen. Leefmilieu Brussel heeft informeel
met de begunstigden overlegd over de vereffeningsvoorwaarden; de thesauriecapaciteit
werd beoordeeld op basis van de rekeningen en de balansen.

73 De subsidiëringsperiode liep aanvankelijk tot 30 juni 2021, maar werd verlengd tot 31 december 2021.
74 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot toekenning van een subsidie van
800.000,00 euro aan het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector voor het begrotingsjaar
2020; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot toekenning van een subsidie van
1.200.000,00 euro aan de Nationale Confederatie Bouw voor het begrotingsjaar 2020.
75 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 tot toekenning van een aanvullende werkingssubsidie aan Leefmilieu Brussel voor het begrotingsjaar 2020 in het kader van de COVID-19-crisis.
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4.5.5.2 Vaststellingen
Voorbereiding van de beslissing
De bouwsector beschikt over een fonds dat de kosten van voortgezette opleidingen voor
werknemers deels dekt. Het Rekenhof heeft de voorlopige budgetten onderzocht die bij
het toekenningsdossier waren gevoegd. Het stelt vast dat LB de ontvangsten van het BRC
lacunair heeft beoordeeld. Het voorlopige budget houdt immers geen rekening met het
fonds, dat nochtans ter sprake wordt gebracht in de nota aan de regering die bij het toekenningsbesluit was gevoegd. LB kon het Rekenhof geen bijkomende informatie verschaffen
daarover. In het gecorrigeerde BRC-budget is daartoe voortaan een bedrag opgenomen tussen 15.000 en 40.000 euro, dat werd meegedeeld in de loop van de audit.
De overeenkomsten tussen de gesubsidieerde structuren en LB bepalen met welke frequentie de betalingen zullen gebeuren, en daarover werd beslist in overleg met de begunstigden.
LB heeft dat overleg niet geformaliseerd, maar heeft rekening gehouden met de thesaurietoestand van de begunstigden op basis van de laatste rekeningen en balansen die beschikbaar waren. LB kan dus niet garanderen dat de financiële situatie van de begunstigden het
mogelijk zal maken de doelstellingen te halen wanneer het project wordt uitgerold.
Kwaliteit van de controle en betrouwbaarheid van de gegevens
Het Rekenhof heeft de drie vereffeningsdossiers onderzocht die LB had afgesloten op
21 april 2021. Alle dossiers werden samengesteld volgens het geldende juridische kader. Het
Rekenhof merkt echter op dat LB in één geval niet kan garanderen dat alle vereffeningsvoorwaarden effectief waren vervuld. Artikel 4 van de overeenkomst tussen het BRC en
LB bepaalt dat de tweede subsidiëringsschijf pas mag worden vereffend als 900 personen
zijn gesensibiliseerd voor de circulaire economie. Het BRC heeft aan LB meegedeeld dat
die drempel was gehaald en heeft LB drie lijsten bezorgd met in totaal 1.337 personen. De
eerste lijst vermeldt de personen die telefonisch werden gesensibiliseerd en de tweede lijst
vermeldt de personen die hebben deelgenomen aan events voor de promotie van circulaire
economie; de derde lijst attesteert, zonder namen te noemen, dat 605 abonnees van sociale
media op het web belangstelling hebben getoond voor het project. De eerste twee lijsten
zitten vol dubbels en er kan niet worden nagegaan of de abonnees ook op de andere lijsten
voorkomen.
Het begeleidingscomité voor de subsidie aan de NCB besliste om opeenvolgende begeleidingssessies voor eenzelfde onderneming als aparte begeleidingen te registreren. De nota
die op 16 juli 2020 werd voorgelegd aan de regering, maakt echter melding van 150 begeleide
ondernemingen, evenals het bijvoegsel bij de overeenkomst die de subsidiëring omkadert.
Het Rekenhof stelt dus vast dat het begeleidingscomité de initiële beslissing van de regering
niet in acht heeft genomen, noch de geest van het toekenningsbesluit dat op dat punt naar
de overeenkomst verwijst.
Kwaliteit van de opvolging
De maatregel werd beoordeeld overeenkomstig de goede praktijken die het beheer van de
subsidies omkaderen. De begeleidingscomités zijn regelmatig bijeengekomen om een stand
van zaken op te maken van het project. Er werden activiteitenverslagen opgesteld, die de
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voornaamste stappen formaliseren en de opgedoken moeilijkheden aankaarten. Tot slot
zullen de verantwoordingsstukken worden onderzocht vóór het saldo van de subsidie wordt
uitbetaald.
4.5.6

Evaluatie van de regeling

4.5.6.1 Relevantie van de tegemoetkoming en van de nadere regels ervan
De principebeslissing werd vrij vroeg in de crisis genomen, op 14 mei 2020, en komt niet
tegemoet aan de acute moeilijkheden van de doelgroep, die met een nooit geziene situatie
werd geconfronteerd en met risico’s die het voortbestaan van de betrokken ondernemingen
bedreigden.
Het project was een ingeving van de regering, veeleer dan een voorstel vanuit de sector. Er
was beperkt overleg met structuren die geacht werden de operatie tot een succes te kunnen
maken. Het was dus geen kwestie van een privaat initiatief te subsidiëren, maar van een
dienstverlener te zoeken. Een overheidsopdracht of toch minstens een oproep om projecten in te dienen, was meer aangewezen geweest. Als de regering meende de crisis snel te
moeten benutten, had de besluitvormingstermijn beter kunnen worden aangewend om een
procedure uit te werken die strookt met het bekendmakingsbeginsel. Er zijn immers twee
maanden verstreken tussen de eerste principebeslissing, waarvan op 29 april 2020 een ontwerp werd voorgelegd aan de regering en die op 14 mei 2020 werd goedgekeurd, en de uiteindelijke beslissing tot toekenning op 16 juli 2020.  
Het besluit tot toekenning aan LB zegt overigens niets over de bestemming van de middelen ingeval de subsidies niet volledig zouden worden vereffend. Dat punt noopt des te meer
tot ongerustheid omdat de gecorrigeerde budgetten op 12 mei 2021 melding maken van een
excedentair bedrag van 0,5 miljoen euro voor de NCB.
4.5.6.2 Risico op dubbele subsidiëring
Wat het toezicht op de subsidiëring door LB betreft, stelt het Rekenhof een risico op dubbele subsidiëring vast omdat sommige uitgaven gemeenschappelijk zijn voor beide operatoren. Zo werd een commerciële consultant van de NCB vergoed op kosten van het BRC. Het
risico blijft echter beperkt: enerzijds is het partnerschap geregeld door een overeenkomst
en anderzijds laat LB de verantwoordingsstukken van de twee operatoren controleren door
één en dezelfde persoon. Het Rekenhof wijst bovendien op de vruchtbare samenwerking
tussen de NCB en het BRC, waarbij de synergie bevorderlijk was voor het goede verloop van
het project.
4.5.7
Conclusies
De technische moeilijkheden waarmee de projectbeheerders en de begunstigden werden
geconfronteerd, leidden tot onverwachte vertraging bij de implementering van de regeling.
Er was dus een aanpassing van het juridische kader nodig. Op het moment dat de auditwerkzaamheden werden afgesloten, kon op basis van de bekomen resultaten niet worden
gegarandeerd dat alle tussentijdse doelstellingen die werden bepaald in het kader van de
vereffeningsvoorwaarden, effectief binnen de vooropgestelde termijnen zouden worden gehaald.
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Het project stuitte op moeilijkheden die hadden kunnen worden geïdentificeerd in een
voorafgaande risicoanalyse, die ook oplossingen had kunnen aanreiken. Bovendien was er
geen gedetailleerd voorlopig budget dat rekening hield met alle ontvangsten waarover de
projectbeheerders konden beschikken.
Er werd geen enkele juridische analyse gemaakt die de regering had kunnen instrueren
over de mogelijke procedures. Op basis van zo’n analyse had de regering met kennis van
zaken kunnen opteren voor een overheidsopdracht, voor een oproep om projecten in te
dienen of voor een individuele subsidie.
De vereffeningsvoorwaarden, tot slot, zijn niet allemaal gemakkelijk te controleren. Het
overleg met de begunstigden, dat voorafging aan de beslissing tot toekenning, werd niet
geformaliseerd, waardoor de administratie niet kan garanderen dat die voorwaarden realistisch zijn in verhouding tot de capaciteiten van de begunstigden, zowel op het vlak van
de rapportering als op het vlak van hun financiële draagkracht.

4.6

Aanmoedigingspremie in de sector van de bijstand aan personen

4.6.1
Inleiding
De crisis leidde tot een uitzonderlijke werklast in de zorgsector en in de sector van de bijstand aan personen, bovenop de stress die voortvloeide uit de directe contacten met een
doelgroep die potentieel besmet was en drager van COVID-19.
Om die werklast en het daarmee gepaard gaande risico te compenseren, besliste het
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op 30 november 2020 een aanmoedigingspremie toe te kennen aan het personeel van instellingen uit de
non-profitsector die actief waren in de sector van de bijstand aan personen (homes, diensten voor thuishulp, centra voor psychiatrische zorg, enz.)76.
4.6.2
Regeling
Het bedrag dat voor de betrokken instellingen werd uitgetrokken, beliep 985 euro bruto per
voltijds equivalent, en de doelgroep telde zo’n 10.000 personen. Het bedrag werd bepaald
naar het model van een federale beslissing: de federale overheid kende eenzelfde bedrag toe
aan het personeel van diensten die onder haar eigen bevoegdheid vielen.
De bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
(hierna “Iriscare” genoemd) werd ermee belast de maatregel ten uitvoer te brengen.
4.6.3
Regelgevend kader
Het Verenigd College nam op 17 december 2020 een besluit “betreffende de toekenning van
een bijzondere dotatie aan Iriscare ter uitvoering van de beslissing tot toekenning van een
gewestelijke aanmoedigingspremie aan het personeel van bepaalde zorg- en bijstandssectoren
naar aanleiding van de coronapandemie”. Dat besluit regelt de toekenning van een dotatie
aan Iriscare voor een globaal bedrag van 13,4 miljoen euro om de beslissing van 30 november 2020 ten uitvoer te brengen, te weten een aanmoedigingspremie toekennen aan het

76 Het college van de Franse Gemeenschapscommissie nam eenzelfde beslissing voor de instellingen uit dezelfde
sector die worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.
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personeel van instellingen die actief zijn in de zorgsector en in de sector van de bijstand
aan personen.
Het dossier dat de toewijzing regelt, werd voorgelegd aan het algemeen beheercomité van
Iriscare dat paritair is samengesteld. Het comité keurde de omzendbrief van de leidend
ambtenaar aan de betrokken instellingen goed, overeenkomstig artikel 4 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor
Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. Die omzendbrief creëert weliswaar
individuele rechten, maar valt onder het dagelijks beheer dat door het algemeen beheercomité van Iriscare op grond van artikel 14 van het huishoudelijk reglement werd toevertrouwd aan de leidend ambtenaar.
Bovendien identificeert Iriscare het protocolakkoord tussen Iriscare en de diensten van het
Verenigd College als een van de juridische grondslagen van de maatregel.
Het Rekenhof stelt vast dat het dossier weliswaar werd voorgelegd aan het algemeen beheercomité van Iriscare, maar dat de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen
niet de mogelijkheid had een advies te formuleren. De beslissingstermijnen, rekening houdend met de verrichtingen tot uitvoering van de begroting 2020, hebben dus verhinderd dat
de regeling werd onderzocht door alle adviesorganen.
4.6.4
Balans
Volgens Iriscare vielen 270 instellingen binnen de perimeter voor toekenning van de premie. Het bedrag dat Iriscare bij wijze van voorschot stortte, beliep 12,5 miljoen euro op
16 april 2021. Op het moment dat de audit werd afgesloten, analyseerde Iriscare de verantwoordingen die de begunstigde instellingen in dat verband hadden ingediend. Er was
voorzien in een positief of negatief compensatiemechanisme naargelang de bedragen die de
instellingen effectief hadden betaald aan hun begunstigde werknemers.
4.6.5

Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde

4.6.5.1 Toekenning en toezicht
De toekenning van de subsidies aan de instellingen berustte op de overeenkomsten die
werden gesloten met instellingen uit de non-profitsector voor de periode 2018-2019. De
lijst van betrokken instellingen werd evenwel bijgewerkt en de initiële raming van het aantal uiteindelijke begunstigden steunde op de gegevens waarover het Verenigd College in
2020 beschikte.
De omzendbrief van de leidend ambtenaar preciseert welke documenten de begunstigde
instellingen moeten voorleggen met het oog op de controle en voorziet in een compensatiemechanisme (terugbetaling in geval van oversubsidiëring en aanvullende betalingen in
geval van ondersubsidiëring). De documenten worden gecontroleerd door Iriscare.
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4.6.5.2 Vaststellingen
Betrouwbaarheid van de gegevens
Noch de diensten van het Verenigd College, noch Iriscare beschikken over een geactualiseerd kadaster van het personeel dat wordt ingezet voor de opdrachten die onder hun
bevoegdheidsdomein vallen. Dat ondergraaft het budgettaire kader van de maatregel: de
ramingen zijn onzeker en bij goed beheer zou op voorhand een beslissing zijn genomen
over de bestemming van het eventuele saldo, maar dat is niet gebeurd. Er is evenwel een
project aangekondigd om het kadaster van het personeel van de Gemeenschappelijke en
van de Franse Gemeenschapscommissies automatisch te actualiseren.
Kwaliteit van de controles
Iriscare heeft vastgesteld dat 59 instellingen die het voorschot ontvingen, zich niet hebben
gehouden aan de bepalingen met betrekking tot de termijn waarbinnen het ontvangen bedrag moest worden verantwoord en waarover ze per omzendbrief werden geïnformeerd; die
brief verplichtte hen de verantwoordingsstukken in te dienen vóór 31 maart 2021.
Bij gebrek aan een geactualiseerd kadaster van het betrokken personeel laat geen enkele
effectieve controle toe de verklaringen van de begunstigde instellingen over de affectatie
van het gesubsidieerde personeel te staven: de verantwoordingslijsten gelden dus als bewijs
voor de affectatie van het personeel voor opdrachten die binnen de perimeter van de premie
vallen.
Het Rekenhof heeft tien dossiers onderzocht en stelt vast dat de controleprocedure wordt
toegepast. Die procedure houdt onder meer in dat het bedrag van de door de instellingen
gedeclareerde sociale lasten wordt gecontroleerd. Het Rekenhof stelt ook vast dat de dossiers alle categorieën van verantwoordingsstukken omvatten die in de omzendbrief worden
geëist.
Kwaliteit van het juridische kader
De nadere verantwoordingsregels voor de bijzondere dotatie aan Iriscare moesten het
voorwerp uitmaken van bepalingen in de beheerovereenkomst tussen Iriscare en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Op het moment dat de auditwerkzaamheden werden afgesloten, was die overeenkomst nog niet gevalideerd door de twee partijen
als gevolg van de urgenties waarmee zowel het Verenigd College als Iriscare af te rekenen
kregen door de crisis.
Het besluit voorziet ook in de oprichting van een specifieke werkgroep om de tenuitvoerlegging van de beslissing te garanderen. Het zegt echter niets over de nadere convocatieregels,
noch over de resultaten die van de werkgroep worden verwacht. Voor zover het Rekenhof
weet, is de werkgroep niet bijeengekomen.
De begunstigde instellingen en het bedrag waar ze recht op hebben, worden niet gepreciseerd in het besluit. Over die punten werden nochtans paritaire akkoorden gesloten, die
werden geformaliseerd met de sociale partners.
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Het protocolakkoord tussen Iriscare en de diensten van het Verenigd College werd niet
geëvalueerd, in tegenstelling tot wat punt 3.1 van het akkoord bepaalt. Iriscare verklaarde
in het kader van dit dossier nochtans dat het akkoord een van de juridische grondslagen
vormt. Bij gebrek aan evaluatie kan het Verenigd College zich er niet van vergewissen dat
de samenwerking tussen de twee departementen verloopt volgens het uitgezette juridische
kader. Op het moment dat de auditwerkzaamheden werden afgerond, werd het protocol wel
onderworpen aan een evaluatie.
Het bedrag van de premie wordt nergens gemotiveerd, wat in strijd is met de bepalingen
van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. De werknemersorganisaties werden wel geraadpleegd, maar er gebeurde geen geformaliseerde gedifferentieerde analyse van de specifieke behoeften van de doelgroepen.
4.6.6

Evaluatie van de regeling

4.6.6.1 Gelijke behandeling
Het besluit koppelt de toekenning van de premie niet aan specifieke risico’s, noch aan een
toegenomen werklast: alle personeelsleden van de door de maatregel beoogde categorieën
ontvangen de premie, ongeacht wat hun rol effectief was tijdens de crisis.
Bovendien heeft de tenuitvoerlegging van de maatregel tot diverse ongelijke behandelingen
geleid:
•

•

•

diverse personeelscategorieën werden uitgesloten bij de bepaling van het aan Iriscare
toegekende bedrag. Zo werd voorbijgegaan aan de gesubsidieerde contractuelen (“artikel 60”), terwijl die mensen taken uitvoeren in een werkomgeving die vergelijkbaar is
met die van de begunstigden van de premie. De administratie verantwoordt die uitsluiting door te stellen dan de betrokkenen onder de sociale bijstand ressorteren en ingeschreven zijn in een inschakelingstraject om een beroep te leren;
de werkgevers konden, als ze dat wensten, een premie geven aan de uitgesloten categorieën, ofwel met eigen middelen, ofwel door de subsidie te verdelen over de begunstigden. Daardoor hebben medewerkers uit identieke personeelscategorieën verschillende
bedragen ontvangen;
omwille van de administratieve vereenvoudiging werd tot slot beslist om het bedrag
van de premie pro rata temporis te betalen, rekening houdend met de affectatie van
het personeel tussen januari en september 2020. Die periode stemt overeen met de
berekeningsperiode van de andere betalingen waarin de akkoorden voorzien tussen
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de non-profitsector, waartoe
de doelgroepen behoren. Aangezien de crisis uitbrak in maart, is de impact van de
afwezigheden in januari en februari dus niet geldig gemotiveerd.

4.6.6.2 Kwaliteit van de opvolging
De administratie onderzoekt de verantwoordingsstukken en de geïndividualiseerde opvolging per begunstigde instelling.

COVID-19-STEUN MAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN EN PARTICULIEREN
(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE) / 69

4.6.7
Conclusies
Het is complex om alle individuele situaties van de uiteindelijke begunstigden in beschouwing te nemen. Die complexiteit hinderde de operationalisering van de maatregel die tot
doel had de werklast en de risico’s te compenseren voor het personeel uit de zorgsector en
uit de sector van de bijstand aan personen, en leidde tot een ongelijke behandeling van de
werknemers uit de betrokken sectoren.
Op het moment van de tenuitvoerlegging waren de gegevens van het personeelskadaster
niet up-to-date, waardoor de budgettaire raming en het toezicht op de uitgaven onnauwkeurig waren. Het project voor de geautomatiseerde actualisering van het kadaster zou in
de toekomst de toekenning en het toezicht vlotter moeten doen verlopen.
Ondanks de ruime interpretatie van het dagelijks beheer zoals gedefinieerd in artikel
14 van het huishoudelijk reglement van het algemeen beheercomité van Iriscare, zouden de
verrichtingen meer rechtszekerheid krijgen als bij de toekenning van premies een volledig
reglementair kader wordt aangenomen dat, middels een besluit dat aan de begunstigde
instellingen wordt betekend en rekening houdend met de paritaire akkoorden, de verschuldigde bedragen preciseert en de verantwoording ervan.
Tot slot zouden de beheerovereenkomsten tussen Iriscare en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie door beide partijen moeten worden goedgekeurd vóór de uitvoering ervan aanvangt.

4.7

Steun aan de gehandicaptensector

4.7.1
Inleiding
De verblijfscentra, de dagopvangcentra en de maatwerkbedrijven kregen het door de pandemie hard te verduren, zowel economisch als op het vlak van gezondheid, gezien de bijzondere kwetsbaarheid van de doelgroep. Van bij de aanvang van de crisis hebben de actoren
uit die sector bij de administratie van de Franse Gemeenschapscommissie hun financiële
behoeften aangekaart om hun activiteiten te kunnen voortzetten.
Er werd een rondetafel georganiseerd met de verenigingen die actief zijn op het terrein, met
de administratie die bevoegd is voor materies aangaande handicaps en met kabinetsmedewerkers van de bevoegde ministers. Vertegenwoordigers van de administratie en de gehandicaptensector die onder de diensten van het Verenigd College van de GGC en van Iriscare
vallen, werden ook uitgenodigd voor de vergaderingen, omdat zij bevoegd zijn voor sommige Brusselse actoren van de gehandicaptensector.
Dit waren de voornaamste risico’s die de administratie en de kabinetten van de bevoegde
ministers in de gehandicaptensector identificeerden:
•
•
•

jobverlies in de maatwerkbedrijven;
uitsluiting van personen met een handicap uit het arbeidsmilieu in maatwerkbedrijven
of gewone ondernemingen, of uit leer- en opleidingstrajecten;
verschuiving naar het gezin van de opvang, begeleiding en zorg voor een gehandicapte
naaste, wat tot grote spanningen leidt (bewezen risico’s op burn-out, mishandeling,
jobverlies, enz.);
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•
•

gebrek aan omkadering in erkende instellingen.
Het college van de FGC keurde in maart 2020 diverse maatregelen goed die enerzijds tot
doel hadden tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de actoren uit de sector en
die anderzijds de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan personen met
een handicap moesten garanderen.

4.7.2
Regeling
De maatregelen van het college hadden tot doel de verenigingen te helpen met de uitzonderlijke kosten als gevolg van de gezondheidscrisis en tegemoet te komen aan de noodwendigheden opgelegd door de lockdownmaatregelen, zoals bijkomende personeelskosten om
de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.
Er werden bovendien mechanismen geactiveerd die al bestonden vóór de crisis. Zo werd de
code B6 geactiveerd en verlengd, die de persoonlijke bijdrage beperkt die personen met een
handicap verschuldigd zijn als ze worden opgevangen in een dagcentrum, ingeval ze vaker
afwezig zijn dan toegestaan77. Er was ook een compensatie voor het inkomstenverlies78 in
de betrokken centra.
4.7.3
Regelgevend kader
Het Verenigd College heeft via gewone besluiten een eerste reeks maatregelen genomen
in maart 2020, en een tweede reeks in juli 2020 (cf. hoofdstuk 4). Die besluiten werden niet
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Alle formele adviezen werden gevraagd volgens de gebruikelijke procedure (juridische
diensten, bestuurlijke overheden, Inspectie van Financiën, controleurs van de vastleggingen). De Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid werd eveneens
om advies gevraagd.
4.7.4
Balans
De meeste maatregelen waartoe werd beslist, hebben hun doelstellingen bereikt, te weten
het behoud van de werkgelegenheid en de continuïteit van de dienstverlening. De sector
werd echter laattijdig geïnformeerd over de maatregelen voor de financiering van nieuwe
respijthuizen of kortverblijven79 en voor de toekenning van een uitzonderlijke subsidie aan

77 De juridische grondslag voor de activering van B6 is artikel 60, §  1, g) van het besluit 2006/554 van 21 december 2006 voor de dagcentra en artikel 62, § 1, f) van datzelfde besluit voor de verblijfscentra.
78 De juridische grondslag van de compensatie vloeit voort uit artikel 94, 2e lid, van het inclusiedecreet van 17 januari 2014 dat bepaalt: “Het College kan de financiële bijdrage aftrekken van de subsidies die krachtens de artikelen 77 tot
en met 93 toegekend worden aan het centrum, de dienst of de woonomgeving.” Omdat nooit gebruik werd gemaakt
van die mogelijkheid, moet het bedrag van de financiële bijdrage dus worden beschouwd als een onderdeel van
de jaarlijkse subsidie. Als het bedrag van de subsidie vermindert door de activering van een code B6 waartoe de
dienst Phare (Personne handicapée autonomie recherchée) van de FGC besliste, moet die dienst een compensatie
aanbieden om te komen tot het bedrag waarin het erkennings- en subsidiëringsbesluit voorziet.
79 Arrêté 2020/2346 du collège de la Commission communautaire française octroyant un budget supplémentaire en
vue de financer de nouvelles places de répit ou de court séjour pour enfants et adultes en situation de handicap,
dans le cadre du volet 1 du plan de relance et de redéploiement adopté le 7 juillet 2020 par le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale face à la crise du covid-19 et approuvé par le Collège de la Commission communautaire française le 3 septembre 2020.
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de erkende centra80, waardoor de toegekende middelen onderbenut bleven. De Franstalige
Brusselse openbare dienst verklaart die laattijdige mededeling enerzijds door het feit dat
men het begrotingskader niet kende vóór 3 september 2020, datum waarop het werd goedgekeurd door het college, en anderzijds door het feit dat de administratie de klassieke procedure (buiten de bijzondere machten) moest volgen inzake aanhangigmakingen en goedkeuring.
De maatregelen die de FGC nam om de gehandicaptensector economisch te steunen, waren
initieel op 7,7 miljoen euro geraamd, waarvan 3,8 miljoen effectief werd vereffend in 2020.
4.7.5
Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde
Het Rekenhof heeft de maatregelen voor personeelsversterking en de maatregel voor compensatie van het inkomstenverlies in de structuren geanalyseerd. De activering van code B6
werd niet specifiek onderzocht.
4.7.5.1 Toekenning en toezicht
De toekenning van en het toezicht op de verschillende subsidies zijn duidelijk gedefinieerd
in de besluiten. De verantwoordingsstukken in de meeste dossiers aangaande werkingskosten werden ex ante gecontroleerd, vóór de toegekende bedragen werden vereffend. Dat is
te verklaren door het feit dat het voor de administratie moeilijk was om de behoeften van
de actoren op het terrein bij hoogdringendheid te bepalen. Door de verantwoordingsstukken vooraf te controleren, ontstond een duidelijker beeld van de toe te wijzen middelen.
Steunmaatregelen waarbij geen controle ex ante werd uitgevoerd, werden vereffend in twee
schijven. De tweede schijf werd pas betaald na controle van de stukken.
Het mechanisme om de compensatie van het inkomstenverlies bij maatwerkbedrijven te
berekenen, berust op een raming van de brutomarge van de eerste drie kwartalen van
2020 op basis van de effectieve brutomarge in de overeenstemmende periode van 2019.
Met brutomarge wordt het verschil bedoeld tussen de geboekte omzet en de aankoop van
goederen, waarbij nog de voorraadschommelingen moeten worden geteld. De bedrijfsrevisor van de begunstigde structuren heeft de berekening en het bedrag van de raming
gevalideerd, zoals geëist wordt in de toekenningsvoorwaarden. Op die manier ontvangt
het maatwerkbedrijf, bovenop de gebruikelijke voorschotten, het verschil tussen het bedrag
van de voor 2020 geraamde marge en de marge van 2019. De regelgeving bepaalt dat die
compenserende maatregel niet tot winst mag leiden bij het maatwerkbedrijf.
4.7.5.2 Evaluatie van de regeling
Kwaliteit van de controles
Bij het merendeel van de toegekende subsidies gebeurt er een controle vóór de steun wordt
uitbetaald, wat het risico op onterechte betalingen indijkt. Als er geen voorafgaande controle plaatsvindt, is er een controle vóór de laatste schijf wordt vereffend, behalve bij het
besluit voor personeelsversterking in de begeleidingsdiensten, waar het saldo van de subsidies werd vereffend op basis van een tweede schuldvorderingsverklaring, terwijl de verantwoordingsstukken nog niet beschikbaar waren. Die stukken werden later gecontroleerd en

