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174e Boek van het Rekenhof 
Samenvatting in uitvoering van artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en 
van de comptabiliteit van de federale Staat (hierna: “de wet van 22 mei 2003”), betreft het eerste 
deel van dit volume i de algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale Staat van 
2016. het Rekenhof bespreekt daarin de uitvoering van de begroting, met de begrotingsresul-
taten, de naleving van de Europese begrotingsverplichtingen, de inkomsten en uitgaven, en de 
financiering	van	de	andere	overheden.	Daarna	geeft	het	commentaar	bij	de	evolutie	van	de	over-
heidsschuld van de federale Staat en bij de jaarrekening 2016. 

deel ii bevat een reeks onderzoeken die te maken hebben met het boekhoudsysteem Fedcom 
en de toepassing van de wet van 22 mei 2003. het betreft onder meer de inventarisatie van 
de	immateriële	en	materiële	activa	bij	het	algemeen	bestuur	en	het	beheer	door	de	Regie	der	
Gebouwen van de inventaris  van het onroerend patrimonium van de federale Staat. dit deel 
becommentarieert	ook	de	voorlegging	van	de	rekeningen	van	de	andere	categorieën	van	dien-
sten van de federale Staat. 

Tot	slot	vat	deel	III	een	aantal	specifieke	financiële	en	thematische	onderzoeken	samen	die	het	
Rekenhof het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. 

Algemene rekening 2016

Budgettair resultaat
de uitvoeringsrekening van de begroting 2016 van de federale overheid sluit af met een tekort 
van 17,4 miljard euro. dat is het verschil tussen de uitgaven (70,1 miljard euro) aangerekend op 
de algemene uitgavenbegroting, en de ontvangsten (52,7 miljard euro) aangerekend op de mid-
delenbegroting. daarnaast heeft de federale overheid, buiten begroting, 49,9 miljard euro aan 
fiscale	ontvangsten	via	toewijzingsfondsen	betaald	aan	de	deelstaten,	de	sociale	zekerheid,	de	
politiezones en andere overheden.

Inkomsten
De	fiscale	ontvangsten	bedragen	48	miljard	euro,	de	niet-fiscale	4,7	miljard	euro.	De	daling	van	
de	fiscale	ontvangsten	met	ongeveer	1,3	miljard	tegenover	2015	is	onder	meer	het	gevolg	van	de	
taxshift en de vertraging van de economische activiteit door de terreurbedreiging. in 2016 lagen 
ook	de	niet-fiscale	ontvangsten	lager	door	de	uitzonderlijke	terugbetaling	in	2015	van	innings-
kosten door de Europese unie. Voorts heeft de regering de vooropgestelde opbrengst niet 
gehaald	voor	bepaalde	fiscale	maatregelen.	Bovendien	ontbreken	vaak	cijfers	en	instrumenten	
om die opbrengst te meten.

Uitgaven
Van de totale uitgaven (70,1 miljard euro) zijn 59,1 miljard euro primaire uitgaven en 11 mil-
jard euro intrestlasten van de staatsschuld. 
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Tot de primaire uitgaven behoren:

• de overdrachten naar de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheden (14,7 mil-
jard euro); 

• de overdrachten naar de andere diensten van de federale overheid (12,8 miljard euro) waaron-
der de overheidspensioenen (10,8 miljard euro);

• de overdrachten aan de sociale zekerheid (8,2 miljard euro);
• de subsidies en kapitaaloverdrachten aan bedrijven, particulieren, het buitenland en anderen 

(10,9 miljard euro), waaronder de bijdrage aan de Europese unie (3,5 miljard euro); 
• toekenning	van	kredieten	en	deelnemingen,	met	name	aan	bedrijven,	financiële	instellingen,	

particulieren en buitenland (4,3 miljard euro).

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

de regering realiseerde de besparingen waartoe ze tijdens de begrotingsconclaven had beslist. 
de operationele onderbenutting van de uitgavenkredieten lag met 1,1 miljard euro hoger dan 
begroot (0,9 miljard euro), vooral door de onderbenutting van de interdepartementale provisies 
(0,5 miljard euro).

de primaire uitgaven stijgen tegenover 2014 (50,4 miljard euro) en 2015 (56,2 miljard euro) door 
de hogere overdrachten naar de gewesten en de gemeenschappen in het kader van de zesde 
staatshervorming, de gestegen uitgaven in het kader van het beheer van de staatsschuld (t.o.v. 
2014), de betaling van de Belgische bijdrage aan het iMF en de dotatie aan PdoS voor de over-
heidspensioenen (t.o.v. 2014). door de zesde staatshervorming daalt daarentegen de overdracht 
aan de sociale zekerheid. 

de intrestlasten bedragen 11 miljard euro en zijn lager dan in 2015 (11,5 miljard euro) en 
2014 (11,9 miljard euro).

Europese verplichtingen
de Europese begrotingsnormen vereisen dat het structureel saldo van een lidstaat jaarlijks met 
0,6 % verbetert.

het vorderingentekort 2016 van de federale overheid en de sociale zekerheid (“entiteit i”) 
bedraagt 11,2 miljard euro of 2,6 % van het bbp. dat is meer dan vooropgesteld (1,8 % in het 
ontwerpbegrotingsplan	van	België	van	oktober	2015	en	2,4	%	in	het	stabiliteitsprogramma	2016-
2019 van april 2016). Tegenover 2014 blijft het vorderingensaldo onveranderd, maar tegenover 
2015 verslechtert het met 0,3 %. 

het vorderingentekort 2016 van de gezamenlijke overheid, inclusief de regionale en lokale over-
heden (“entiteit ii”), bedraagt 10,5 miljard euro of 2,5 % van het bbp. dit tekort is ook hoger dan 
vooropgesteld	in	het	ontwerpbegrotingsplan	van	België	van	oktober	2015	(2,1	%),	maar	wijzigt	
niet tegenover het stabiliteitsprogramma 2016-2019 van april 2016 (2,5 %). Tegenover 2014 ver-
betert het saldo met 0,6 %, maar tegenover 2015 blijft het onveranderd.

het structureel tekort 2016 van entiteit i bedraagt 2 % van het bbp, een verslechtering met 0,1 % 
tegenover 2015. het structureel tekort van de gezamenlijke overheid bedraagt 1,9 %, een ver-
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betering	met	0,1	%	 tegenover	2015	 (2	%).	België	haalt	dus	de	Europese	doelstelling	voor	een	
structurele verbetering in 2016 van 0,6 % niet. 

In	haar	beoordeling	in	juni	2017	raamt	de	Europese	Commissie	het	structureel	tekort	van	België	
in 2016 op 2,2 %, een verbetering met 0,1 % ten opzichte van het vorige boekjaar. het verschil 
met	het	door	België	berekende	tekort	(1,9	%)	is	het	gevolg	van	een	andere	berekeningswijze	van	
de cyclische component van het structureel saldo. de Commissie is niettemin van oordeel dat 
de afwijking van de norm van 0,6 % niet van die aard is dat de procedure bij excessieve tekorten 
moet worden opgestart.

Schuld
Eind 2016 bedroeg de geconsolideerde bruto-overheidsschuld 446,8 miljard euro (105,9 % van 
het bbp) tegenover 434,8 miljard euro (of 106,0 % van het bbp) in 2015. 

Jaarrekening 2016 van het algemeen bestuur
het economisch resultaat 2016 (-12, 1 miljard euro) van het algemeen bestuur verslechtert tegen-
over 2015 met 2,3 miljard euro. de daling van de opbrengsten (-2,9 miljard euro) is hoger dan de 
daling van de kosten (-0,6 miljard euro). 

het saldo van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2016 (-5,8 mil-
jard euro) is met 3,9 miljard euro gedaald ten opzichte van 2015. 

het Rekenhof is van oordeel dat de jaarrekening van het algemeen bestuur nog geen getrouw 
beeld	weergeeft	van	de	financiële	en	patrimoniale	toestand.	Voornamelijk	voor	de	materiële	en	
immateriële	vaste	activa,	de	voorraden,	de	thesaurie	en	de	wacht-	en	overlopende	rekeningen	
zijn	er	nog	belangrijke	verbeteringen	nodig.	Daarnaast	werden	er	materiële	fouten	vastgesteld	
die op basis van een grondigere eerstelijnscontrole hadden kunnen worden vermeden. de para-
metrering van het boekhoudprogramma Fedcom zorgt er tot slot ook nog steeds voor dat schul-
den	niet	kunnen	worden	geboekt	als	er	onvoldoende	vereffeningskredieten	zijn.

Boekhoudsysteem Fedcom en toepassing van de wet van 22 mei 2003

Analytische boekhouding
de analytische component van de algemene en begrotingsboekhouding in Fedcom met kosten-
plaatsen	en	kostensoorten	 is	onvoldoende	uitgebouwd	en	wordt	alleszins	 te	weinig	geëxploi-
teerd met het oog op een kwaliteitsvolle beheersrapportering (bv. inzicht in de totale kosten 
van grote projecten zoals het Fedcom- en Persopointproject, transparantie van het beheer van 
de	diplomatieke	posten,	betere	aansturing	van	het	personeelsbeleid,	identificatie	van	de	impact	
van	fiscale	maatregelen	enz.).