80 Arrêté 2020/2057 du collège de la Commission communautaire française octroyant une subvention exceptionnelle
en faveur des centres agréés, dans le cadre de la pandémie de covid-19.
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de onterechte betalingen werden teruggevorderd. Het Rekenhof heeft zich in het kader van
deze audit kunnen vergewissen van de effectiviteit van de controles.
Het risico op dubbele subsidiëring wordt in de hand gehouden omdat de gehandicaptensector zeer specifiek is en de steun enkel kon worden toegekend door de FGC aan entiteiten
die de FGC zelf had erkend. De aanwezigheid van Iriscare en van de GGC in het tweemaandelijkse overleg laat overigens toe zich ervan te verzekeren dat de maatregelen van de verschillende entiteiten elkaar niet overlappen.
De activering van code B6 en de compensatie van het inkomstenverlies bij de opvangstructuren vallen buiten de gebruikelijke controles van de administratie.
Op het moment dat de auditwerkzaamheden werden afgesloten, moesten nog een aantal
controles worden uitgevoerd aangaande de financiële compensaties voor maatwerkbedrijven. De voorwaarde die stelt dat de maatregel geen winst mag opleveren, kan immers pas
worden gecontroleerd wanneer de rekeningen 2020 van de maatwerkbedrijven zullen zijn
afgesloten. Het is nog te vroeg om het geraamde inkomstenverlies te toetsen aan de realiteit
bij de structuren.
Kwaliteit van het juridische kader
Het juridische kader van de verschillende maatregelen is duidelijk. De maatregelen zijn
vervat in afzonderlijke besluiten die steunen op al bestaande juridische standaarden.
Sommige besluiten werden laattijdig goedgekeurd, waardoor de potentiële effecten van de
maatregel daalden of wegvielen voor de doelgroep. De juridische garanties volstonden immers niet om de uitgaven vast te leggen. Het betreft de maatregelen waartoe werd beslist in
het kader van de besluiten betreffende de financiering van nieuwe respijthuizen of kortverblijven voor kinderen en volwassenen met een handicap81 en betreffende de toekenning van
een uitzonderlijke subsidie aan de erkende centra82.
Het mechanisme om het inkomstenverlies van maatwerkbedrijven te compenseren, maakt
het niet mogelijk het risico op over- of onderfinanciering uit te sluiten. Als de financiële
situatie van 2020 uitsluitend wordt vergeleken met die van 2019, zou dat voordelig kunnen
uitvallen voor maatwerkbedrijven die een vruchtbaar jaar 2019 hadden en nadelig kunnen
uitvallen voor structuren die het moeilijk hadden in 2019. De voorwaarde die stelt dat de
maatregel geen winst mag opleveren voor een maatwerkbedrijf, maakt het ook niet mogelijk om een over- of onderfinanciering van sommige structuren uit te sluiten.
Op het moment dat de auditwerkzaamheden van het Rekenhof werden afgesloten, was er
geen enkel geschil omtrent de toekenning van de steun gesignaleerd.

81 Arrêté 2020/2346 du collège de la Commission communautaire française octroyant un budget supplémentaire en
vue de financer de nouvelles places de répit ou de court séjour pour enfants et adultes en situation de handicap,
dans le cadre du volet 1 du plan de relance et de redéploiement adopté le 7 juillet 2020 par le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale face à la crise du COVID-19 et approuvé par le Collège de la Commission communautaire française le 3 septembre 2020.
82 Arrêté 2020/2057 du collège de la Commission communautaire française octroyant une subvention exceptionnelle
en faveur des centres agréés, dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
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Kwaliteit van de opvolging
De administratie heeft een budgettaire opvolging gedaan om de aansturing van de diverse
maatregelen te verzekeren.
Aan de steunmaatregelen werden correcties aangebracht wanneer de actoren uit de sector
melding maakten van operationele problemen. Zo werd de toepassingsperiode van sommige maatregelen, waaronder “code B6”, verlengd.
Het is nog te vroeg om de efficiëntie van de maatregelen te beoordelen. De administratie
meent de twee voornaamste doelstellingen van het college en de administratie te hebben
bereikt, namelijk de werkgelegenheid en de verenigingen vrijwaren en de effecten van de
pandemie indijken op het niveau van de verenigingen en hun begunstigden.
4.7.6
Conclusies
De FGC heeft van bij de uitbraak van de gezondheidscrisis in maart 2020 gereageerd op de
vragen van de actoren uit de gehandicaptensector. De maatregelen beoogden de werkgelegenheid en de continuïteit van de dienstverlening te vrijwaren.
Het risico op onterechte betalingen wordt in de hand gehouden door de verantwoordingsstukken te controleren vóór de steun wordt toegekend.
Dat er overleg kwam tussen de actoren uit de sector en de andere betrokken Brusselse entiteiten, meer bepaald de GGC en Iriscare, is een goede praktijk.
Het mechanisme om het inkomstenverlies bij de maatwerkbedrijven te compenseren, los
van de waarborgen die worden geboden door het feit dat de ramingen werden gevalideerd
door een bedrijfsrevisor, maakt het niet mogelijk het risico op over- of onderfinanciering
van maatwerkbedrijven uit te sluiten.
Hoewel het nog te vroeg is om de concrete effectiviteit van alle maatregelen te beoordelen,
lijkt de intentie om de werkgelegenheid te vrijwaren en de effecten van de pandemie in te
dijken op het niveau van de verenigingen uit de sector, wel te zijn gerealiseerd.

4.8

Premies voor huurders

4.8.1
Inleiding
De gezondheidscrisis leidde in vele gezinnen tot inkomstenverlies als gevolg van de lockdownmaatregelen waartoe de NVR besliste. De zogeheten “niet-essentiële” ondernemingen
moesten immers sluiten.
Zodra de eerste golf uitbrak, wou de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat inkomstenverlies compenseren voor huurders met een gezinsinkomen op het niveau van het inkomen dat
recht geeft op sociale huisvesting.
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4.8.2
Regeling
De regeling die werd aangenomen, bestond erin een eenmalige premie toe te kennen per
gezin met een bescheiden inkomen dat een pand huurt op de private Brusselse huurmarkt
zonder houder te zijn van een zakelijk recht op een pand. De maatregel werd aangenomen
op basis van een analyse die Huisvesting Brussel voorlegde op 10 april 2020 naar aanleiding
van een specifieke instructienota van 7 april 2020.
Op het moment dat de regering de beslissing nam, stelde ze vast dat de lockdownmaatregelen iets meer dan twee maanden hadden geduurd. Daarom werd het bedrag van de premie
bepaald op het equivalent van twee maanden huurtoelage83, d.i. 214,68 euro.
Dit waren de toekenningsvoorwaarden voor de premie:
•
•
•
•

huurder zijn op grond van een huurovereenkomst die dateert van vóór 14 maart 2020 (begin van de eerste lockdown);
inkomstenverlies geleden hebben als gevolg van minstens 15 dagen tijdelijke werkloosheid of overbruggingsrecht;
een laag inkomen hebben, waarvoor de maximumbedragen werden bepaald onder verwijzing naar de regelgeving die geldt voor toegang tot sociale huisvesting;
geen zakelijke rechten op een pand hebben. Personen die huren via een overheidsinstantie
of een sociaal immokantoor komen niet in aanmerking.

Brussel Fiscaliteit heeft de potentiële begunstigden geïdentificeerd door authentieke bronnen te kruisen en heeft iedereen aangeschreven om hen over de premie te informeren.
Binnen 93 kalenderdagen, te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzendingsdatum van de infobrief, moesten de potentiële begunstigden via de computerapplicatie
My tax bevestigen dat ze beantwoordden aan de premievoorwaarden.
Er was ook een procedure voor spontane aanvragen, bedoeld voor begunstigden die de administratie over het hoofd zou hebben gezien. De uiterste datum voor de indiening van een
spontane aanvraag werd vastgelegd op 31 december 2020.
Brussel Fiscaliteit en Huisvesting Brussel werden ermee belast de maatregel ten uitvoer te
brengen. Brussel Fiscaliteit beheert het grootste deel van het proces. Huisvesting Brussel
moet de kredieten vastleggen en de premies ordonnanceren, en biedt ook ondersteuning op
het vlak van informatica en het beheer van de liggende gelden.
4.8.3
Regelgevend kader
De maatregel wordt omkaderd door het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/028 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mei 2020 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomstenverlies ondergaan
door de COVID-19-gezondheidscrisis. Dat besluit definieert de doelgroep en de toekenningsprocedure. Het organiseert ook de intrekking van de premie in gevallen waarbij ze ten

83 De huurtoelage is een instrument dat wordt geregeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de
lijsten van de sociale huisvesting, en dat het mogelijk maakt een maandelijkse toelage van 107,34 euro toe te kennen aan gezinnen die wachten op sociale huisvesting.
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onrechte zou zijn toegekend, het omvat boetes voor het geval er sprake is van fraude en het
bepaalt de beroepsmiddelen.
4.8.4
Balans
Op 18 maart 2021 waren er 31.522 premies betaald, voor in totaal 6,8 miljoen euro. Voor
2020 was voorzien in een globaal budget van 17,3 miljoen euro, met daar bovenop nog
0,5 miljoen euro voor de beheerkosten. Dat laatste bedrag werd integraal benut: volgens de
administratie liepen de kosten van de benodigde IT-ontwikkelingen om de begunstigden
te kunnen selecteren, hoger op dan de kredieten die daar initieel voor waren uitgetrokken.
Omdat de verrichtingen ten vroegste op 31 december 2020 konden worden afgesloten, was
het onmogelijk de onbenutte kredieten opnieuw toe te wijzen. Dat leidde tot een onderbenutting ten belope van 11,4 miljoen euro, want slechts een deel van het vereffende bedrag
kon worden aangerekend op de begroting 2020.
Op 18 maart 2021 waren er 1.621 premies ingetrokken. De belangrijkste redenen daarvoor
hielden verband met de inkomensvoorwaarden, met het feit dat diverse gezinsleden de premie aanvroegen, of met het feit dat de premie werd aangevraagd door een niet-huudersgezin
van de private sector. Sommige premies werden ten onrechte betaald. Er is een procedure
voorhanden om onterechte betalingen terug te vorderen, en die procedure wordt toegepast.
4.8.5

Resultaten van de controle die het Rekenhof uitvoerde

4.8.5.1 Toekenning en toezicht
De administratie heeft de premie op grote schaal toegekend. Door gegevens te kruisen
identificeerde ze a priori de gezinnen die potentieel voor de premie in aanmerking zouden
komen. Alvorens de begunstigden te informeren, werden eerst de toekenningsvoorwaarden geverifieerd. Dat zou oorspronkelijk in één enkele fase gebeuren, maar moest worden
herhaald omdat de crisis bleef aanslepen. Het vergde ook IT-ontwikkelingen die niet waren
gepland.
4.8.5.2 Vaststellingen
Kwaliteit van de gegevens
Het Rekenhof onderzocht hoe Brussel Fiscaliteit de toekenningsvoorwaarden controleerde.
Alle toekenningsvoorwaarden waren het voorwerp van een punt van controle.
De kwaliteit van de gegevens die bij de controles werden gebruikt, varieert:
•

•

de eigendomsrechten, wat Brussel betreft, werden bepaald op basis van een stand van
zaken op 1 januari 2020. Voor eigendomsrechten met betrekking tot panden in België,
maar buiten Brussel, moest Brussel Fiscaliteit terugvallen op de gegevens van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie, die niet up-to-date waren ondanks
aandringen van Brussel Fiscaliteit;
de financiële situatie van de gezinnen werd nagegaan aan de hand van de aanslagbiljetten voor het aanslagjaar 2018 of 2019;

76

•

•

om de personen te elimineren die huren via een overheidsinstantie, werd eenmalig gebruik gemaakt van de gegevens van juni 2020 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.
Het feit dat sommige gegevens niet up-to-date zijn, beïnvloedt de kwaliteit van de
beslissingen en kan tot ongelijke behandelingen leiden. Het Rekenhof stelt ook de
moeilijkheden vast die ontstonden door het overleg tussen de beleidsniveaus om de
gegevens te bekomen die nodig waren om de maatregel ten uitvoer te brengen.

Kwaliteit van de controles
De begunstigden die vooraf waren geïdentificeerd door Brussel Fiscaliteit, moesten geen
kopie van hun huurcontract voorleggen. In die groep zaten echter ook gezinnen die kosteloos wonen in een pand waarvan ze niet de eigenaar zijn. De vooraf geïdentificeerde begunstigden moesten Brussel Fiscaliteit wel garanderen dat ze een huurcontract als bewijs
konden voorleggen.
Bovendien moest de begunstigde op eer verklaren geen zakelijke rechten te hebben op een
pand. Die verklaring werd echter niet gecontroleerd als het ging om zakelijke rechten op
panden in het buitenland.
De administratie kan dus niet garanderen dat alle toekenningsvoorwaarden systematisch
in acht werden genomen.
4.8.6

Evaluatie van de regeling

4.8.6.1 Kwaliteit van de opvolging
De twee administraties die met de uitvoering van de maatregel werden belast (Huisvesting
Brussel en Brussel Fiscaliteit) hebben regelmatig overleg gepleegd met het bestuur Brussel
Financiën en Begroting, dat de premies moest uitbetalen en controles moest uitvoeren in
verband met verboden rekeningen. De opvolging, die berustte op een geformaliseerd protocolakkoord tussen de betrokken directeurs-generaal, maakte het onder meer mogelijk de
communicatie af te stemmen op de doelgroep.
Behalve die administratieve evaluatie is er niet in voorzien een globale balans op te maken.
4.8.6.2 Doelgroepbereik
De budgettaire ramingen voor deze maatregel lagen hoger dan de toegekende bedragen.
Brussel Fiscaliteit verklaart het grote verschil tussen de initiële budgettaire raming en het
effectief bestede bedrag door de terughoudendheid van de doelgroep om gebruik te maken
van haar rechten: dat fenomeen zou zich ook voordoen bij andere regelingen ten behoeve
van kansarmen. Er werd nochtans ruchtbaarheid gegeven aan de premie: de potentiële begunstigden ontvingen een brief en de informatie stroomde ook door via gespecialiseerde
verenigingen, vakbonden en OCMW’s. Het kabinet van de staatssecretaris verspreidde ook
een persbericht.
Het bedrag waarin de nota van mei 2020 aan de regering initieel voorzag (17,3 miljoen euro),
werd bij de begrotingsaanpassing niet teruggeschroefd ondanks het trage tempo van de
vereffeningen en de onderbenutting van de kredieten.
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4.8.6.3 Gelijke behandeling
De regering had bepaald dat de maatregel niet gold voor gezinnen waarvan één of meer
leden definitief hun job verloren als gevolg van de gezondheidscrisis, maar gaf geen reden
op voor die uitsluiting, terwijl een tijdelijk inkomensverlies recht gaf op de premie. Dat verschil in behandeling is in strijd met de doelstellingen van de maatregel.
Alle personen die huren via een overheidsinstantie werden uitgesloten, ook zij die geen
voordeligere huur genieten dan op de private markt84.
De forfaitaire aard van de premie, tot slot, laat niet toe de begunstigden te differentiëren
naargelang hun werkelijke inkomstenverlies.
4.8.6.4 Proportionaliteit van de maatregel
De premie was het equivalent van twee maanden huurtoelage en had derhalve een geringe
impact op de individuele situatie van de betrokken gezinnen omdat de crisis bleef aanslepen.
4.8.7
Conclusies
De kosten van de maatregel zijn niet in verhouding tot de impact ervan op de individuele situatie van de betrokken gezinnen. De tenuitvoerlegging van de maatregel vergde een
complexe organisatie: drie afzonderlijke administraties werkten eraan mee en er waren ITontwikkelingen nodig die niet waren gepland. Bovendien kon de budgettaire opvolging
niet zorgen voor een tijdige herbestemming van de kredieten. Tot slot kon de maatregel
de begunstigden niet differentiëren naargelang hun werkelijke inkomstenverlies en was de
impact op de individuele situatie van de betrokken gezinnen gering. De minister-president
geeft in zijn antwoord aan dat rekening moet worden gehouden met de context van de
maatregel. Toen de principiële beslissing in maart 2020 werd genomen, kon niet worden
voorzien dat de crisis zou blijven duren.
De maatregel was niettemin een nuttig experiment voor toekomstige ontwikkelingen die
het beheer van de huurtoelage zullen kenmerken, zoals aangekondigd in de gewestelijke
beleidsverklaring. De uitrol van een complex IT-proces om diverse gegevensbronnen te
kunnen kruisen, leidde in fine tot een administratieve vereenvoudiging die zowel de administratie als de begunstigde ten goede komt.
Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de doelstelling die de regering voor zichzelf had bepaald,
niet ten volle werd bereikt bij gebrek aan transversale begeleiding van de potentiële begunstigden om hen ertoe aan te zetten hun rechten te activeren.

4.9

Deelconclusie

De drie Brusselse uitvoerende machten hebben snel maatregelen genomen om de gevolgen
van de pandemie te temperen voor de burgers en voor de ondernemingen. Het Rekenhof
heeft zeven maatregelen grondig onderzocht. Door de verscheidenheid waarmee die

84 De minister-president preciseert in zijn antwoord dat het besluit hun uitsluiting motiveert met de overweging dat
sociale huurders reeds andere mechanismen genieten om rekening te houden met het inkomensverlies bij de berekening van het huurbedrag.
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maatregelen waren opgevat, zowel wat de definiëring van de doelgroep als wat de keuze
van de hulpvorm betreft, kon geen globale evaluatie worden gemaakt waarvan de conclusies veralgemeenbaar zijn.
De belangrijkste vaststellingen die werden gedaan bij het onderzoek van de maatregelen
met een hoger risico, kunnen als volgt worden samengevat.
Toen ze geconfronteerd werden met een nooit eerder geziene crisis, hebben de betrokken
kabinetten en administraties vaak innoverende oplossingen bedacht in een onzekere en
veranderende context, soms op basis van lessen die uit vroegere crises werden getrokken.
Er werden bij hoogdringendheid efficiënte en coherente processen opgezet, waarbij snelheid en samenhang belangrijk waren. Door de controles te automatiseren en gebruik te
maken van authentieke bronnen, kon tijd worden bespaard in het belang van de diensten
en de begunstigden. Bovendien daalden op die manier de risico’s die gepaard gaan met
manuele controles.
Het juridische kader van de onderzochte maatregelen vertoonde soms hiaten. Zo waren
de toekenningvoorwaarden soms te algemeen gedefinieerd of waren sommige bepalingen
onvolledig. Het kader werd veelal in acht genomen, ondanks een aantal struikelblokken.
De meeste maatregelen streefden ernaar tegemoet te komen aan vooraf geïdentificeerde
behoeften, maar de vooropgestelde doelstellingen werden niet altijd bereikt. Dat is onder
meer toe te schrijven aan tekortkomingen bij de risicoanalyses, die door de hoogdringendheid lastig bleken. Het onverwachte verloop en de duurtijd van de crisis speelden ook een
rol. Bovendien waren de budgettaire ramingen niet altijd nauwkeurig. Sommige maatregelen hadden overigens contraproductieve gevolgen omdat de begunstigden niet gelijk werden behandeld of omdat de maatregelen niet proportioneel waren.
Soms was het overleg tussen de administraties en de entiteiten beperkt, in het bijzonder als
ze tot verschillende beleidsniveaus behoren. De betrouwbaarheid van de gegevens waarop
de toekenningsbeslissingen berustten, varieert. Als gegevens tijdelijk onbeschikbaar waren, nam de administratieve afwikkeling soms meer tijd in beslag of werd de steun in bepaalde gevallen ten onrechte geweigerd.
De controles die plaatsvinden vóór de steun wordt toegekend, kampen soms met tekortkomingen. Sommige controles berustten op verklaringen, wat afbreuk doet aan de effectiviteit. Bijgevolg is er ook een risico dat steun wordt gecumuleerd. Door de tekortkomingen in
de nadere regels voor het toezicht op de steun zijn er ook geen garanties dat de bepalingen
met betrekking tot de de-minimissteun systematisch in acht werden genomen. Er is voorzien in controles ex post. Omdat de controles nog niet zijn afgerond, is het nog te vroeg om
de uitvoering ervan te beoordelen.
Tot slot stipt het Rekenhof aan dat de crisis ook een experiment was voor de ontwikkeling
van bestuurlijke praktijken die in de toekomst kunnen worden herhaald.
Die vaststellingen zijn eigen aan de geanalyseerde maatregelen en kunnen niet worden
veralgemeend voor alle maatregelen. Er kunnen wel lessen uit worden getrokken voor het
uitzetten en implementeren van beleidslijnen.
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Hoofdstuk 5

Opvolging en evaluatie
5.1

Inleiding

Opdat de maatregelen die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College en
het College van de Franse Gemeenschapscommissie hebben aangenomen, efficiënt zouden
zijn, moeten ze gezamenlijk worden opgevolgd om ze te kunnen aanpassen naargelang de
evolutie van de socio-economische parameters en de gezondheidsparameters. Daarnaast is
een evaluatie van de maatregelen raadzaam om de goede praktijken ervan te onthouden en
contraproductieve beslissingen in de toekomst te voorkomen.
Het Rekenhof onderzocht de opvolging en evaluatie waaraan de maatregelen van socioeconomische aard werden onderworpen. Aangezien de vaststellingen grotendeels gelijkliepen bij de drie uitvoerende machten, zijn de resultaten van het onderzoek gestructureerd
in twee delen die achtereenvolgens de regelingen behandelen die werden getroffen op het
vlak van opvolging en de bevindingen over de evaluatie.

5.2

Opvolging van de maatregelen

De opvolging van de maatregelen werd voornamelijk georganiseerd op basis van de budgettaire werkzaamheden. Die methodologische keuze biedt een aantal voordelen. Eerst en
vooral berust ze op een systeem dat de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens waarborgt. Zo biedt het SAP-systeem van het Gewest bijvoorbeeld in real time toegang tot de
budgettaire aanrekeningen. Daarnaast staat de aanpak in correlatie met de archieven van
de kanselarijen: de beslissingen over de crisis worden systematisch gekoppeld aan de budgettaire verrichtingen die zo makkelijk kunnen worden nagegaan. Eind 2020 bevatten de
documenten naar aanleiding van de begrotingsaanpassingen budgettaire informatie gekoppeld aan specifieke maatregelen.
De aanpak kent echter nadelen die de aansturingscapaciteit van de uitvoerende machten
beperken. Ten eerste biedt ze niet de mogelijkheid de maatregelen op te volgen die geen
budgettaire impact hebben. Ten tweede biedt de budgettaire aanpak een versnipperd beeld
van het systeem. Sommige maatregelen betreffen immers diverse begrotingsenveloppen,
terwijl eenzelfde budgettaire enveloppe mag worden aangewend voor aparte maatregelen.
Tot slot geeft een opvolging van budgettaire aard de uitvoerende machten geen overzicht
van de uitvoering van de maatregelen en de impact ervan doorheen de tijd. Noch het aantal begunstigden, noch de vooruitgang met het oog op het halen van de doelstellingen
maakten het voorwerp uit van volledige en systematische monitoring. Bijgevolg wordt de
doelstelling omtrent relevante opvolging (de coherentie van de maatregelen en de onderlinge doeltreffendheid ervan waarborgen) mogelijk niet bereikt. Daarnaast verhinderde de
laattijdigheid van sommige beslissingen en de tenuitvoerlegging ervan, de systematische
herallocatie van de niet-gebruikte kredieten (cf. de in hoofdstuk 4 vermelde voorbeelden
van de huurderspremie of de gehandicaptensector).  
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De drie uitvoerende machten hebben dat gebrek echter verholpen door regelmatig overleg
en informatie-uitwisseling te organiseren. Bovendien werd elk van hun leden geresponsabiliseerd, portefeuille per portefeuille, voor het halen van de doelstellingen die de maatregelen beoogden binnen de perimeter van hun bevoegdheden. De administratie vulde hun
informatie aan via operationele verslagen over de voortgang van sommige maatregelen.
Dankzij die opvolgingsacties werden correcties aangebracht aan de maatregelen. De gewestregering heeft bijvoorbeeld de maatregel betreffende de door de GIMB toegekende leningen aangepast op basis van de evolutie van de economische situatie.
Het Rekenhof wijst erop dat de budgettaire opvolging van de Franse Gemeenschapscommissie
niet heeft verhinderd dat er kosten werden overgedragen van 2020 naar 2021. De beslissingen aangaande de kredieten voor de crisis voorzagen nochtans in een uitvoering in 2020.

5.3

Evaluatie van de maatregelen

De evaluatie van de maatregelen maakte het voorwerp uit van een specifieke aanpak bij
ieder verantwoordelijk departement. De Brusselse uitvoerende machten definieerden noch
een totaaloverzicht, noch een eenvormige methodiek. Vanwege de dringende aard van de
crisis voorzagen de beslissingen over de maatregelen bovendien niet systematisch in een
evaluatie ervan.
Het Rekenhof wijst er echter op dat specifieke studies werden aangekondigd om sommige
maatregelen te evalueren. De administratie heeft bijvoorbeeld een studie besteld bij een
privéoperator naar de effectiviteit van de maatregelen rond de toekenning van premies aan
ondernemingen. De reikwijdte van die studies en de concrete modaliteiten voor de organisatie ervan zijn nog niet bekend.
Op 25 september 202085 werd een gezamenlijke bijzondere commissie opgericht over de
aanpak van de pandemie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde
Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De Vergadering van de
Franse Gemeenschapscommissie zorgde eveneens voor een opvolging en voor de voortdurende evaluatie van de beslissingen van het College.
De bijzondere commissie heeft 58 getuigen gehoord, waaronder verschillende ministers en
staatssecretarissen, alsook een aantal actoren uit het maatschappelijk middenveld, waaronder experts, vertegenwoordigers van de sector van de gezondheidszorg, van de beroepsfederaties, van de vakbondsorganisaties enz. Het verslag van de commissie bevat een reeks
aanbevelingen waarvan er 34 (op 184) betrekking hebben op economie en werkgelegenheid.
Ze werden goedgekeurd door de bijzondere commissie op 22 februari 2021 en door de vergaderingen op 5 maart 2021. Ze stippen onder meer de noodzaak aan om de steun aan te
passen naargelang de situaties waarin de begunstigden verkeren, alsook de uitbreiding van
het overleg tussen de overheidsniveaus. Het merendeel van de aanbevelingen aangaande
85 Op 16 juli 2020 hebben het Parlement en de Verenigde Vergadering in plenaire zitting een voorstel aangenomen
tot oprichting van een bijzondere commissie over de aanpak van de COVID-19-pandemie door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De bijzondere
commissie COVID-19 werd geïnstalleerd op 25 september 2020 en heeft een reeks hoorzittingen gehouden tot
4 februari 2021 voordat haar verslag definitief werd aangenomen in de plenaire zitting van de vergaderingen op
5 maart 2021.
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economie en werkgelegenheid (18) stelt specifieke acties voor; 7 ervan betreffen communicatie en overleg; er zijn 9 voorstellen over de voorbereiding, de evaluatie en het administratieve beheer van de maatregelen.