Personeel
Voor de personeelslasten is het belangrijk dat er aangepaste interne beheersmaatregelen zijn 
om zeker te zijn van de verwerkte informatie. Bij de verdere uitbouw van het nieuwe sociaal 
secretariaat van de federale overheid, Persopoint, kan defensie als bron van inspiratie worden 
gebruikt, voornamelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe loonmotor die vanaf 2020 in gebruik 
zou moeten worden genomen.
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DE
EL

Vaste activa
de departementen zijn er niet in geslaagd om op 31 december 2016 een volledige en correct 
gewaardeerde	inventaris	van	materiële	en	immateriële	vaste	activa	op	te	stellen.	Meer	inspan-
ningen zullen moeten worden geleverd om de juistheid en de volledigheid van de inventaris te 
garanderen en de waarderingsregels van deze activa te verduidelijken. Zo is de inventarislijst 
van de Regie der Gebouwen, als beheerder van het onroerend patrimonium van het algemeen 
bestuur (in de balans van het algemeen bestuur gewaardeerd aan 5,8 miljard euro), onvoldoende 
kwalitatief om aan deze eisen tegemoet te komen. 

Regelgevend kader
het regelgevend kader blijft acht jaar na de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 onvol-
ledig. ook de maatregelen voor interne beheersing volstaan niet. deze situatie vormt een belem-
mering voor de structurele verbetering van de kwaliteit van de jaarrekening, die noodzakelijk is 
met	het	oog	op	de	certificering	door	het	Rekenhof	van	de	rekeningen	van	de	federale	Staat	vanaf	
het begrotingsjaar 2020.

Overlegging van de rekeningen van de staatsdiensten en de openbare instellingen
de toestand van de overzending van de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk 
beheer en openbare instellingen verbetert. Vanaf het boekjaar 2018 worden de termijnen van 
overzending vervroegd. de tijdige overlegging van de rekeningen is van groot belang met het 
oog op de integratie van de boekhoudkundige verrichtingen van deze diensten en instellingen in 
de jaarrekening van de federale Staat. 

Thematische en financiële audits

het Rekenhof stelt een stand van zaken voor van de interne audit in de federale administratie en 
herinnert eraan dat er nog geen interne audit is georganiseerd voor alle entiteiten die onderwor-
pen zijn aan de wet van 22 mei 2003. 

ingevolge zijn audit van de warenboekhouding bij de gevangenissen, stelt het Rekenhof vast dat 
deze	te	weinig	uniform	is	en	geen	getrouw	beeld	geeft	van	de	reële	voorraden	van	verbruiksgoe-
deren en de bewegingen ervan. Bovendien vertoont de interne controle tekortkomingen.

Tot slot heeft het Rekenhof de evolutie van het personeel van het federaal openbaar ambt en de 
bijbehorende uitgaven onderzocht. Tussen 2006 en 2016 is het personeelsbestand van de Fod’s, 
de	POD’s,	Defensie	en	de	Federale	Politie	met	17,2	%	verminderd,	terwijl	de	uitgaven	 in	reële	
termen met 3,8 % zijn verminderd. 
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Inleiding
Artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat het Rekenhof de algemene rekening van 
het algemeen bestuur van de federale Staat, samen met zijn opmerkingen, aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers bezorgt vóór 31 oktober volgend op het jaar waarop de reke-
ning betrekking heeft. 

Deel I van dit volume van het Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij de algemene 
rekening 2016. 

De eigenlijke algemene rekening van het algemeen bestuur, zoals de minister van Begro-
ting die aan het Rekenhof heeft voorgelegd, wordt samen met een aantal eigen tabellen van 
het Rekenhof in een afzonderlijk volume II Tabellen van dit Boek gepubliceerd. Dat volume 
II is enkel online, op www.rekenhof.be, beschikbaar.

1 Overlegging van de algemene rekening 2016

De begrotings- en comptabiliteitsregels van de wet van 22 mei 2003 zijn sinds 1 janua-
ri 2012 van toepassing voor alle diensten van algemeen bestuur. De wet bepaalt dat de alge-
mene rekening de budgettaire en economische verrichtingen van de diensten van algemeen 
bestuur moet opnemen. De voorstelling van de algemene rekening 2016 maakt het mogelijk 
de vergelijking te maken met de cijfers van het vorige boekjaar.

De minister van Begroting legde de algemene rekening 2016 van het algemeen bestuur op 
25 april 2017 voor aan het Rekenhof. Dit is ruimschoots vóór de einddatum bepaald in de 
wet van 22 mei 2003 (30 juni). De algemene rekening omvat de rekening van uitvoering van 
de begroting en de jaarrekening, die zelf is samengesteld uit de balans, de resultatenreke-
ning, de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en de toelichting. 

Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen bij de uitvoeringsrekening van de begroting en die 
bij de jaarrekening op 30 juni en 28 juli 2017 aan de dienst Federale Accountant bezorgd. Ze 
werden met die dienst besproken op 3 augustus en 1 september 2017.

De minister van Begroting heeft met brief van 12 september 2017 het Rekenhof een aantal 
aangepaste financiële staten bezorgd, die grotendeels rekening houden met de opmerkin-
gen van het Rekenhof bij de controle van de algemene rekening 2016. Aansluitend bij die 
wijzigingen heeft de minister de commentaar bij de algemene rekening 2016 van het alge-
meen bestuur (Toelichting) in dezelfde zin aangepast.

2 Goedkeuring van voorgaande algemene rekeningen

Artikel 76 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting het wetsont-
werp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur indient bij de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers vóór 30 november van het jaar dat volgt op het begro-
tingsjaar. 
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Het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van 
het jaar 2014 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van staatsdiensten met 
afzonderlijk beheer van voorgaande jaren werd op 25 februari 2016 aangenomen door de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wet werd op 7 december 2016 gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.

Het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur 
van het jaar 2015 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van staatsdiensten 
met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren werd op 2 februari 2017 aangenomen door 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wet werd op 23 maart 2017 gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.

3 Controleverklaring

Krachtens artikel 180 van de Grondwet en artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 heeft het 
Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur over 2016 gecontroleerd.

Rekening van uitvoering van 
de begroting 2016



REKEninG VAn uiTVoERinG VAn dE BEGRoTinG 2016 / 19

Hoofdstuk 1

Rekening van uitvoering van 
de begroting 2016
1 Begrotingsresultaten, vorderingensaldo en structureel saldo

1.1 Begrotingssaldo
Het nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur van de federale Staat is 
het verschil tussen alle uitgaven die zijn aangerekend op de algemene uitgavenbegroting 
enerzijds en alle ontvangsten die zijn aangerekend op de middelenbegroting anderzijds. 
De “toegewezen” fiscale ontvangsten (voornamelijk ten gunste van de sociale zekerheid en 
de deelstaatentiteiten)1 worden dus niet meegerekend, net zomin als de ontvangsten die de 
federale Staat int voor rekening van derden.

Het nettobegrotingssaldo houdt ook geen rekening met sommige verrichtingen betreffende 
de rijksschuld: bij de ontvangsten is dat de opbrengst van leningen (42.502,2 miljoen euro) 
en de verkoop van overheidseffecten (5.786,5 miljoen euro). Bij de uitgaven zijn dat de aflos-
singen van de rijksschuld (29.607,1 miljoen euro) en de terugkoop van overheidseffecten 
(7.119,5 miljoen euro).

De niet-fiscale ontvangsten worden geboekt op basis van de vastgestelde rechten die in de 
loop van het begrotingsjaar ten gunste van de diensten van algemeen bestuur zijn vastge-
steld. De fiscale ontvangsten worden geboekt op kasbasis.

Globaal genomen zien de lopende en de kapitaalverrichtingen voor 2016 eruit als volgt:

Tabel 1 –  Evolutie van de belangrijkste componenten van het begrotingssaldo van de diensten van 
algemeen bestuur 2016 (in miljoen euro)

Omschrijving 2016

lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten 52.682,3

Lopende verrichtingen 51.774,9

Kapitaalverrichtingen 907,4

lopende uitgaven en kapitaaluitgaven 70.084,1

Primaire uitgaven 59.123,1

Intrestlasten van de rijksschuld 10.961,0

Nettobegrotingssaldo -17.401,8

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie 

1 Artikel 71 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat. die middelen worden opgenomen in de toewijzingsfondsen van tabel 2 van de algemene uitgaven-
begroting.
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De begrotingsnormen die de lidstaten van de Europese Unie in uitvoering van de Europese 
begrotingspacten overeenkwamen, zijn onder meer gebaseerd op het vorderingensaldo en 
het structureel saldo. In de punten 1.2 tot en met 1.4 licht het Rekenhof de overstap van 
het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo en het structureel saldo en de belangrijkste 
verschilpunten tussen deze saldi verder toe. 

1.2 Vorderingensaldo

1.2.1 Vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (entiteit I en entiteit II)
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekent voor België het vorderingen-
saldo2. Het maakt hierbij een onderscheid tussen het vorderingensaldo van entiteit I (de 
federale overheid en de sociale zekerheid) en entiteit II (de gemeenschappen en gewesten 
en de lokale overheden). Het stelt de nationale rekeningen op overeenkomstig het Europees 
rekeningenstelsel ESR 20103.