5.4

Deelconclusie

De opvolging van de maatregelen verliep voor het grootste deel gedecentraliseerd, met uitzondering van de budgettaire monitoring. Het Rekenhof beveelt aan te voorzien in een geïntegreerd opvolgingssysteem voor de getroffen maatregelen, en dat per uitvoerende macht,
zodat een totaaloverzicht wordt geboden van de uitvoering ervan. Zo zullen de onderlinge
effecten van de maatregelen kunnen worden belicht en zal overtolligheid kunnen worden
voorkomen. Ook zullen de uitvoerende machten beter gewapend zijn om tekortkomingen
op te sporen die eventueel blijven voortbestaan.
De beslissingen die de maatregelen omkaderen, voorzien niet systematisch in de evaluatie
ervan, terwijl die het mogelijk zou maken goede praktijken te identificeren en in de toekomst inefficiënte regelingen te verwerpen.
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Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen
6.1

Conclusies

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe zowel de federale als de gemeenschaps- en gewestoverheden de socio-economische steunmaatregelen voor de ondernemingen en particulieren die door de COVID-19-pandemie werden getroffen, hebben uitgewerkt. Het onderzocht
het reglementaire kader, de organisatie van de controle op de correcte toekenning van de
steun en de opvolging en evaluatie van de steunmaatregelen. De bevindingen, conclusies
en aanbevelingen zijn uitgewerkt in vijf afzonderlijke verslagen voor de respectievelijke
wetgevende vergaderingen; dit verslag focust op de Brusselse entiteiten met wetgevende
bevoegdheden.
Nood aan een publieke inventaris
Bij gebrek aan een overzicht van alle socio-economische steunmaatregelen van zowel het
federale bestuursniveau als van de gewesten en gemeenschappen, stelde het Rekenhof voor
zijn onderzoek zelf een inventaris op. Deze inventaris is beschikbaar op de website van het
Rekenhof en maakt integraal deel uit van dit verslag.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en
de Franse Gemeenschapscommissie hebben snel gereageerd op de COVID-19-pandemie
door een aantal socio-economische steunmaatregelen te treffen in aansluiting op de goedkeuring van gezondheidsmaatregelen door de federale regering. Die maatregelen beogen
tegemoet te komen aan een groot gamma van behoeften die voortvloeiden uit de gevolgen
de gezondheidsmaatregelen.
De maatregelen van economische aard die de drie Brusselse uitvoerende machten hebben
getroffen in het kader van de crisis, kwamen voornamelijk de ondernemingen ten goede.
Het ging erom het productieve apparaat en bijgevolg de werkgelegenheid te behouden.
Nood aan coördinatie
De rijksbrede impact van de gezondheidsmaatregelen vereiste, rekening houdend met de
bevoegdheidsverdelingen, een gecoördineerd en passend antwoord van de verschillende
overheden. In tegenstelling tot voor het beheer van de gezondheidscrisis werd voor het
beheer van de socio-economische aspecten van de pandemie geen overleg- en coördinatiestructuur opgezet. De initiële opdracht van de Economic Risk Management Group (ERMG)
om maatregelen voor te stellen en daarbij een coördinerende rol op te nemen, werd immers
overgeheveld naar het politieke niveau en de coördinerende rol van de ERMG werd geherdefinieerd tot het monitoren van de economische impact van de crisis, het uitwisselen van
informatie tussen haar leden en het uitvoeren van analyses. Volgens het Rekenhof had deze
initiële opdracht alvast een eerste aanzet kunnen bieden tot een gecoördineerd optreden,
gegeven dat er ook geen draaiboek, handvatten of richtinggevende scenario’s voorhanden
waren om de verschillende regeringen bij hun keuzes bij te staan. Uiteindelijk nam elke
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regering steunmaatregelen binnen haar bevoegdheidsdomein, zonder een systematische en
gestructureerde coördinatie met de andere bestuursniveaus.
Het gebrek aan systematisch overleg en coördinatie had meerdere gevolgen:
•
•
•
•

onvoldoende coherentie tussen de socio-economische steunmaatregelen op federaal,
gewest- en gemeenschapsniveau;
een verhoogd risico op over- of ondersubsidiëring;
een gebrek aan overleg over en uitwisseling van informatie die op een ander bestuursniveau aanwezig was;
een moeizame opvolging en evaluatie van de socio-economische steunmaatregelen.

Een overkoepelende inventaris van de socio-economische steunmaatregelen, gekoppeld
aan een databank waarin ook het gebruik van de maatregelen wordt bijgehouden, biedt de
mogelijkheid een aantal van de hierboven vermelde problemen in kaart te brengen en aan
te pakken.
Op intra-Brussels niveau besteedden de drie uitvoerende machten en hun administraties
bijzondere aandacht aan overleg tussen de tussenkomende partijen, ondanks de moeilijkheden die werden ondervonden bij de interactie met de andere deelstaat- en federale entiteiten.
Nood aan betere besluitvorming
Met betrekking tot het beslissingsproces in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakte de
dringende context het niet altijd mogelijk een geslaagde risicoanalyse uit te voeren. Voor
sommige maatregelen vertoonde de behoeftebepaling tekortkomingen en de budgettaire
ramingen bleken soms onnauwkeurig.
Het juridische kader en de interne controle van de administratie werden meestal in acht
genomen, zelfs wanneer wegens dringendheid de controles door de administratie soms
werden beperkt. De door de wetgevende vergaderingen toegekende bijzondere bevoegdheden omkaderden deze uitzonderingsregeling voor een stuk. De in dat verband genomen
besluiten, waarvan het merendeel het voorwerp uitmaakte van een advies van de Raad van
State, werden allemaal bekrachtigd binnen de vereiste termijn.
De duur van de crisis, die niet was voorzien, heeft een impact gehad op de relevantie van
bepaalde maatregelen: eenzelfde beslissing kan zinvol zijn op korte termijn maar, wanneer
ze langer aanhoudt dan gepland, averechtse effecten hebben die leiden tot contraproductieve resultaten of zelfs ongelijkheid op middellange termijn. De audit heeft echter de correcties of aanpassingen genoteerd die werden aangebracht in enkele initiële regelingen.
Nood aan betere controle en informatie-uitwisseling
De betrouwbaarheid van de voor de controles gebruikte gegevens varieert. Soms zijn ze
verouderd. Daarnaast biedt de reikwijdte van de controles niet de mogelijkheid zich er
systematisch van te vergewissen dat de begunstigden de toekenningsvoorwaarden in acht
hebben genomen.
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In bepaalde gevallen vormde de crisis echter een proeftuin voor het versterken of uitproberen van beleidsmaatregelen en vernieuwende bestuurspraktijken. Het gebruik van authentieke bronnen om de controles ex ante te vergemakkelijken, is een voorbeeld van een goede
praktijk. Evenzo heeft de controle op de kwaliteit van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met betrekking tot de Nace-Bel-code door ze te toetsen aan bij de
btw geregistreerde reële activiteiten, het mogelijk gemaakt onverschuldigde stortingen te
voorkomen.
Nood aan opvolging en evaluatie
De opvolging van de maatregelen werd georganiseerd op budgettaire basis. Bijgevolg was
ze partieel. De beslissingen die de maatregelen omkaderden, voorzagen niet systematisch
in de evaluatie ervan. Die was grotendeels gedecentraliseerd en in haar huidige vorm zal
ze niet kunnen worden benut om een overzicht op te maken van de verkregen resultaten.
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6.2

Aanbevelingen

In het licht van die vaststellingen formuleerde het Rekenhof vijftien aanbevelingen die in
de onderstaande samenvattingstabel worden voorgesteld en waarvan er vier zijn gericht
aan alle overheden.
Aanbevelingen

Gericht aan

Punt in het
verslag

Inventaris en onderzochte maatregelen
1 Centraliseer in het geval van een nationale crisis de infor- Alle overheden86
matie over alle socio-economische steunmaatregelen op
één enkele publiek toegankelijke website, zo nodig met
koppelingen naar de administraties en instellingen die de
steun toekennen.

2.1

Coördinatie en totstandkoming van steunmaatregelen
2 Ontwikkel een strategie (of draaiboek) waarin de ba- Alle overheden
siselementen zijn uitgewerkt die een antwoord kunnen
bieden op crisissen met een plotse en grote economische
impact. Geef daarbij voldoende aandacht aan de coördinatie met de andere overheden.

3.1.3

3

Onderzoek welke aanpak bij toekomstige crisissen een Alle overheden
meer gecoördineerd economisch steunbeleid mogelijk
maakt.

3.1.2

4 Realiseer, rekening houdend met de privacyregelgeving, Alle overheden
een gemeenschappelijke databank of kruispuntdatabank
waarin de overheden de steun die ze verlenen aan ondernemingen kunnen opnemen om de naleving van regelgeving (zoals Europese verplichtingen, cumulatieverboden
enz.) en de voorbereiding, de onderlinge afstemming
en de evaluatie van het beleid te faciliteren. Voor zover
de privacyregelgeving dat toelaat en rekening houdend
met het vertrouwelijke karakter van sommige steun aan
(beursgenoteerde) ondernemingen en de internationale
concurrentiepositie, moet deze databank publiek consulteerbaar zijn.

3.1.2

5 Wanneer nieuwe maatregelen worden getroffen of be- Brusselse
staande maatregelen worden verlengd, de behoeften entiteiten
van de doelgroep analyseren en rekening houden met de
impact van de al geldende steunmaatregelen, met inbegrip van die op andere overheidsniveaus. Op een meer
uitdrukkelijke en formele manier de keuze voor de instrumenten, bedragen en percentages van de steun verantwoorden, alsook de belangrijkste voorwaarden enz.

4.2.5.2
4.5.6.1

6 De goede overlegpraktijken bestendigen waartoe de re- Brusselse
actie op de crisis heeft geleid of die ze heeft versterkt in entiteiten
het kader van het Brusselse bestuur.

3.4

86 Aanbeveling gericht naar alle overheden betrokken in dit onderzoek: Federale overheid, Vlaamse overheid, Waalse
Gewest, Franstalige Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Cocom) en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof).
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Aanbevelingen

Gericht aan

Punt in het
verslag

Reglementair kader en controle
7 Wanneer nieuwe maatregelen worden getroffen of be- Brusselse
staande maatregelen worden verlengd, vooraf nagaan of entiteiten
de voorwaarden efficiënt, toepasselijk en controleerbaar
zijn. Zich ook baseren op de resultaten van de evaluatie
van andere steunmaatregelen.

4

8 Inventariseer periodiek de vastgestelde problemen met Brusselse
betrekking tot de kwaliteit van gebruikte authentieke entiteiten
gegevensbronnen, waaronder in het bijzonder de KBO,
en kaart deze problemen aan bij de administratie of
overheid bevoegd voor de betrokken databank.

4

9 De administratieve en juridische procedures verbeteren Brusselse
om de termijn in te korten voor de implementering van entiteiten
gegevensuitwisseling tussen de administraties en instellingen van de verschillende overheidsniveaus.

4

10 De mechanismen voor administratieve vereenvoudiging Brusselse
uitbreiden en bestendigen die de crisis mogelijk heeft entiteiten
gemaakt.

4

11 Vooruitlopen op de organisatie van de controle van bij Brusselse
de uitwerkingsfase van de maatregelen in overleg met entiteiten
de diensten die zijn belast met de uitvoering ervan, en
voorzien in de nodige middelen.

4

12 Een gelijke behandeling waarborgen van de particu- Brusselse
lieren en ondernemingen die de gevolgen van de crisis entiteiten
ondervinden, evenals de proportionaliteit van de financiële steun ten opzichte van de omvang van de geleden
schade.

4

13 Zodra mogelijk de controle ex post implementeren en Brusselse
de terugvordering van eventuele onterechte betalingen entiteiten
organiseren.

4

Opvolging en evaluatie
14 Een monitoring uitvoeren van de maatregelen en de Brusselse
transparantie van de realisaties garanderen.
entiteiten

5

15 Wanneer nieuwe maatregelen voor socio-economische Brusselse
steun aan ondernemingen en particulieren worden aan- entiteiten
genomen, voldoende concrete doelstellingen formuleren en indicatoren en doelen definiëren, zodat een evaluatie kan worden uitgevoerd.