Tabel 2 - Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid 

Vorderingensaldo 2013 2014 2015 2016

Gerealiseerd (in miljoen euro) -12.310 -12.233 -10.145 -10.531

Entiteit I -10.393 -10.155 -9.307 -11.215

Entiteit II -1.917 -2.078 -838 684

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

Entiteit I -2,6 -2,6 -2,3 -2,6

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

norm (in  % bbp) -2,54	 
à	-2,15

-2,1 -2,5(*) -2,5(*)

(*)		 In	het	ontwerpbegrotingsplan	van	België	van	oktober	2015	bedroeg	de	norm	-2,1	%	van	het	bbp,	waarvan	(afge-

rond) -1,8 % voor entiteit i en -0,2 % voor entiteit ii. in het stabiliteitsprogramma 2016-2019 van april 2016 stelde 

België	de	begrotingsdoelstelling	van	de	gezamenlijke	overheid	bij	tot	-2,5	%,	waarvan	(afgerond)	-2,4	%	voor	enti-

teit i en -0,2 % voor entiteit ii. Bij de opmaak van de aangepaste begroting 2016 (en in het bijzonder de algemene 

toelichting)	behield	de	federale	overheid	deze	doelstelling.	In	het	ontwerpbegrotingsplan	van	België	van	oktober	

2016	stelde	België	de	begrotingsdoelstelling	2016	voor	de	gezamenlijke	overheid	opnieuw	bij	tot	-3,0	%	van	het	

bbp, waarvan (afgerond) -2,6 % voor entiteit i en -0,3 % voor entiteit ii. 

Bron: Rekeningen van de overheid 2016 (oktober 2017 ) en stabiliteitsprogramma’s van België 

2 het inR herberekent elke zes maanden de vorderingensaldi van de voorbije jaren. dit Boek bevat steeds de laatste 
rapportering over deze saldi. die kunnen dus beperkt verschillen van de cijfers in de vorige Boeken. Tegenover 
het vorige Boek is bijvoorbeeld voor 2013 rekening gehouden met een groter nominaal tekort voor de federale 
overheid (-364 miljoen euro), voornamelijk door een verandering van de te volgen Europese registratiemethode 
voor de mobilofonielicenties. de ontvangsten uit de verkoop van mobilofonielicenties moeten voortaan jaarlijks in 
opbrengst worden geboekt.

3 het inR publiceert voor 2016, net zoals voor 2015, twee vorderingensaldi voor zowel de federale overheid als voor 
de gemeenschappen en gewesten (Rekeningen van de overheid 2016 van het inR van 20 oktober 2017. Ter beschik-
king op de website van de nationale Bank, www.nbb.be). Wat de gewestelijke personenbelasting betreft die sinds 
het aanslagjaar 2015 van kracht is, bestaat er immers een verschil tussen de ermee gepaard gaande kasstromen 
en de ESR-aanrekening. de bespreking hier geeft de vorderingensaldi weer overeenkomstig de kasstromen voor 
de gewestelijke personenbelasting. de diverse overheden hebben immers bij de opmaak van hun begrotingen ook 
hiermee rekening gehouden voor het bepalen van hun norm. 
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1.2.2 Vorderingensaldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Het vorderingensaldo van de federale overheid bedraagt in 2016 -2,5 % van het bbp, dit is 
0,1 procentpunt negatiever dan in 2015. In absolute termen bedraagt het -10.875 miljoen 
euro tegenover -10.007 miljoen euro voor 2015. Het vorderingensaldo van de sociale zeker-
heid bedraagt in 2016 -430 miljoen euro tegenover +700 miljoen euro in 2015.

Tabel 3 –  Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor entiteit I 

Vorderingensaldo 2013 2014 2015 2016

Gerealiseerd (in miljoen euro) -10.393 -10.155 -9.307 -11.215

Federale overheid -10.169 -10.128 -10.007 -10.785

Sociale zekerheid -224 -27 700 -430

Gerealiseerd  
(in  % bbp)

-2,6 -2,6 -2,3 -2,6

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

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

norm (in  % bbp) -2,54	à	-2,15 -2,2 -2,0(*) -2,4(*)

(*)	 In	het	ontwerpbegrotingsplan	van	België	van	oktober	2015	bedroeg	de	norm	van	entiteit	I	-1,8	%	van	het	bbp.	In	

het	stabiliteitsprogramma	2016-2019	van	april	2016	stelde	België	deze	begrotingsdoelstelling	bij	tot	-2,4	%.	Bij	

de opmaak van de aangepaste begroting 2016 behield de federale overheid deze doelstelling. in het ontwerpbe-

grotingsplan	van	oktober	2016	stelde	België	de	begrotingsdoelstelling	van	entiteit	I	bij	tot	-2,6	%	van	het	bbp.

Bron:Rekeningen van de overheid 2016 (oktober 2017) en stabiliteitsprogramma’s van België 

1.3 Overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de federale 
overheid

1.3.1 Vorderingensaldo 2016
Onderstaande tabel geeft de berekening weer van het vorderingensaldo 2016 vanuit het 
begrotingssaldo. De punten 1.3.2 tot en met 1.3.5 geven toelichting bij deze cijfers. 
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Tabel 4 –  Vorderingensaldo 2016 (in miljoen euro, berekend 20 oktober 2017)

Omschrijving 2016

Begrotingssaldo(*) -17.401,8

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

3,9

Begrotingssaldo volgens de economische hergroepering -17.397,9

“Verrichtingen buiten begroting” -32,2

Fondsen en zelfstandige instellingen 236,1

Eliminatie verrichtingen binnen de federale overheid en interne verrichtingen 802,2

Netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering -16.391,8

Eliminatie	kredietverleningen	en	deelnemingen	(ESR-code	8) 3.640,2

Vorderingensaldo van de economische hergroepering -12.751,6

Correcties 1.967,0

Vorderingensaldo -10.784,6

(*)		 	Het	begrotingssaldo	wordt	berekend	op	basis	van	de	vastgestelde	rechten	voor	de	niet-fiscale	ontvangsten	(zie	

punt	1.1).	Het	houdt	geen	rekening	met	de	terugbetalingen	en	aankopen	van	effecten	die,	niettegenstaande	ze	als	

ESR-code 8 zijn geboekt, behoren tot het beheer van de rijksschuld. Vanaf 2011 wordt door de toepassing van de 

wet	van	22	mei	2003	bij	de	FOD	Financiën	de	ESR-code	8	immers	aanzienlijk	beïnvloed	door	de	terugbetaling	en	

aankoop	van	effecten	in	portefeuille:	voor	2016	respectievelijk	5.786,5	miljoen	euro	ontvangsten	en	7.119,5	mil-

joen euro uitgaven (of per saldo -1.333,0 miljoen euro).

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

Voor een volledige beschrijving van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderin-
gensaldo verwijst het Rekenhof naar zijn 168e Boek4.

1.3.2 Begrotingssaldo volgens de economische hergroepering
Via een samenwerkingsakkoord hebben de federale overheid, de gemeenschappen en de 
gewesten zich ertoe verbonden een kwaliteitsvolle economische hergroepering van de ont-
vangsten en de uitgaven op te maken5. De economische hergroepering is een hulpmiddel 
voor het INR om de overheidsrekeningen op te maken en het vorderingensaldo te bepalen. 
Voor de federale overheid bereidt de macrobudgettaire dienst van de FOD Beleid en Onder-
steuning (hierna: FOD BOSA) in het voorjaar, in overleg met het INR, deze economische 
hergroepering voor. 

1.3.3	 Van	het	begrotingssaldo	naar	het	netto	te	financieren	saldo	volgens	de	econo-
mische hergroepering

Bij de samenstelling van de economische hergroepering houdt de FOD BOSA rekening met 
een aantal “verrichtingen buiten begroting”. Die bevatten naast alle toegewezen ontvang-
sten aan de gemeenschappen en gewesten en de sociale zekerheid (50.079,9 miljoen euro 

4 Rekenhof, 168e Boek, Volume i, Brussel, november 2011, p. 71-79. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
5 Samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991 tussen de Staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke ge-

meenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een Algemene Gegevensbank. later sloten ook de 
Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie zich aan bij de werkzaamheden van de Algemene Gegevensbank.
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zowel in ontvangsten als in uitgaven) een aantal andere, technische correcties met een 
effect van -32,2 miljoen euro. Zo elimineert de FOD BOSA de boetes die de Belgische Mede-
dingingsautoriteit in 2016 ontving omdat ze die boetes al in 2015 oplegde (-173,9 miljoen 
euro). Daarnaast moet de FOD BOSA voor de aan- en verkoop van legermaterieel rekening 
houden met het werkelijke moment van levering (+148 miljoen euro).

De FOD BOSA houdt verder ook rekening met het resultaat (netto te financieren sal-
do) van de fondsen en zelfstandige instellingen van de federale overheid. Dit resultaat 
bedraagt +236,1 miljoen euro (5.262 miljoen euro ontvangsten tegenover 5.025,9 miljoen 
euro uitgaven) en bevat onder meer het resultaat van de Regie der Gebouwen (RDG) van 
76,8 miljoen euro en van Fedasil van 57,7 miljoen euro.

De FOD BOSA elimineert tenslotte de verrichtingen binnen de federale overheid en de 
interne verrichtingen en corrigeert hierdoor het begrotingssaldo met +802,2 miljoen euro. 
Het betreft voornamelijk de betaling van 741,1 miljoen euro intresten aan het Zilverfonds.

1.3.4	 Van	 het	 netto	 te	 financieren	 saldo	 volgens	 de	 economische	 hergroepering	
naar het vorderingensaldo van de economische hergroepering

Voor de berekening van het vorderingensaldo hoeft geen rekening te worden gehouden 
met de ontvangsten en uitgaven met ESR-code 8 – Kredietverleningen en kredietaflossin-
gen, deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten. 
Die worden dus geëlimineerd (+3.640,2 miljoen euro). 

De ontvangsten met ESR-code 8 (728,6 miljoen euro) bestaan hoofdzakelijk uit:

• terugbetalingen van leningen door de RSZ-Globaal Beheer en vreemde staten (92,3 mil-
joen euro);

• wisselwinsten en ontvangsten met betrekking afgeleide producten bij het financieel be-
heer van de rijksschuld (respectievelijk 18,1 miljoen euro en 516,3 miljoen euro).

De uitgaven met ESR-code 8 (-4.368,8 miljoen euro) bevatten onder meer:

• de bijdrage van België aan het IMF (-1.697,9 miljoen euro);
• wisselkoersverliezen en verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten 

en de uitgaven met betrekking tot afgeleide producten (respectievelijk -209,9 miljoen 
euro en -2.190,1 miljoen euro). 

1.3.5 Van het vorderingensaldo van de economische hergroepering naar het vorde-
ringensaldo 

Het vorderingensaldo van de economische hergroepering, zoals opgesteld door de FOD 
BOSA in het voorjaar van 2017, bedraagt -12.751,6 miljoen euro. 

Het vorderingensaldo 2016 zoals berekend door het INR in oktober 2017 bedraagt 
 -10.784,6 miljoen euro. Het INR houdt immers nog rekening met bijkomende ontvangsten 
en uitgaven (voor een nettobedrag van +1.967 miljoen euro), onder meer om:

• de volledige perimeter van de overheidssector te dekken (-28 miljoen euro): het INR 
neemt de ontvangsten en uitgaven van een tiental instellingen in het vorderingensaldo 
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op (waarvan ook Dexia -18,4 miljoen euro) die niet mee opgenomen zijn in het netto te 
financieren saldo zoals berekend door de FOD BOSA (zie punt 1.3.3 hierboven);

• sommige financiële verrichtingen toe te voegen (-225,4 miljoen euro): het INR merkt on-
der meer de deelname van Dexia in de kapitaalverhoging van Dexia Crédit Local (DCL) 
(-250 miljoen euro) als uitgaven aan; 

• rekening te houden met het boekingsmoment dat het ESR voorschrijft (+2.266 miljoen 
euro, zie hieronder);

• diverse andere redenen (+45,6 miljoen euro). 

Zoals hierboven vermeld, voert het INR correcties uit om rekening te houden met het boe-
kingsmoment dat het ESR voorschrijft. De belangrijkste zijn:

• correctie voor de fiscale ontvangsten (+1.452,8 miljoen euro): om in overeenstemming 
te zijn met het ESR-principe van vastgestelde rechten (transactionele kasbasis6) voert 
het INR afhankelijk van de soort fiscale ontvangst een verschuiving op de kasontvang-
sten van een of twee maanden door. Hierdoor stemmen de fiscale ontvangsten overeen 
met de onderliggende inkohiering dan wel de economische activiteit. De correctie voor 
2016 is hoger dan in voorgaande jaren omdat er een groter verschil is tussen de inko-
hieringen en de kasontvangsten. Voor de inkohieringen van eind 2016 werden de kas-
ontvangsten pas in 2017 gerealiseerd; 

• correctie voor de (aanvullende) fiscale ontvangsten in het kader van de herziening van 
de Excess profit rulings (+391,2 miljoen euro). In de loop van 2016 beoordeelde de Euro-
pese Commissie deze fiscale akkoorden immers als illegale staatssteun;

• correctie voor de bijdrage van België aan de Europese Unie (-81,8 miljoen euro);
• neutraliseren van de in 2016 vereffende achterstallen voor Justitie (+25,7 miljoen euro);
• correctie van de uitgaven 2016 (+87,3 miljoen euro) naar aanleiding van de (negatieve) 

correctie van de ontvangsten in 2015 ingevolge een uitspraak van het Grondwettelijk Hof 
over de bankentaks;

• correctie van de overdrachten 2015 van sommige uitgaven die verbonden zijn met de 
veiligheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-54,8 miljoen euro);

• correctie voor de pensioenen van de in het verleden overgedragen pensioenfondsen 
(+431,2 miljoen euro).

1.4 Structureel saldo

1.4.1 Gezamenlijke overheid (entiteit I en entiteit II)
Het structureel (vorderingen-)saldo laat de niet-recurrente ontvangsten- en uitgavenver-
richtingen (de eenmalige maatregelen) buiten beschouwing. Het neutraliseert bovendien 
de impact van conjunctuurgebonden economische variaties door een zogenaamde cycli-
sche correctie. Deze correctie steunt op een vergelijking van een raming van de potentiële 
met de werkelijke economische groei. Het verschil tussen beiden is de zogenaamde ‘output 
gap’. Wanneer de werkelijke groei lager is dan de potentiële groei, spreekt men van een 
negatieve output gap. In dat geval mag een lidstaat het vorderingentekort met een zeker 

6 Het	Rekenhof	merkt	op	dat	ESR	gebaseerd	is	op	vastgestelde	rechten.	Voor	sommige	fiscale	ontvangsten	wordt	
dit	begrip	echter	flexibel	toegepast.	De	vennootschapsbelasting	bijvoorbeeld	is	immers	niet	gebaseerd	op	vastge-
stelde rechten maar op “transactionele kasbasis”. dit houdt in dat de kasontvangsten worden gekoppeld aan het 
moment van het inkohieren. 
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percentage verminderen7. Het structureel saldo is dus gunstiger dan het vorderingensaldo 
wanneer de economische omstandigheden minder goed zijn, en vice versa. Voor een meer 
volledige beschrijving van het structureel saldo verwijst het Rekenhof naar zijn 172e Boek8.

Het structureel saldo van België bedraagt voor 2016 -1,9 % van het bbp (zie volgende tabel)9. 
Het vorderingensaldo van -2,6 % van het bbp (zoals bepaald in april 2017) wordt gecorri-
geerd met een cyclische correctie ten belope van +0,7 % van het bbp. 

Tabel 5 –  Gerealiseerd structureel saldo (2013-2016) en genormeerd structureel saldo (2016) voor de 
gezamenlijke overheid (in  % van het bbp)

2013 2014 2015 2016

Norm(1) Realisatie

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

Eenmalige maatregelen -0,6 -0,3 -0,1 0,1 0,0

Cyclische correctie 1,1 0,8 0,6 0,7 0,7

Structureel saldo -2,6 -2,6 -2,0 -1,7 -1,9

Structurele verbetering t.o.v. het jaar 
voordien

0,7 0,0 0,6 0,6 0,1

(1) norm volgens het stabiliteitsprogramma 2016-2019. het structureel saldo voor 2015 werd hierin berekend op 

-2,3 % van het bbp.
(2) Voor de berekening van het structureel saldo heeft de Fod BoSA zich gesteund op voorlopige gegevens i.v.m. 

het	vorderingensaldo.	Op	het	moment	van	deze	berekening	was	het	definitieve	vorderingensaldo	zoals	berekend	

door het inR nog niet gekend. het verklaart het verschil met het vorderingensaldo zoals vermeld in tabel 2 (punt 

1.2.1).

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA en het stabiliteitsprogramma’s 2016-2019 van 
België 

België heeft het structureel tekort 2016 beperkt tot -1,9 % van het bbp, maar haalde niet de 
norm zoals vooropgesteld in het stabiliteitsprogramma 2016-2019 (-1,7 % van het bbp). De 
structurele verbetering ten opzichte van 2015 beperkt zich tot 0,1 % van het bbp. 

Bij de opmaak van het stabiliteitsprogramma 2016-2019 in april 2016 bedroeg het struc-
tureel saldo 2015 voor de gezamenlijke overheid -2,3 %. Door een meer geactualiseerde 
berekening in mei 2017 bedroeg het structureel saldo 2015 uiteindelijk -2,o % (verbetering 

7 in het geval van een positieve output gap	(werkelijke	groei	is	hoger	dan	de	potentiële	groei),	moet	een	lidstaat	in	
principe zijn vorderingensaldo met een zeker percentage verhogen.

8 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2015, p. 30-31. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
9 Het	structureel	saldo	is	afhankelijk	van	de	cyclische	component	en	dus	van	de	berekening	van	de	onderliggende	

output gap. het Federaal Planbureau berekende de meest recente gegevens hiervan naar aanleiding van de econo-
mische begroting van 7 september 2017. de methode die het Federaal Planbureau gebruikt, verschilt echter van 
de methode die de Europese Commissie toepast. Volgens de databank van de Europese Commissie bedraagt de 
cyclische correctie voor de periode 2013-2016 respectievelijk 0,9, 0,6, 0,3 en 0,4  % van het bbp en het structureel 
saldo -2,8, -2,8, -2,3 en -2,2  % van het bbp. Er is geen verschil voor de berekening van de eenmalige maatregelen. 
het structureel saldo is eveneens 0,1 procentpunt minder negatief dan in 2015.
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van 0,3 % van het bbp). Het structureel tekort in 2016 daalt hierdoor met 0,1  % van het bbp 
in plaats van van met 0,4 %.

1.4.2 Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Entiteit I heeft het structureel tekort 2016 beperkt tot -2,0 % van het bbp (tegenover -1,9 % 
in 2015). Ze haalt niet de structurele doelstelling zoals vooropgesteld in het stabiliteitspro-
gramma 2016-2019 (-1,6 % van het bbp). Het structureel tekort van de federale overheid is 
0,1 % hoger dan in 2015. 