5

De minister belast met Werk preciseert in zijn antwoord dat de aanbevelingen 4, 8, 9 en
10 stuk voor stuk projecten zijn in Easy Way 2020-2025, het plan voor administratieve vereenvoudiging in Brussel. Zo dragen de oprichting van specifieke comités en de ontwikkeling van Fidus, de gewestelijke gegevensintegrator, bij tot een betere coördinatie inzake
informatietechnologie en gegevensuitwisseling. Met de tool openbudgets.brussels kunnen
overigens de steun en overheidsopdrachten die aan ondernemingen worden toegekend,
worden geïdentificeerd. Tot slot gaan andere projecten, zoals de creatie van een Brussels
Innovation Lab, een test voor administratieve vereenvoudiging, een agenda van de toekomstige regelgevende projecten en de toekomstige Brusselse bestuurscode ook in die richting.
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Bijlage 1
Inventaris van de voornaamste maatregelen aangenomen door de Brusselse uitvoerende
machten tussen 1 januari 2021 en 15 juli 2021
Het vastleggingsbudget dat werd vrijgemaakt door de gewestelijke provisie en op basis
waarvan de maatregelen voor de crisis werden gefinancierd, bedroeg 336,9 miljoen euro
op 17 augustus 2021. De volgende tabel bevat de maatregelen waarin het gewest voorzag in
2021 en de kosten ervan.
Tabel 3 – Voornaamste maatregelen aangenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2021
(in euro)
Maatregel
1 Steun aan ondernemingen die een contactberoep, een recreatieve activiteit of rijonderricht uitoefenen in het kader van de
COVID-19-gezondheidscrisis – Eerste fase van de vergoedingen voor zogenaamde “niet-essentiële” inrichtingen die moesten sluiten ingevolge de beslissingen van het Overlegcomité van
30 oktober 2020.
2 Vrijstelling hotelbelasting tot 30 juni 2021.

Geraamd
bedrag
5.550.000

13.000.000

3 Ondersteuningspremie voor de evenementensector, de sector van het
nachtleven, de culturele sector en de toeristische sector.

4.200.000

4 Overwinteringsleningen – gedelegeerde opdracht aan BRUSOC

6.000.000

5 Steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen.

72.470.000

6 Provisie GGC – Beheersing van het virus, vaccinatieprogramma, daklozenopvang en aankoopcentrale.

64.500.000

7 Subsidie aan de vzw “Growfunding” voor het project “Red je Stamcafé”.

150.000

8 Premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die
een inkomensverlies ondergaan door de gezondheidscrisis COVID-19.

2.500.000

9 Steun tot vergoeding van de exploitanten van het bezoldigd personenvervoer.
10 Aanvullende toelage aan de DBDMH.
11 Steun aan de sector van de dienstencheques.
12 MIVB – Reiniging bussen.

990.000
1.500.000
12.000.000
8.900.000

13 “TETRA”-premie – Steun voor de economische sectoren die het zwaarst
door de crisis zijn getroffen (restaurants en cafés en hun voornaamste
toeleveranciers; toeristische logies, waaronder hotels en gastenkamers;
ondernemingen in de evenementen- en cultuursector en in de toeristische
sector; en discotheken).

112.000.000

14 Gratis vervoer georganiseerd door de gemeenten voor de vaccinatie tegen
COVID-19 voor 65-plussers en personen met beperkte mobiliteit in het
Brussels Gewest.

3.000.000

Totaal

306.760.000

Bron: Ordonnantie van 15 april 2021 houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 1 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van
uitgaven, aan te rekenen op de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor het begrotingsjaar 2021.
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Het door de provisie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vrijgemaakte
vastleggingsbudget waarmee de maatregelen voor de crisis worden gefinancierd, bedroeg
94 miljoen euro op 18 augustus 202187. De provisie die de Franse Gemeenschapscommissie
aanlegde om de crisis het hoofd te bieden, beschikte over een vastleggingsbudget van
13 miljoen euro op dezelfde datum88.

87 Bron: budgettaire toepassing van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
88 Bron: budgettaire toepassing van de Franse Gemeenschapscommissie.
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Bijlage 2
Verklarende woordenlijst i.v.m. de parameters van de inventaris
Financiële parameters
De volgende tabel geeft uitleg bij de bedragen waarmee werd gewerkt in de inventaris. De
meest recente bedragen (ramingen en realisaties) zijn de cijfers die beschikbaar waren op
30 juni 2021 (behoudens uitzondering).
Initiële raming

Allereerste raming van de kosten van de maatregel, niet geactualiseerd in het kader van verlengingen of na wijziging van de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de steunmaatregel
(bv. ingevolge de tweede besmettingsgolf).

Raming voor 2020

Meest volledige beschikbare raming voor de periode tot 31 december 2020.

Raming op 30 juni 2021 van
de totale kosten van de
maatregel

Meest recente raming van de totale kosten van de maatregel:

of

•

raming voor 2020 + raming voor 2021 + raming voor
latere jaren (indien mogelijk/relevant);

•

gerealiseerd bedrag tot 31 december 2020 + raming
van het bedrag dat werd besteed in 2021 + raming voor
latere jaren (indien mogelijk/relevant).

Als de maatregel niet meer van toepassing is en het finale gerealiseerde bedrag is gekend, wordt dat laatste vermeld.
Gerealiseerd bedrag tot
31 december 2020

Het bedrag dat werd besteed tot 31 december 2020.

Gerealiseerd bedrag tot
30 juni 2021

Het meest recente bestede bedrag dat beschikbaar is (tot
30 juni 2021, behoudens uitzondering [cf. fiche per
maatregel]).

Specifieke parameters voor de waarborgen
Totaalbedrag bestemd voor
leningen en waarborgen

Het totaalbedrag dat werd besteed aan leningen en waarborgen.

Totaalbedrag aan toegekende Het totaalbedrag aan toegekende leningen en waarborgen tot
leningen en waarborgen tot
31 december 2020.
31 december 2020
Totaalbedrag van de leningen of waarborgen op
30 juni 2021

Het meest recente totaalbedrag van de leningen of waarborgen
(2020 + een deel tot 30 juni 2021).

Gerealiseerd verlies

Gerealiseerd verlies (als gevolg van leningen die niet worden
terugbetaald of waarborgen die worden ingeroepen). Er wordt
een nettobedrag vermeld. Als dat bedrag negatief is, betreft
het een gerealiseerde winst (bv. bij de inning van premies).
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Parameter doelgroepen
De categorie ‘doelgroep’ klasseert de maatregelen volgens de begunstigden. Er zijn drie
mogelijke opties: ondernemingen, particulieren of ondernemingen + particulieren.
Welke maatregelen beogen zowel de ondernemingen als de particulieren?
Deze mengcategorie omvat verschillende varianten:
•

•
•

een maatregel die bestaat uit een luik voor ondernemingen en uit een luik voor particulieren. De compensatie voor gehandicapte personen, bijvoorbeeld, is een maatregel die
de mogelijkheid verschaft om het persoonlijk assistentiebudget voor personen met een
handicap te overschrijden maar vormt ook een financiële compensatie voor organisaties
die bijstand verlenen aan dergelijke personen;
een maatregel die zich richt tot één categorie (de werknemers) maar waar de andere
categorie (de ondernemingen) ook baat bij heeft, zoals de tijdelijke werkloosheid;
een maatregel waarvan de doelgroep/categorie een dubbele hoedanigheid heeft vanwege
de aard van de maatregel, zoals het overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen.
Die maatregel wil het inkomensverlies beperken (hoedanigheid van particulier) om
de zelfstandige activiteit in stand te houden (hoedanigheid van onderneming). In
zo’n geval worden zelfstandigen gezien als ondernemingen én als particulieren. Dat is
bijvoorbeeld niet het geval voor de coronapremies ten gunste van zelfstandigen, omdat
ze daar uitsluitend als ondernemingen worden beschouwd.

Hoe werden de maatregelen geklasseerd die indirect ten goede komen aan de particulieren?
Diverse steunmaatregelen hebben aanleiding gegeven tot betalingen aan ondernemingen
(vzw’s, publieke of private ondernemers enz.) maar komen indirect particulieren ten goede.
Alle maatregelen die financiële steun bieden aan particulieren werden geklasseerd in de
doelgroep van de particulieren, zelfs indien de financiële steun via een tussenschakel passeert. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de steun die het Waals Gewest toekent voor water
en elektriciteit en die werd betaald via de leveranciers, of voor financiële steun die wordt
toegekend via de OCMW’s.
Er werd overeengekomen om steun aan ondernemingen die tot doel had diensten te financieren die zij aan particulieren aanbieden, te klasseren in de doelgroep ‘ondernemingen’.
Het gaat bijvoorbeeld om de steun in het domein van de gezondheidszorg, opvang en huisvesting, thuishulp enz. Steun die bedoeld is om de bedragen te verminderen die voor de
desbetreffende diensten aan particulieren worden gefactureerd, wordt echter beschouwd
als steun ten voordele van particulieren.
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Bijlage 3
OESO – Overzicht van de beleidsfases tijdens en na de pandemie

Bron: OESO, Tax and fiscal policy in response to the coronavirus crisis: strengthening confidence and
resilience, mei 2020, p. 10, www.oecd.org (vertaling Rekenhof).
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Bijlage 4
Actoren in het beheer van de pandemie
Vanaf 12 maart 2020 stelde de Nationale Veiligheidsraad (NVR)89 de federale fase van het
noodplan voor crisissituaties in werking en werden structuren opgezet om gezondheidsmaatregelen in te voeren, zodat de verspreiding van het coronavirus kon worden afgeremd
en de meest kwetsbaren in de samenleving konden worden beschermd.
Grafiek 5 – Actoren in de besluitvorming in het kader van de coronacrisis in België, maart-april 2020
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Bron: Rekenhof op basis van een schema van het Nationaal Crisiscentrum90
De figuur toont hoe de uitgebreide NVR voor het uitwerken van de gezondheidsmaatregelen kon rekenen op de input vanuit deskundigengroepen, meer bepaald de Risk
Assessment Group (RAG), de Risk Management Group (RMG) en het Wetenschappelijk
Comité Coronavirus, die de gezondheidssituatie al vanaf januari 2020 mee opvolgden91.
Alle wetenschappelijke informatie werd vervolgens via een advies van de evaluatiecel

89 In de NVR hadden de eerste minister, de vice-eersteministers en de ministers bevoegd voor Binnenlandse Zaken,
Buitenlandse Zaken, Justitie en Defensie zitting. De premier nodigt de regeringsleden die geen deel uitmaken van
de NVR uit om de dossiers die hen aanbelangen, te onderzoeken, in casu de ministers van Volksgezondheid en
Mobiliteit.
90 De website van het Nationaal Crisiscentrum bevat meer informatie over de verschillende tijdelijke cellen.
91 Zowel de RAG als de RMG werden opgericht op basis van een protocol van 5 november 2018. De RAG analyseert
het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. Hij wordt voorgezeten
door Sciensano en bestaat uit experten van Sciensano en de gezondheidsautoriteiten. De RMG stelt vervolgens,
op basis van het advies van de RAG, maatregelen voor om de volksgezondheid te beschermen. Hij wordt voorgezeten door de FOD Volksgezondheid en bestaat uit vertegenwoordigers van de federale en regionale gezondheidsautoriteiten.
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Celeval92 voorgelegd aan de uitgebreide NVR, zodat deze de strategische beslissingen kon
nemen om de pandemie te bestrijden.
De voorbereiding en uitvoering van de beslissingen werd overgelaten aan het Federaal
Coördinatiecomité (Cofeco), dat ook de verschillende interdepartementale en soms ook
interregionale crisiscellen die de beslissingen concretiseerden, coördineerde. Om de strategische en beleidsbeslissingen te operationaliseren, werd overleg georganiseerd met de
provinciegouverneurs, de hoge ambtenaar van Brussel en de minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat zij op hun beurt de acties konden coördineren op
gemeentelijk niveau.
Gezien de impact van de COVID-19-pandemie op het sociaal-economische leven, richtte
het Cofeco verschillende tijdelijke cellen op om haar crisisbeheersing te operationaliseren.
Een ervan was de Socio-Economische Cel (Ecosoc)93 die analyses uitvoerde naar de sociaaleconomische impact van de te nemen of genomen maatregelen en die daarvoor werd ondersteund door de werkgroep Sociale Impact COVID-19 (werkgroep SIC)94, die de sociale
impact van de maatregelen en hun impact op de arbeidsmarkt monitorde en evalueerde.
De Economic Risk Management Group (ERMG), opgericht op 19 maart 2020, had een
drietal opdrachten waarvan de adviserende en coördinerende rol met betrekking tot de
socio-economische steunmaatregelen uiteindelijk werd omgezet naar een inventariserende
opdracht. De verschillende cellen onder dit orgaan, de cel Economische Follow-up en de
kerncel, alsook de meeste onderliggende werkgroepen, waren voornamelijk actief in de eerste helft van 2020. Daarna werd voornamelijk nog ingezet op het bijhouden van de inventaris en het organiseren van enquêtes om de impact van de coronacrisis op de economische
activiteit in België en op de financiële gezondheid van de bevraagde Belgische ondernemingen na te gaan.
Op 6 april 2020 werden de experten van de nieuw opgerichte GEES (Groep van Experts
belast met de Exit Strategy) voorgesteld, de werkgroep die een strategische visie moest ontwikkelen voor de graduele ontsluiting van het land en die analyses en aanbevelingen moest
aanleveren aan de uitgebreide NVR voor de periode waarin de gezondheidsmaatregelen
zouden worden versoepeld. De GEES kon hierbij ook rekenen op ondersteuning vanuit de

92 Celeval werd voorgezeten door de FOD Volksgezondheid en bestond uit vertegenwoordigers van Sciensano, het
comité dat in werking werd gesteld voor COVID-19, de Hoge Gezondheidsraad, de administraties die bevoegd zijn
voor volksgezondheid op het niveau van de gewesten en gemeenschappen, alsook de FOD Binnenlandse Zaken en
Mobiliteit.
93 Ecosoc bestond uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de federale ministers van Economie, Kmo’s, Volksgezondheid en Werkgelegenheid alsook van de FOD Economie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Mobiliteit, de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie.
94 De interdepartementale werkgroep SIC bestond uit vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de POD Maatschappelijke Integratie alsook van de openbare
instellingen voor sociale zekerheid (OISZ), Sigedis, Statbel, de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau. Zijn belangrijkste output was een periodiek geüpdatete monitoringnota over de impact van de COVID19-pandemie op de werkgelegenheid en de sociale bescherming in België. Naast vaststellingen formuleerde de
SIC ook een aantal algemene aanbevelingen, die niet op nieuwe of bijgestuurde maatregelen waren gericht. Hij
hield ook een dashboard bij met gegevens over de werkgelegenheid en het gebruik van de socialebeschermingsmaatregelen, en behandelde, soms op vraag, enkele specifieke thema’s.
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ERMG. De GEES werd echter eind augustus 2020 opgeheven en zijn taken werden overgedragen naar de Celeval.
Met het aantreden van de nieuwe federale regering werden de taken van de uitgebreide
NVR vanaf 6 oktober 2020 opgenomen door het Overlegcomité, een orgaan waarin vertegenwoordigers van de zes regeringen in België zitting hebben95 om via overleg conflicten te
voorkomen of te beslechten en om de coherentie van het beleid te bewaken. Eind november 2020 werd de evaluatiecel Celeval op non-actief gezet, nadat ze verlamd was geraakt
door interne meningsverschillen. Op 15 december 2020 werd een nieuwe adviesgroep van
24 medische experten aangesteld om het Overlegcomité bij te staan voor maatregelen om
de gezondheidscrisis te beheersen en de exitstrategie verder vorm te geven: de Groep van
Experts voor de Managementstrategie van COVID-19 (GEMS).