Bij de opmaak van het stabiliteitsprogramma 2016-2019 in april 2016 bedroeg het struc-
tureel saldo 2015 voor entiteit I -2,1 %. Door een meer geactualiseerde berekening in mei 
2017 bedroeg het structureel saldo 2015 uiteindelijk -1,9 % (verbetering van 0,2 % van het 
bbp). Het structureel tekort in 2016 stijgt hierdoor met 0,1 % van het bbp in plaats van met 
0,1 % te dalen.

Tabel 6 –  Gerealiseerd en genormeerd structureel saldo van entiteit I (in  % van het bbp)

2013 2014 2015 2016

Norm(1) Realisatie

Vorderingensaldo -2,7 -2,6 -2,3 -2,4 -2,7(2)

Eenmalige maatregelen -0,6 -0,3 -0,1 0,3 0,2

Cyclische correctie 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5

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

Structureel saldo -2,4 -2,2 -1,9 -1,6 -2,0

Structurele verbetering t.o.v. het jaar 
voordien

0,4 0,2 0,3 0,5 -0,1

(1) norm volgens het stabiliteitsprogramma 2016-2019. het structureel saldo voor 2015 werd hierin berekend op 

-2,1 % van het bbp.
(2) Voor de berekening van het structureel saldo heeft de Fod BoSA zich gesteund op voorlopige gegevens i.v.m. 

het	vorderingensaldo.	Op	het	moment	van	deze	berekening	was	het	definitieve	vorderingensaldo	zoals	berekend	

door het inR nog niet bekend. het verklaart het verschil met het vorderingensaldo zoals vermeld in tabel 3 (punt 

1.2.2).
(3) Bij de berekening van het structureel tekort van de entiteiten wordt een bijkomende correctie in rekening ge-

bracht, een zogenaamde correctie voor transferten. deze correctie moet de impact van de economische conjuc-

tuur op de transferten tussen entiteiten neutraliseren. de correctie voor transferten beïnvloedt dus enkel het 

structureel saldo van de entiteiten onderling, maar niet dat van de gezamenlijke overheid.

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA en het stabiliteitsprogramma’s 2016-2019 van 
België 

1.5 Realisatie van het vooropgestelde vorderingensaldo
Hierna volgt een bespreking van de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde ont-
vangsten en uitgaven, en tussen het geraamde en gerealiseerde begrotingssaldo en vorde-
ringensaldo van de federale overheid.
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Tabel 7 –  Vergelijking van het geraamde en gerealiseerde vorderingensaldo van entiteit I 2016 (in 
miljoen euro)

Omschrijving Begroting Realisatie Verschil

Fiscale ontvangsten 51.162,3 47.998,7 -3.163,6

Niet-fiscale ontvangsten 4.561,2 4.683,6 119,4

Ontvangsten (I) 55.723,5 52.682,3 -3.041,2

Gezagscel 26.640,2 26.060,6 -579,6

Sociale cel 22.476,3 22.700,8 224,5

Economische cel 4.337,7 4.284,7 -53,0

Anderen 7.672,4 6.077,0 -1.595,3

Onderbenutting -910,0 0,0 910,0

Uitgaven (II) 60.216,5 59.123,1 -1.093,5

Rentelasten federale overheid (iii) 10.890,0 10.961,0 71,0

Begrotingssaldo (IV)=(I)-(II)-(III) -15.383,0 -17.401,8 -2.018,8

overgangscorrecties Federale overheid (V) 5.376,4 6.617,2 1.240,8

Vorderingensaldo federale overheid (V) - (IV) -10.006,6 -10.784,6 -778,0

Sociale zekerheid 0,0 -430,0 -430,0

Vorderingensaldo entiteit I -10.006,6 -11.214,6 -1.208,0

Bron: Rekenhof

Om het geraamde vorderingensaldo te vergelijken met het gerealiseerde stelt het Rekenhof 
zowel de niet-fiscale ontvangsten als de uitgaven zoals ze vermeld staan in de algemene 
toelichting bij het ontwerp van de aangepaste begroting 2016, op een andere wijze voor. 
Daardoor sluit de berekening van het geraamde vorderingensaldo beter aan bij die van het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). 

Concreet brengt het Rekenhof voor de niet-fiscale ontvangsten de vastgestelde rechten 
(4.561,3 miljoen euro10) in rekening in plaats van de kasontvangsten (4.571,1 miljoen euro). 
Voorts voegt het onder de rubriek “anderen” de uitgaven toe voor de BNI-bijdrage aan de 
Europese Unie (3.797,7 miljoen euro) en voor de kredietverleningen, deelnemingen en wer-
kingsmiddelen die worden aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld (3.874,7 miljoen euro)11. 
Tot slot vermeerdert het Rekenhof de rentelasten van de federale overheid met de intrest-
lasten van het Zilverfonds (746,3 miljoen euro). Daardoor bedraagt het begrote begrotings-
tekort in de tabel -15.383,0 miljoen euro. Dat wordt met 5.376,4 miljoen euro gecorrigeerd 
om tot het begrote vorderingensaldo van -10.006,6 miljoen euro te komen12.

10 Het	betreft	de	totale	niet-fiscale	ontvangsten,	 inclusief	de	ESR-codes	8,	die	 in	de	overgangscorrecties	opnieuw	
geëlimineerd	worden.

11 Bij het ontwerp van de aangepaste begroting 2016 worden de Bni-bijdrage (3,8 miljard euro) en de werkingsmid-
delen van de schuldbegroting (0,03 miljard euro) niet mee opgenomen in de primaire uitgaven, maar beschouwd 
als een overgangscorrectie. omdat de uitgaven voor kredietverlening en deelnemingen van sectie 51 (codes 8) niet 
in de primaire uitgaven zijn opgenomen, worden ze niet gecorrigeerd voor de berekening van het vorderingen-
saldo. Cf. algemene toelichting van de aangepaste begroting 2016, p. 18.

12 dit stemt overeen met het vorderingensaldo voor de federale overheid zoals opgenomen in tabel 13 (10 miljard 
euro) van de algemene toelichting van de aangepaste begroting 2016, p. 31.
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Het gerealiseerde begrotingssaldo ligt 2.018,8 miljoen euro (13,1 %) lager dan het geraam-
de saldo. Dat komt voornamelijk omdat de rijksmiddelen lager uitvielen dan geraamd 
(-3.041,2 miljoen euro of 5,5 %). De lager dan geraamde primaire uitgaven (-1.093,5 mil-
joen euro of 1,8 %) compenseren deels de niet-gerealiseerde ontvangsten.  

De fiscale ontvangsten, 3.163,6 miljoen euro lager dan geraamd, werden voornamelijk beïn-
vloed door de volgende factoren13: 

• minderontvangsten bij de roerende voorheffing (-834,7 miljoen euro);
• minderontvangsten uit de voorafbetalingen (-699,1 miljoen euro); 
• minderontvangsten bij de inkohieren van vennootschapsbelasting (-346,2 miljoen euro);
• minderontvangsten bij de zuivere btw (-1.042,9 miljoen euro);
• hogere ontvangsten uit de bedrijfsvoorheffing (+527,6 miljoen euro).

De gerealiseerde primaire uitgaven zijn 1.093,5 miljoen euro lager dan de raming in de 
aangepaste begroting. Er werd geen beroep gedaan op de kredietlijn die de regering in het 
kader van de bankencrisis ter beschikking moet houden van het Europese Single Resolution 
Fund, waardoor het krediet van 1.636 miljoen euro dat daarvoor in de begroting was opge-
nomen, niet hoefde te worden aangesproken. Daarnaast zijn de kredieten van de gezagscel 
lager dan begroot, voornamelijk door de onderbenutting van de interdepartementale pro-
visie voor 452,5 miljoen euro. 

Om het vorderingensaldo te berekenen, moeten op het begrotingssaldo overgangscorrec-
ties worden toegepast (zie (V) in bovenstaande tabel). De volgende punten verklaren gro-
tendeels het verschil van 1.240,8 miljoen euro tussen de geraamde correctie (5.376,4 mil-
joen euro) en de uiteindelijke correctie (6.617,2 miljoen euro): 

• De uitgaven voor wisselkoersverliezen en kredietverleningen lagen lager dan geraamd 
(-1.423,8 miljoen euro).

• De fiscale ontvangsten, in het bijzonder de vennootschapsbelasting, werden correct vol-
gens het ESR aangerekend, op basis van vastgestelde rechten (transactionele kasbasis) 
in plaats van kasontvangsten (+1.452,8 miljoen; zie hierboven). Bij de opmaak van de 
aangepaste begroting raamde de regering deze correctie slechts op 172 miljoen euro.

• Een aantal ESR-correcties werden niet opgenomen in de aangepaste begroting, zoals 
de excess profit ruling (+391,2 miljoen euro), de bankentaks (+87,3 miljoen euro). Om-
gekeerd werd een correctie van -815 miljoen euro met betrekking tot de investeringen 
in ziekenhuizen en de maximumfactuur opgenomen in de correcties van de aangepaste 
begroting maar niet meer in de uiteindelijke correctie14.