95 In de samenstelling van het Overlegcomité wordt een dubbele pariteit gehanteerd: er hebben evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen zitting en evenveel leden van de federale regering als van de deelstaatregeringen:
de premier, die de vergadering voorzit, en vijf leden van de federale regering, de minister-president en een minister van de Vlaamse regering, de minister-president van de Waalse Gewestregering, de minister-president van de
Franse Gemeenschapsregering, de minister-president en een minister van de Brusselse Hoofdstedelijke regering.
Ingeval een aangelegenheid de Duitstalige Gemeenschap aanbelangt, woont ook de minister-president van de
Duitstalige Gemeenschapsregering de vergadering van het Overlegcomité bij. Het Overlegcomité kan ook een
specifieke Interministeriële Conferentie instellen voor overleg tussen de federale en gewestelijke ministers van een
beleidsdomein. In de praktijk werd dit ook via taskforces gerealiseerd, bv. de taskforce Kwetsbare Groepen die
bestaat uit de federale en regionale ministers bevoegd voor Armoedebestrijding, Maatschappelijke Integratie en
Sociale Zaken.
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Bijlage 5
Reglementair kader
Steunmaatregelen gehandicaptensector
De toekenning van steun binnen de gehandicaptensector berust op de volgende teksten (en
de latere wijzigingen ervan):
•

•

•

•

•

•

•

Arrêté 2020/1190 du collège de la Commission communautaire française octroyant une
subvention exceptionnelle de 62.000 euros à l’asbl Intermaide destinée à couvrir des mesures urgentes liées à la crise sanitaire COVID-19 pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.
Arrêté 2020/1164 du collège de la Commission communautaire française octroyant une
subvention exceptionnelle de 252.000 euros destinée à renforcer le personnel des services
d’accompagnement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 afin de faire face à des
demandes supplémentaires liées à l’après-confinement de la crise du COVID-19.
Arrêté 2020/1813 du collège de la Commission communautaire française portant des mesures administratives et octroyant des subventions exceptionnelles dans le secteur de l’aide
aux personnes handicapées, afin de réduire l’impact causé par la pandémie de COVID-19.
Arrêté 2020/2057 du collège de la Commission communautaire française octroyant une
subvention exceptionnelle en faveur des centres agréés, dans le cadre de la pandémie de
COVID-19.
Arrêté 2020/2267 du collège de la Commission communautaire française portant une modification à l’arrêté 2020/1813 du collège de la Commission communautaire française portant
des mesures administratives et octroyant des subventions exceptionnelles dans le secteur
de l’aide aux personnes handicapées, afin de réduire l’impact causé par la pandémie de
COVID-19.
Arrêté 2020/2346 du collège de la Commission communautaire française octroyant un budget supplémentaire en vue de financer de nouvelles places de répit ou de court séjour pour
enfants et adultes en situation de handicap, dans le cadre du volet 1 du plan de relance et
de redéploiement adopté le 7 juillet 2020 par le gouvernement de la Région de BruxellesCapitale face à la crise du COVID-19 et approuvé par le collège de la Commission communautaire française le 3 septembre 2020.
Arrêté 2020/2345 du collège de la Commission communautaire française octroyant un budget supplémentaire exceptionnel pour les personnes handicapées ayant obtenu le statut de
grande dépendance et se trouvant dans une situation complexe, dans le cadre du volet 1 du
plan de relance et de redéploiement adopté le 7 juillet 2020 par le gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale face à la crise du COVID-19 et approuvé par le collège de la Commission communautaire française le 3 septembre 2020.
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Bijlage 6
Antwoorden
Het Rekenhof ontving de volgende antwoorden op zijn ontwerpverslag.
Respondent

Datum antwoord

Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

29/09/2021

Minister belast met Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

23/09/2021

Minister belast met Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

30/09/2021 (e-mail)

Staatssecretaris belast met Huisvesting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

29/09/2021 (e-mail)

Secretaris van het Verenigd College – Franse Gemeenschaps
commissie

29/09/2021 (e-mail)

Secretaris-generaal – Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

29/09/2021 (e-mail)

Leidend ambtenaar – Diensten van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

30/09/2021 (e-mail)

Administratrice générale – Franstalige Brusselse Overheidsdienst

29/09/2021
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Antwoord van de minister-president
(vertaling)
Betreft: opmerkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het ontwerp
verslag
Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Mijnheer de Hoofdgriffier,
Ik heb het ontwerpverslag van de audit over de economische steunmaatregelen voor ondernemingen en voor particulieren in het kader van de COVID-19-crisis ontvangen en wens u
daarvoor te bedanken.
Zoals u weet, was het beheer van deze nooit eerder geziene crisis een complexe aangelegenheid en moest de Brusselse regering moeilijke beslissingen nemen in een context van
onzekerheid. Een audit zoals die van het Rekenhof is dus uitermate nuttig voor ons. Al uw
aanbevelingen zullen doorstromen naar de betrokken diensten en zij zullen er in de mate
van het mogelijke rekening mee houden. Onze opmerkingen over het ontwerpverslag zijn
bij deze brief gevoegd.
Graag benadruk ik ook de uitstekende samenwerking die tot stand kwam tussen uw diensten, de Brusselse regering en alle door deze audit beoogde administraties. De regering
wenst u te bedanken voor die constructieve samenwerking.

Hoogachtend,

Rudi Vervoort

Afschrift: mevrouw Anne-Françoise Compère
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Blz.

Punt - Paragraaf

Opmerkingen / correcties

20

"De cel Economische Follow-up was samengesteld
uit vertegenwoordigers van de Nationale Bank van
België, het Federaal Planbureau, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, de belangrijkste organisaties die werkgevers en werknemers
vertegenwoordigen (bv. VBO, Unizo, Union Wallonne des Entreprises, VOKA, Febelfin, de Boerenbond, de drie grote vakbonden, enz.) en academici.
De kerncel was samengesteld uit vertegenwoordigers van de premier, de drie vicepremiers, de
minister-president en de viceminister-presidenten
van de Vlaamse overheid, de minister-presidenten
van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap,
het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, en vertegenwoordigers van
de administraties belast met economische aangelegenheden."

Vertegenwoordigers van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische transitie,
maakten ook deel uit van die groep.

20

"toen de gemeenschappen en de gewesten […] de Wat het BHG betreft, werd ervoor gevoorkeur uitdrukten voor regiospecifieke instru- opteerd de hand te leggen op de aanbementen."
velingen van de ERMG in het kader van
onze bevoegdheden. Sommige van die
aanbevelingen werden derhalve opgenomen in de Brusselse ‘policy mix’.

21

"Deze taskforces kwamen niet vaak bijeen."

De Brusselse taskforce vergaderde aanvankelijk elke week, en nadien elke twee
weken. Dit wordt aangestipt in een voetnoot, maar die precisering hoort thuis in
de eigenlijke tekst van het verslag.

24

"[…] werd een risico op oversubsidiëring geïdentificeerd voor leveranciers van Brusselse horecazaken met hoofdzetel in een ander gewest. Bij gebrek
aan formeel overleg tussen de gewesten zouden
die ondernemingen, die ook aanspraak kunnen
maken op de leningen, redundante steun kunnen
genieten."

Die oversubsidiëring blijkt eigenlijk theoretisch te zijn. Enerzijds voorziet het
besluit in strikte criteria voor de leveranciers:
"1° na te gaan of de lening de voortzetting
van leveringen zal toelaten aan Brusselse
horecaondernemingen die klanten zijn
van de leverancier en hem niet kunnen betalen, bijvoorbeeld door de “klantenvorderingen” (rekening 400) van de leverancier
te analyseren;
2° voorrang te verlenen aan de toekenning van leningen aan leveranciers die
goederen of diensten leveren die het
meest essentieel zijn voor de continuïteit
van de activiteit van Brusselse horecaondernemingen en die onder hun klanten het
grootste volume aan Brusselse horecaondernemingen hebben."
Anderzijds zijn er geen leveranciers
van buiten het BHG: op 23 september 2021 hadden de 17 horecaleveranciers die een lening toegekend kregen,
allemaal hun hoofdzetel in Brussel.
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25

"Als een overheid steun heeft verleend aan een
individuele onderneming, moet zij daarover
informatie publiceren op een IT-platform van
de Europese Commissie, de State Aid Transparancy Award Module (TAM). Het drempelbedrag voor steun verleend op grond van de
Tijdelijke Kaderregeling is 100.000 euro, en
dat in het kader van de algemene groepsvrijstellingsverordening 500.000 euro. Hetzelfde
probleem rijst ook daar.”

Uit het opschrift komt niet duidelijk naar
voren dat het gaat om drempels vanaf welke die bekendmaking vereist is. De eerste
zin wekt de indruk dat die bekendmaking
geldt voor alle steunmaatregelen (wat enkel aanvankelijk het geval was).

30

3.5 Conclusies

Als deze conclusie enkel het Brussels bestuur betreft, zou de eerste paragraaf wellicht genuanceerd moeten worden in het
licht van de elementen die zijn uiteengezet
in punt 3.4.

37

"De Brusselse regering besliste dat enkel een
limitatieve lijst van sectoren toegang zou krijgen tot de forfaitaire premie van 4.000 euro.
De lijst van in aanmerking komende sectoren
berust in hoofdzaak op de lijst van sectoren
die moesten sluiten als gevolg van de beslissing van de federale regering. Door die restrictie is er een breuk in de gelijke behandeling
van ondernemingen die inkomstenverlies leden als gevolg van de pandemie. Tal van ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, werden immers ook in meer of mindere
mate getroffen.”

Omdat die sectoren de deuren moesten
sluiten, ging de aandacht in de eerste plaats
naar hen uit op een moment dat de looptijd van de maatregelen bovendien nog kort
kon blijken te zijn.
Bij latere maatregelen bleef het toepassingsgebied niet beperkt tot sectoren die
verplicht moesten sluiten. De maatregelen
werden telkens gekalibreerd zodat ze beantwoordden aan de vastgestelde behoeften in sectoren die werden geïdentificeerd
als ‘mogelijkerwijs in moeilijkheden’. Een
verschillende behandeling betekent uiteraard geen breuk in de gelijkheid als de sectoren zich niet in een objectief vergelijkbare
situatie bevinden.

39

"Aangezien de crisis bleef aanslepen, voerde
de regering op 27 mei 2021 voor de derde
keer een wijziging door in de regeling, door
de beschikbare enveloppe voor leningen met
10 miljoen euro op te trekken.”

Het besluit in kwestie heeft het maximumbedrag van de leningen overigens opgetrokken tot 1,5 miljoen euro omdat de crisis
aanhield en ondernemingen met meer dan
100 VTE nood hadden aan grotere leningen.

39

"De leningen, die als “semi-kapitaalschuld” Omdat de crisis aanhield, werd de terugbeworden beschouwd voor de begunstigde, zou- talingstermijn verlengd tot 7 jaar door een
den binnen vijf jaar na de toekenning moeten wijzigingsbesluit van 23 december 2020.
worden terugbetaald. De intrestvoet stijgt per
geleende schijf en zet de begunstigde ertoe aan
gebruik te maken van de voorwaarden op de private markt zodra zijn situatie dat toelaat.”
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40

"Het besluit werd nadien gewijzigd door twee
andere bijzondere-machtenbesluiten en door
één gewoon besluit. Het Rekenhof stelt vast dat
de regering via een gewoon besluit elementen
heeft aangepast die onder de bijzondere machten vallen, door de machtiging te overtreden die
haar door het initiële besluit was toegekend.”