13 Voor meer uitleg, zie punt 4.1.2 van dit hoofdstuk.
14 Parl. St. Kamer, 5 december 2016, doC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbe-

groting voor het begrotingsjaar 2017, p. 26 (voetnoot 52).
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2 Naleving van de Europese verplichtingen

Sinds Europa zijn toezicht op de overheidsfinanciën verscherpt heeft15, stelt België (entiteit 
I en II)16 zijn begrotingsbeleid op aan de hand van meerjarendoelstellingen. Die doelstellin-
gen worden gedefinieerd in een stabiliteitsprogramma dat elk jaar wordt opgesteld op basis 
van aanbevelingen van de Hoge Raad van Financiën en in april aan de Europese Commissie 
wordt bezorgd17. 

Overeenkomstig de Europese teksten zijn er vier soorten begrotingsdoelstellingen: 

1. een structureel evenwicht bereiken tussen de overheidsontvangsten en -uitgaven, 
ook “middellangetermijndoelstelling” genaamd (Medium Term Objective, MTO); 

2. primaire uitgaven die minder snel groeien dan een vooraf gedefinieerd percentage. 
Dat percentage wordt berekend door de inflatie-effecten en de niet-recurrente ver-
richtingen te neutraliseren;

3. een nominaal vorderingensaldo handhaven onder 3 % van het bbp; 
4. de schuldgraad van de overheid progressief afbouwen naar 60 % van het bbp. Die 

doelstelling stemt momenteel overeen met nagenoeg 2 % van het bbp per jaar,  
wegens de schuldgraad van België (105,9 % in 2016).

Als een van die doelstellingen18 niet wordt gerealiseerd, kunnen de Europese instanties een 
procedure voor verscherpte controle in werking stellen. Ze onderzoeken dan eerst grondig 
de oorzaken en de omvang van de afwijkingen. Op basis daarvan kunnen ze de conclusies 
nuanceren die voortvloeien uit een te strikte beoordeling van de bovenvermelde doelstel-
lingen en kunnen ze de vastgestelde verschillen als niet-significant aanmerken. 

2.1 Doelstelling van structurele verbetering uit het Belgische stabiliteitsprogram-
ma 2015-2018

Volgens het stabiliteitsprogramma 2015-2018 dat België in april 2015 indiende, moest voor 
2016 een structurele verbetering van 0,7 % van het bbp worden gehaald en moest het struc-
turele tekort zich beperken tot -1,3 % van het bbp19. Het programma stelde voor in 2018 het 
structurele evenwicht te bereiken. 

Bij de indiening van het stabiliteitsprogramma 2016-2019 het jaar nadien stelde België de 
doelstelling voor het structureel tekort van 2016 bij tot-1,7 % van het bbp.

15 in het bijzonder sinds de goedkeuring in 2011 en 2012 van de teksten die het Six Pack, het Two Pack en het verdrag 
inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire unie vormen. 

16 Entiteit i: federale overheid en sociale zekerheid. Entiteit ii: gewesten, gemeenschappen en lokale overheden
17 daarnaast moet elke lidstaat tegen 15 oktober een ontwerpbegrotingsplan bij de Europese Commissie indienen. 

het stabiliteitsprogramma legt de budgettaire doelstellingen vast voor meerdere jaren, terwijl het ontwerpbegro-
tingsplan de budgettaire doelstelling van het komende jaar meer in detail uitwerkt.

18 de Commissie onderzoekt de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar, maar houdt ook rekening met die van het 
jaar voordien. 

19 In	het	ontwerpbegrotingsplan	dat	België	bij	de	Europese	Commissie	had	ingediend	in	oktober	2015,	had	het	deze	
structurele verbetering verscherpt tot 0,8 % van het bbp en het structurele tekort beperkt tot -1,2 % van het bbp.
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Het structureel tekort bedraagt -1,9 % van het bbp. De structurele verbetering in 2016 ligt 
dus lager dan aanvankelijk verwacht. Ze bedraagt uiteindelijk 0,1 % van het bbp in plaats 
van 0,7 %. 

België heeft zijn doelstellingen in het stabiliteitsprogramma van april 2017 opnieuw aange-
past rekening houdend met die mindere realisaties en door onder meer het begrotingseven-
wicht uit te stellen tot in 2019. 

Tabel 8 –  Evolutie van de meerjarendoelstellingen inzake structureel tekort op 31 december (in  % van 
het bbp) volgens de stabiliteitsprogramma’s 2014-2017 tot 2017-2020

Stabiliteitsprogramma’s  
ingediend door België Realisaties Ramingen 

Jaar 2014-2017  
(april 2014)

2015-2018  
(april 2015)

2016-2019  
(april 2016)

2017-2020  
(april 2017) INR Commissie Commissie

2013 -2,6 -2,8

2014 -1,4 -2,6 -2,8

2015 -0,7 -2,0 -2,0 -2,3

2016 0,0 -1,3 -1,7 -1,9 -2,2

2017 +0,75 -0,6 -0,8 -1,0 -1,6

2018 0,0 0,0 -0,4 -2,0

2019 0,0 0,0

2020 0,0

Bronnen: stabiliteitsprogramma’s van België 2014-2017 tot 2017-2020 (voor de doelstellingen); Spring 
2017 Economic Forecast – Belgium, mei 2017 en FOD BOSA (voor de verwezenlijkingen en de ramingen)

2.2 Evaluatie door de Commissie van de begrotingsrealisaties van België in 2016
Het structurele saldo zou volgens de Commissie20 op 31 december 2016 -2,2 % van het bbp 
bedragen, dit is een verbetering van 0,1 %. Voor de berekening van de conjunctuurcorrectie 
(output gap) past ze een andere berekening toe die leidt tot een verschil van 0,3 % van het 
bbp ten opzichte van de berekening die België gebruikt in zijn stabiliteitsprogramma en die 
is gebaseerd op de berekeningen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen21 22. 

De Europese Commissie heeft bij haar algemene evaluatie23 rekening gehouden met de 
negatieve invloed van bepaalde macro-economische indicatoren24. Ze heeft ook rekening 
gehouden met verschillende uitzonderlijke uitgaven die voldoen aan de flexibiliteitsclausu-

20 De	gegegevens	van	dit	punt	2	zijn	gebaseerd	op	de	vaststellingen	van	juli	2017	door	de	Hoge	Raad	van	Financiën	in	
zijn advies “Evaluatie van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en analyse van de recente begrotings-
realisaties”.

21 Voor een overzicht van de belangrijkste verschillen in methode, zie Federaal Planbureau, i. lebrun, La prévision par 
la Commission européenne de l’output gap pour la Belgique est-elle crédible?, maart 2014.

22 het verschil van 1,6 % tegen 2018 tussen de Belgische doelstelling voor het structureel saldo opgenomen in het 
stabiliteitsprogramma 2017-2020 (-0,4 %) en de ramingen van de Commissie (-2,0 %) is onder meer te verklaren 
doordat de Commissie geen rekening houdt met maatregelen waarvan de uitvoeringsmodaliteiten nog niet vol-
doende werden gedetailleerd.

23 onderzoek in het kader van het Europese semester van juni en juli 2017.
24 Meer	bepaald	een	hoger	inflatiepercentage	dan	aanvankelijk	gepland.
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le25 uit de Europese regelgeving, meer bepaald de niet-structurele uitgaven die samenhan-
gen met de migratiecrisis en de strijd tegen het terrorisme (0,13 % van het bbp). Uiteindelijk 
was de Commissie van oordeel dat het vastgestelde verschil niet van dien aard was dat een 
procedure voor buitensporig tekort tegen België moest worden opgestart. 

Inzake de evolutie van de primaire uitgaven hadden de Europese instanties de maximale 
toegelaten groeinorm voor 2016 bepaald op 0,23 % van het bbp. 

In nominale termen zijn de uitgaven in de loop van datzelfde jaar gestegen met 1,38 %. In 
zijn uitgebreidere beoordeling heeft de Europese Commissie niettemin rekening gehouden 
met een hoger inflatiepercentage dan oorspronkelijk gepland voor het bepalen van de evo-
lutie van de werkelijke uitgaven26. Ze concludeerde bijgevolg dat er geen significante afwij-
king was ten opzichte van de initieel vastgelegde doelstelling. 

Het nominale vorderingensaldo beloopt 2,6 % van het bbp in 2016, d.i. een lager niveau dan 
de vereiste grens van 3 %. 

België was in 2016 nog onderworpen aan een overgangsregeling wat de naleving betreft 
van het criterium van de afbouw van de schuldgraad van de overheid. België zou moe-
ten kunnen aantonen dat het in de loop van de periode 2014-2016 voldoende vooruitgang 
heeft geboekt om aan dat criterium te beantwoorden. De Europese Commissie heeft daar-
toe een “traject inzake lineaire structurele aanpassing” gedefinieerd op basis van onder 
meer macro-economische parameters. Toegepast op België zou de vermindering van de 
overheidsschuld in 2016 moeten overeenstemmen met 2,2 % van het bbp. De vastgestelde 
verbetering blijft uiteindelijk beperkt tot 0,1 % van het bbp. 

De Europese Commissie was niettemin van oordeel dat het schuldcriterium in 2016 was 
nageleefd. Ze oordeelde meer bepaald dat de vereiste inspanning niet haalbaar noch wen-
selijk was gelet op de ongunstige economische omstandigheden27. Ze heeft ook rekening 
gehouden met de naleving van het eerder vermelde traject inzake structureel evenwicht en 
met de uitvoering van substantiële structurele hervormingen om de groei te stimuleren en 
om de schulden op middellange en lange termijn te verminderen. 

De Commissie heeft tot slot bepaalde elementen opgemerkt die de economische ontwik-
keling en de naleving van de begrotingsverplichtingen kunnen belemmeren, onder meer: 

25 Artikelen 5.1 en 6.3 van verordening (EG) nr.  1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht 
op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid.

26 Dit	percentage	was	in	het	begin	geraamd	op	1	%.	Op	basis	van	de	deflator	van	het	bbp	voor	het	jaar	2016	bedroeg	
het	uiteindelijk	1,6	%.	De	Europese	Commissie	heeft	geoordeeld	dat	als	deze	onverwachte	inflatie	wordt	geneu-
traliseerd, de uitgaven tijdens dat jaar verminderd zijn met 0,4 % van het bbp.

27 Europese Commissie, Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty, CoM(2017)531, 22 mei 2017, p. 
8. Aan deze evaluatie werd echter een voorbehoud gekoppeld voor het niet opnieuw toepassen van die analyse in 
de loop van de jaren 2017 en 2018. Voor die jaren zou het schuldcriterium niet meer worden nageleefd als er geen 
extra maatregelen worden genomen. 
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het ontbreken van budgettaire coördinatie tussen de verschillende Belgische overheden28; 
de onvoldoende investeringsuitgaven in het licht van de Europese normen; de beperkte 
looptijd van de maatregelen inzake automatische loonindexering; de structurele handicaps 
op het vlak van tewerkstelling van bepaalde bevolkingsgroepen; de noodzaak om de kosten 
in samenhang met onaangepast gebruik van de eigen wagen te beperken; de noodzaak om 
de fiscaliteit te herzien. 

3 Overzicht van de in 2016 besliste begrotingsmaatregelen

De regering engageerde zich in het stabiliteitsprogramma 2015-2018 ertoe het structureel 
saldo voor entiteit I voor 2016 met 0,6 % van het bbp te verbeteren. Bij het begrotingscon-
claaf van oktober 2016 stelde ze die doelstelling bij door de verbetering te beperken tot 
0,15 %. Om deze doelstelling te bereiken, nam de regering, rekening houdende met de tech-
nische correcties en het nieuwe beleid, voor 4,4 miljard euro aan saneringsmaatregelen (zie 
tabel hieronder). Hiervoor steunde de regering op de rapporten van het Monitoringcomité 
en van de FOD Budget en Beheerscontrole29.

Technische correcties
In vergelijking met de cijfers van het Monitoringcomité verminderde de regering de bespa-
ringsinspanning door middel van technische correcties30 met 959,7 miljoen euro, voorna-
melijk door fiscale ontvangsten hoger te ramen (779,5 miljoen euro) 31.

Nieuw beleid
Om de concurrentiekracht van de ondernemingen te versterken, de werkgelegenheid te 
bevorderen en de binnenlandse consumptie te stimuleren, besliste de regering in juli en 
oktober 2015 de fiscale en parafiscale lasten op arbeid te verlagen (taxshift). Deze beleids-
maatregelen leidden tot mindere fiscale ontvangsten en socialezekerheidsbijdragen en ver-
hoogden dus de besparingsinspanning met 2.415 miljoen euro. 

De fiscale ontvangsten daalden door:

• de verhoging van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 
voor nacht- en ploegenarbeid (150 miljoen euro); 

• de specifieke lastenverlaging voor hoogtechnologische activiteiten (80 miljoen euro); 

28 de laatste jaren hebben de deelstaten enkel akte genomen van de voorstelling van de stabiliteitsprogramma’s. de 
Hoge	Raad	van	Financiën	wijst	er	in	zijn	advies	van	juli	2017	op	dat	de	verschillende	regeringen	tot	een	werkelijke	
budgettaire coördinatie moeten komen zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013. die is 
er nooit gekomen sinds dat akkoord werd gesloten. Er werd immers geen enkel akkoord bereikt binnen het over-
legcomité over het globale begrotingstraject en de verdeling ervan onder de verschillende entiteiten. die samen-
werking	is	nochtans	noodzakelijk	voor	België	om	zijn	verbintenissen	ten	aanzien	van	de	Europese	Unie	op	termijn	
te kunnen nakomen.    

29 Rapporten van het Monitoringcomité van 9 juli 2015, 22 september 2015, 8 maart 2016 en 18 juli 2016 en verslag 
van de Fod Budget en Beheerscontrole van 21 september 2016.

30 Technische correcties zijn correcties voor bv. dubbeltellingen, onjuiste berekeningen, actualiseringen van de bere-
keningen	van	parameters	bij	ongewijzigd	beleid.	Ze	mogen	niet	worden	beschouwd	als	reële	saneringsmaatrege-
len.

31 de andere technische correcties zijn: 96,4 miljoen euro voor de primaire uitgaven, -251 miljoen euro voor de sociale 
zekerheid,	130	miljoen	euro	voor	de	intrestlasten,	216,6	miljoen	euro	voor	de	niet-fiscale	ontvangsten	en	-11,8	mil-
joen euro voor de redesign.
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• de fiscale maatregelen tot verhoging van de netto-inkomens (850 miljoen euro);
• de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor werknemers met lage lonen (270 mil-

joen euro). 

De taxshift had ook negatieve gevolgen voor de ontvangsten van de sociale zekerheid door:

• de verlaging van de patronale RSZ-bijdragen (465 miljoen euro);
• de lastenverlaging voor zelfstandigen en KMO’s (150 miljoen euro);
• vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers met lage lonen 

(450 miljoen euro).

Tot slot zette de regering de vrijstelling van doorstorting van 1  % van de bedrijfsvoorheffing 
(een fiscale lastenverlaging in de vorm van korting, voortvloeiend uit het interprofessio-
neel akkoord) om in een vermindering van de werkgeversbijdrage. Deze maatregel (671 mil-
joen euro) was bijgevolg budgettair neutraal. 

Het Rekenhof bespreekt hieronder de saneringsmaatregelen die de regering tijdens de 
begrotingsconclaven nam. Voor de classificatie van de maatregelen over de diverse rubrie-
ken, volgt het Rekenhof de indeling van de notificaties van de conclaven32. Voor een bespre-
king van de realisatie van de besparingsmaatregelen verwijst het naar de punten 4.2 (ont-
vangsten) en 5.2 (uitgaven) en het Boek 2017 over de Sociale Zekerheid.33

Tabel 9 –  Saneringsmaatregelen, verdeeld over de uitgaven en ontvangsten (in miljoen euro en in  %)

Geraamde 
opbrengst  %  % totale sanering

Uitgaven 1.330,5 100,0 29,9

Primaire uitgaven 310,0 23,3 7,0

Sociale Zekerheid 1.020,5 76,7 22,9

Ontvangsten 2.886,5 100,0 64,9

Fiscale ontvangsten 2.453,0 85,0 55,1

Niet-fiscale ontvangsten 208,5 7,2 4,7

Terugverdieneffecten taxshift 225,0 7,8 5,1

Fraudebestrijding 133,7 100,0 3,0

Fiscale fraude 65,0 48,6 1,5

Sociale fraude 68,7 51,4 1,5

Redesign 100,0 100,0 2,2

Totale saneringsmaatregelen 4.450,7 100,0

Bron: Rekenhof

32 de begrotingsconclaven van juli 2015, oktober 2015, april 2016 en oktober 2016.
33 Rekenhof, Boek 2017 over de sociale Zekerheid, Brussel, oktober 2017. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

http://www.rekenhof.be
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Uitgaven
Het grootste gedeelte van de uitgavenbeperking (76,7  %) gebeurde in de sociale zekerheid 
(1 miljard euro) en bestond uit diverse maatregelen die het Rekenhof meer in detail heeft 
besproken in zijn Boek 2017 over de sociale zekerheid34.

Verder voerde de regering de vooropgestelde besparing bij de primaire uitgaven uit door de 
onderbenutting van de kredieten in de loop van het jaar met 310 miljoen euro aan te scher-
pen. Dit cijfer houdt geen rekening met de besparingsmaatregelen van oktober 2014 en april 
2015 die nog een impact hebben op het begrotingsjaar 2016. Die maatregelen (406,4 mil-
joen euro) waren al verrekend in het verslag van het Monitoringcomité van 9 juli 201535.

Tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2015 besliste de regering de interdepartementale 
provisie voor niet-structurele uitgaven inzake veiligheid vanaf het begrotingsjaar 2016 te 
schrappen. Ze behield een vereffeningskrediet van 95 miljoen euro voor de betaling van 
de maatregelen die in 2015 waren vastgelegd. Na de aanslagen in Parijs op 13 novem-
ber 2015 besloot de regering een provisie van 400 miljoen euro aan te leggen voor de strijd 
tegen het terrorisme en het radicalisme.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2016 nam de regering de beslissing een provisie te 
creëren voor de niet-structurele uitgaven die gelinkt waren aan het beheer van de asielcri-
sis. Omdat de ramingen nog niet stabiel waren, schreef ze voorlopig 350 miljoen euro in. Op 
aanbeveling van het Monitoringcomité verhoogde de regering tijdens het begrotingscon-
claaf van april 2016 die provisie met 300 miljoen euro tot 650 miljoen euro.