De wijziging bij gewoon besluit kwam
er in het kader van de bevoegdheid
die aan de regering werd verleend
door artikel 44 van de ordonnantie van
4 december 2020 houdende bekrachtiging
van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de
ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader
van de gezondheidscrisis COVID-19. Het
gewijzigde besluit berust immers op een alternatieve rechtsgrond: de combinatie van
de artikelen 2, § 3, en 4, § 5, van de wet van
2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de
gewestelijke investerings-maatschappijen.
Als het Rekenhof daarom verzoekt, zullen
wij de gehele juridische analyse met betrekking tot die kwestie ter beschikking stellen.
Voor het overige werd die wijziging bij gewoon besluit van 27 mei 2021 bekrachtigd
door het parlement middels artikel 5 van
de ordonnantie van 15 juli 2021 houdende bekrachtiging van de besluiten van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot
uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2020 om bijzondere machten toe
te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

40

"Dat meer middelen werden uitgetrokken voor
deze leningen, is te verantwoorden door de balans van de maatregel: op 11 maart 2021 had
de GIMB al 26,5 miljoen euro aan leningen toegekend aan 80 ondernemingen, terwijl dossiers
met betrekking tot 36 ondernemingen, voor in
totaal 9,6 miljoen euro, nog ter studie lagen.”

Wij stellen aan het Rekenhof voor de gegevens te actualiseren: "op 9 september 2021 waren 118 dossiers gevalideerd,
goed voor een bedrag van 39,7 miljoen euro,
en lagen 7 dossiers nog ter studie”.

40

"Tot slot bepaalt het besluit dat de GIMB moet
nagaan “in redelijke mate, of de aanvrager leefbaar zal zijn na de toekenning van de lening”.
Het Rekenhof stelt vast dat die redelijke zekerheid voor ten minste twee van de acht onderzochte dossiers in twijfel kan worden getrokken.”

Het is extreem ingewikkeld om de financiële leefbaarheid correct in te schatten,
want die evolueert naargelang de duur
van de crisis. In dat opzicht konden de inschattingen die de analisten van de GIMB
in mei of juni 2020 maakten aangaande
de financiële leefbaarheid van een onderneming, moeilijk rekening houden met de
duur en reikwijdte van de crisis.
Voor het overige, en voor zover mogelijk,
zou de GIMB de desbetreffende auditeur
willen ontmoeten om te praten over de
procedures voor financiële en boekhoudkundige analyse.
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41

"Het Rekenhof stelt echter vast dat de gewestelijke autoriteiten bij de afsluiting van de auditwerkzaamheden nog niet hadden beslist of in
gebreke blijvende debiteuren tot terugbetaling
zouden worden gedwongen. Dat er terugbetalingen zullen uitblijven, is echter te verwachten
in het vooruitzicht van de marktevolutie in de
komende jaren. Dat hiaat in de voorbereiding
van de maatregel leidt tot onzekerheid op het
vlak van het administratieve beheer.”

Op het moment dat de maatregel werd
geïmplementeerd, gingen de gewestelijke
overheden ervan uit dat de toegekende
leningen zouden worden terugbetaald.
Daarom voorzag de gewestelijke overheid
uitdrukkelijk in een onderzoek naar de financiële leefbaarheid van de gefinancierde
ondernemingen. De gewestelijke overheden rekenen nog altijd op een terugbetaling. Iets wat grondiger zou moeten onderzocht door de gewestelijke overheden,
is het standpunt dat moet worden ingenomen bij eventuele procedures van gerechtelijke reorganisatie. Niets belet om die
kwestie nu te onderzoeken.

42

"Bovendien werd een risico op oversubsidiëring geïdentificeerd voor leveranciers van
Brusselse horecazaken met hoofdzetel in
een ander gewest. Bij gebrek aan formeel
overleg tussen de gewesten zouden die
ondernemingen, die ook aanspraak kunnen
maken op de leningen, redundante steun
kunnen genieten.”

Zoals al werd gezegd, blijkt die oversubsidiëring eigenlijk theoretisch te zijn. Enerzijds
voorziet het besluit in strikte criteria voor de
leveranciers:
"1° na te gaan of de lening de voortzetting van
leveringen zal toelaten aan Brusselse horecaondernemingen die klanten zijn van de leverancier
en hem niet kunnen betalen, bijvoorbeeld door
de “klantenvorderingen” (rekening 400) van de
leverancier te analyseren;
2° voorrang te verlenen aan de toekenning
van leningen aan leveranciers die goederen
of diensten leveren die het meest essentieel
zijn voor de continuïteit van de activiteit van
Brusselse horecaondernemingen en die onder
hun klanten het grootste volume aan Brusselse
horecaondernemingen hebben.”
Anderzijds zijn er geen leveranciers van
buiten het BHG: op 23 september 2021 hadden de 17 horecaleveranciers die een lening
toegekend kregen, allemaal hun hoofdzetel
in Brussel.

47

4.5.3 Juridisch kader

"16 juli 2021” vervangen door « 16 juli 2020”

48

4.5.4 Balans

"van de 1.300 waarin was voorzien bij het
einde van het project” vervangen door "van de
1.600 waarin was voorzien bij het einde van het
project”

61

« Het bedrag waarin de nota
van mei 2020 aan de regering initieel
voorzag (17,3 miljoen euro), werd bij de
begrotingsaanpassing niet teruggeschroefd
ondanks het trage tempo van de vereffeningen en de onderbenutting van de
kredieten.”

Bij de aanpassing 2020 werd het budget
teruggebracht tot 14 miljoen euro.
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« De regering had bepaald dat de maatregel niet gold voor gezinnen waarvan één of
meer leden definitief hun job verloren als
gevolg van de gezondheidscrisis, maar gaf
geen reden op voor die uitsluiting, terwijl
een tijdelijk inkomensverlies recht gaf op
de premie. Dat verschil in behandeling is in
strijd met de doelstellingen van de maatregel.”

Opmerkingen / correcties
Die stelling klopt niet.
Artikel 2 van het besluit preciseert:
« Er wordt een unieke premie van 214,68 euro
toegekend aan elke persoon die gedomicilieerd
is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die
aan onderstaande cumulatieve voorwaarden
voldoet:
1° krachtens een huurovereenkomst die vóór
14 maart 2020 werd ondertekend, huurder zijn
van een woning die gelegen is in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en die gebruikt wordt als
hoofdverblijfplaats;
2° tussen een vermindering of een totaal verlies
van beroepsinkomsten hebben geleden als gevolg van de social-distancingmaatregelen. Voor
werknemers moet dit inkomensverlies gelijk zijn
aan ten minste 15 dagen tijdelijke werkloosheid. Voor zelfstandigen wordt de vermindering
van het inkomen aangetoond door de toekenning van het overbruggingsrecht of door het
voordeel van een andere gewestelijke premie
die is voorbehouden aan zelfstandigen die van
het overbruggingsrecht zijn uitgesloten.”
Bovendien bepaalt het besluit: « Het recht op
de premie wordt geopend van zodra één van
de leden van het gezin de voorwaarden […]
vervult”.

61

« Alle personen die huren via een overheidsinstantie werden uitgesloten, ook zij die
geen voordeligere huur genieten dan op de
private markt.”

In de context van hoogdringendheid (het
was maart 2020) was het de bedoeling
huurders te helpen die op sociale huisvesting
wachtten en die zich moesten behelpen op de
private markt. Personen die via een overheidsinstantie huren, werden door het besluit
uitgesloten om de volgende reden: « Overwegende dat sociale huurders reeds andere
mechanismen genieten om rekening te houden
met het inkomensverlies bij de berekening van
het huurbedrag, en dus geen recht hebben op
de premie”.

61

« De kosten van de maatregel zijn niet
in verhouding tot de impact ervan op de
individuele situatie van de betrokken gezinnen. De tenuitvoerlegging van de maatregel vergde een complexe organisatie: drie
afzonderlijke administraties werkten eraan
mee en er waren IT-ontwikkelingen nodig
die niet waren gepland. Bovendien kon de
budgettaire opvolging niet zorgen voor een
tijdige herbestemming van de kredieten. Tot
slot kon de maatregel de begunstigden niet
differentiëren naargelang hun werkelijke
inkomstenverlies en was de impact op de
individuele situatie van de betrokken gezinnen gering.”

Dit vergt een hercontextualisering. Die maatregel kwam er in maart 2020, op een moment
dat we nog niet wisten hoelang de crisis zou
aanhouden. Het in aanmerking komen voor
de maatregel werd overigens verlengd tot
31 december 2020, met andere woorden
telkens de federale overheid de COVID-maatregelen verlengde.
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Antwoord van de minister belast met Werk
(vertaling)
Betreft: steunmaatregelen voor ondernemingen en voor particulieren in het kader
van de COVID-19-crisis
Geachte heer Eerste Voorzitter,
Mijnheer Roland,
Geachte heer Hoofdgriffier,
Mijnheer Van Ingelgem,
Ik schrijf u naar aanleiding van uw brief van 1 september aangaande het ontwerpverslag met
daarin de voorlopige resultaten van de audit betreffende de steunmaatregelen voor ondernemingen en voor particulieren in het kader van de COVID-19-crisis.
Ik wil u eerst en vooral bedanken voor de toezending van het verslag en voor de termijn
waarbinnen ik u mijn reacties mag bezorgen.
Het is in dat verband dat ik mij nu tot u richt. Ik zou een opmerking willen nuanceren uit
punt 4.4 over de steun aan de sector van de dienstencheques, die onder mijn bevoegdheid
valt als Brussels minister van Werk.
Volgens het ontwerpverslag is er bij gebrek aan effectieve coördinatie een risico op overmatige financiering, behalve voor de premie van 4.000 euro waarbij in alle drie de gewesten
de locatie van de hoofdzetel als criterium geldt om onder een welbepaald gewest te ressorteren.
Sta mij toe de volgende punten te overlopen in verband met de procedure van de controle
a posteriori met betrekking tot die maatregel:
•

•

ten eerste heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heel wat inspanningen geleverd
om voor de steun aan de dienstenchequesector een gemeenschappelijke coördinatie tot
stand te brengen met de andere beleidsniveaus. Die initiatieven hebben echter geen
resultaat gehad. In tegenstelling tot andere gewestelijke materies voorziet de wet voor
het beheer van de dienstenchequeregeling niet in enige samenwerking, waardoor die
inspanningen voor coördinatie met de andere bevoegde entiteiten niet kunnen worden
omkaderd;
het ontbreken van effectieve coördinatie heeft niet geleid tot een risico op overmatige
financiering in hoofde van de erkende ondernemingen, want:
{ wat de verhoging met twee euro betreft, is er geen enkele mogelijkheid tot overmatige
financiering. Die maatregel beoogde immers enkel de Brusselse prestaties en er kan
dus geen dubbele financiering zijn voor eenzelfde prestatie met steun vanuit de twee
andere gewesten. De verhoogde tegemoetkoming die het Vlaams Gewest toekende,
beperkte zich ook tot de Vlaamse dienstencheques, en voor zover wij weten werd er
in het Waals Gewest geen maatregel van dat type ingevoerd.
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{

{

•

De verhoogde steun was enkel toegankelijk in het geval van prestaties die met een
Brusselse dienstencheque werden uitgevoerd bij een Brussels gezin.
Wat de steun aan werknemers betreft, is het risico op overmatige financiering
onbestaande in hoofde van de ondernemingen, want de steun moest integraal
naar de werknemers vloeien voor uren van tijdelijke werkloosheid. In het Waalse
Gewest was de steun bedoeld voor de ondernemingen, om te vermijden dat ze hun
werknemers in tijdelijke werkloosheid moesten plaatsen. Het Vlaams Gewest heeft
geen specifieke dienstenchequemaatregel genomen ten voordele van de werknemers.

tot slot waren de procedures om te controleren of de ondernemingen de ontvangen
steun wel degelijk doorstortten aan hun werknemers nog niet in voege op het
moment van de gesprekken tussen de vertegenwoordigers van het Rekenhof en mijn
kabinet. Dat wordt ook zo vermeld in uw verslag. Sindsdien hebben er evenwel twee
testcontroles plaatsgevonden met de bedoeling die controles systematischer uit te
voeren vanaf oktober 2021.

Parallel daarmee wil ik u in mijn hoedanigheid van minister van Digitalisering en
Administratieve Vereenvoudiging meedelen dat uw aanbevelingen 4, 8, 9 en 10 stuk voor
stuk projecten zijn in Easy Way 2020-2025, het plan voor administratieve vereenvoudiging
in Brussel. Zo kunnen de steun en de overheidsopdrachten die worden toegekend aan ondernemingen al geïdentificeerd worden met openbudgets.brussels. Er zijn ook drie comités opgericht om de gewestelijke coördinatie op het vlak van IT en data te versterken (het
steering committee, het architectuurcomité en de ontmoetingen rond digitale technologie). Bovendien zijn de federale authentieke bronnen en de gewestelijke gegevens vlotter
toegankelijk via de tools Fidus en Fidus online en via het gewestelijke platform voor gegevensuitwisseling, dat thans wordt uitgebouwd. Andere projecten, zoals de creatie van een
Brussels Innovation Lab, een test voor administratieve vereenvoudiging, een agenda van de
toekomstige regelgevende projecten en de toekomstige Brusselse bestuurscode gaan ook in
die richting.
Mijn medewerksters Caroline Daux, Adviseur Werk (cdaux@gov.brussels – 02 517 12 81)
en Margaux Janssens, Adviseur Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging
(mjanssens@gov.brussels – 0472 48 55 01) staan te uwer beschikking voor bijkomende
inlichtingen.
Hoogachtend,
Bernard Clerfayt
Minister

Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar,
in het Nederlands en het Frans, op www.rekenhof.be.
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