Gelet op het uitzonderlijke en eenmalige karakter van de uitgaven in verband met asiel en 
terrorisme vroeg de minister van Begroting op 17 maart 2016 aan de Europese Commissie 
de flexibiliteitsclausule uit het Stabiliteits- en groeipact (zie punt 2.2 hiervoor) te mogen 
toepassen. Die toepassing heeft tot gevolg dat de Europese overheden deze uitgaven, die bij 
de aanvraag waren geraamd op 1.112 miljoen euro36 (0,26 % van het bbp), bij de evaluatie van 
de realisaties 2016 niet in aanmerking nemen in het kader van de verbetering van het struc-
tureel saldo vereist door de Europese overheden. De Commissie heeft deze aanvraag slechts 
voor de helft van de geraamde uitgaven in aanmerking genomen, onder meer wegens de 
onderbenutting van deze voorzieningen.

Ontvangsten
De maatregelen voor de verhoging van de ontvangsten hadden vooral betrekking op de 
fiscale ontvangsten (2.453 miljoen euro), zoals:

• de verhoging van de accijnzen op tabak, diesel en alcohol en de invoering van een ge-
zondheidstaks: 539 miljoen euro;

34  Rekenhof, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, hoofdstuk 2 – Aanalyse van de begrotingsmaatregelen, Brussel, 
oktober 2017, p. 33-66. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

35 Rapport	 van	 het	Monitoringcomité	 van	 9	 juli	 2015	 (p.	 61-62)	 en	 algemene	 toelichting	 bij	 de	 initiële	 begroting	
2016 (Parl. St. Kamer, 13 november 2015, doC 54 1350/001, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het 
begrotingsjaar 2016, Algemene Toelichting, p. 125-126).

36 1.145 miljoen euro (totaal bedrag provisies) +65,9 miljoen euro (niet-recurrente uitgaven voor sociale integratie) 
-99,1 miljoen euro (recurrente uitgaven).
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• de verhoging van de btw op elektriciteit en de opsporing van het oneigenlijke gebruik 
van het verlaagde btw-tarief voor huishoudelijk gebruik: 779 miljoen euro;

• de afschaffing van de btw-vrijstelling op spelen en weddenschappen: 39 miljoen euro;
• de taks op de kredietinstellingen: 70 miljoen euro;
• de hervorming van het reglementair kader van de vastgoedbeleggingsfondsen: 250 mil-

joen euro;
• de verhoging en de harmonisering van de roerende voorheffing: 335 miljoen euro;
• de doorkijkbelasting op fiscale constructies: 340 miljoen euro;
• speculatiebelasting: 28 miljoen euro;
• diamantstelsel: 50 miljoen euro;
• deeleconomie: 20 miljoen euro.

De maatregelen met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten bedroegen 208,5 mil-
joen euro en hadden voornamelijk betrekking op de ontvangsten uit dividenden van 
staatsparticipaties in financiële instellingen (184,7 miljoen euro)37.

De regering schatte de terugverdieneffecten verbonden aan de daling van de lasten op 
arbeid (taxshift) in 2016 op 225 miljoen euro: 56,1 miljoen euro door een daling van de 
werkloosheidsuitkeringen, 34,1 miljoen euro door een stijging van de sociale bijdragen en 
134,8 door terugverdieneffecten in andere beleidsdomeinen.

Fraudebestrijding
Tijdens het begrotingsconclaaf van april 2016 verhoogde de regering de strijd tegen de fis-
cale en sociale fraude. De regering raamde de opbrengsten uit deze verstrengde aanpak 
respectievelijk op 65 miljoen euro en 68,7 miljoen euro.

De strijd tegen de fiscale fraude omvatte diverse maatregelen, waarvan de invoering van de 
wettelijke documentatieplicht rond verrekenprijzen38 de belangrijkste was.

De verhoogde strijd tegen de sociale fraude bestond vooral uit maatregelen tegen de sociale 
dumping, de domiciliefraude, de uitkeringsfraude via fictief statuut en een aanpassing van 
het referentieloon voor de uitkeringsberekening.

Redesign 
Via de redesign wil de regering de organisatiestructuur en de werkprocessen van de fede-
rale overheidsdiensten grondig herzien. Ze raamde de efficiëntiewinsten hiervan in 2016 op 
100 miljoen euro.

37 de andere maatregelen waren een verhoging van de bruto-monopolierente van de nationale loterij met 20 mil-
joen euro en een boete van 3,8 miljoen euro opgelegd door de Belgische Mededingingsautoriteit wegens prijsaf-
spraken	in	de	sector	van	de	industriële	batterijen.

38 in een internationale context trachten multinationale ondernemingen hun winsten te maximaliseren door onder 
meer de ondernemingen binnen de groep onderling te laten factureren. om dergelijke winstverschuivingen beter 
te kunnen bestrijden, heeft de oESo een actieplan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) opgesteld, met daarin 
onder meer aandacht voor de verrekenprijs (transfer pricing). Een verrekenprijs is de prijs waartegen een onderne-
ming	materiële	of	immateriële	activa	transfereert,	of	diensten	levert	aan	een	verbonden	onderneming.	Om	na	te	
gaan	of	deze	transacties	marktconform	zijn	en	winstverschuivingen	uit	fiscale	overwegingen	tegen	te	gaan,	heeft	
de oESo een systeem van documentatieverplichtingen uitgewerkt. Met voormelde conclaafmaatregel heeft de 
regering deze documentatieverplichtingen mee overgenomen in de nationale wetgeving (programmawet van 
1 juli 2016).
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4 Ontvangsten en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

4.1 Door de federale Staat geïnde ontvangsten

4.1.1 Algemene evolutie en structuur
In 2016 heeft de federale Staat 114.409,6 miljoen euro aan ontvangsten geïnd, zonder de 
niet-fiscale ontvangsten voor rekening van derden. Dat is een daling met 1,9  % ten opzichte 
van 2015. Deze ongunstige evolutie kan worden verklaard doordat de fiscale ontvangsten 
nominaal gehandhaafd bleven op het niveau van 2015 en de opbrengst van de niet-fiscale 
ontvangsten bij gebrek van uitzonderlijke ontvangsten op het niveau van 2014 bleven. 

Tabel 10 –  Evolutie 2014-2016 van de door de federale Staat geïnde ontvangsten (in miljoen euro, 
zonder de niet-fiscale ontvangsten voor rekening van derden)

Ontvangsten 2014 2015 2016

ontvangsten van de Staat (middelenbegroting en 
aan andere overheden toegewezen ontvangsten)

98.678,4 105.285,1 102.458,9

       Fiscale ontvangsten 93.751,1 97.639,6 97.775,3

       Niet-fiscale ontvangsten 4.927,3 7.645,5 4.683,6

Fiscale ontvangsten van derden 14.945,7 11.284,2 11.950,7

Totaal geïnd door de Staat 113.624,1 116.569,3 114.409,6

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

Een deel van de sommen die de FOD Financiën int, zijn ontvangsten van derden. Die komen 
dus niet toe aan de federale Staat. Ze worden gestort aan andere overheden op grond van 
hun fiscale autonomie. Volgens de FOD beliepen ze 11.950,7 miljoen euro in 201639.

Tabel 11 –  Door de federale Staat voor derden geïnde fiscale ontvangsten in 2016 (in miljoen euro)

Begunstigden Bedragen

Europese unie 3.068,2

Gewestbelastingen 3.193,0

lokale belastingen 5.689,5

Totaal 11.950,7

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

Dat totaalbedrag houdt echter geen rekening met de methodologische bepalingen die 
ESR2010 oplegt: 

39 De	Staat	int	ook	niet-fiscale	ontvangsten	voor	rekening	van	derden.	Die	ontvangsten	zijn	van	heel	uiteenlopende	
aard	en	passeren	via	de	orderekeningen	van	de	FOD’s	maar	hebben	geen	invloed	op	de	financiële	toestand	van	de	
federale Staat. Ze worden in dit boek niet becommentarieerd.  
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• De btw-ontvangsten die voor de Europese Unie worden geïnd (516,6 miljoen euro) wor-
den als ontvangsten van derden vermeld, hoewel de Europese regelgeving ze definieert 
als eigen ontvangsten van de federale Staat40.

• De gewesten beschikken sinds de zesde staatshervorming over eigen fiscale ontvang-
sten in de vorm van opcentiemen op de personenbelasting. Die worden berekend op 
basis van een percentage dat ze op grond van hun fiscale autonomie kunnen aanpas-
sen41. De gewesten kunnen ook de opbrengst aanpassen van de onmiddellijke inningen, 
de minnelijke schikkingen en de penale boeten voor bepaalde verkeersonvertredingen. 
Omwille van administratieve vereenvoudiging passeren die eigen gewestelijke ontvang-
sten niettemin via toewijzingsfondsen. De FOD Financiën stelt ze dus budgettair ge-
lijk met ontvangsten van de Staat. Dat leidt tot een onderschatting van de ontvangsten 
geïnd voor rekening van derden met 9.519,3 miljoen euro42 en een overschatting voor 
hetzelfde bedrag van de eigen ontvangsten van de Staat. 

Na die twee correcties bedragen de ontvangsten voor rekening van derden 20.953,4 mil-
joen euro en de ontvangsten van de federale Staat 93.456,2 miljoen euro. De administratie 
zou bijgevolg met de twee bovenvermelde elementen rekening moeten houden bij de voor-
stelling van de uitvoering van de ontvangsten. 

Een aanzienlijk deel van de eigen ontvangsten van de federale Staat is niet bestemd voor 
zijn eigen werking. Meer dan de helft van de fiscale ontvangsten (50,9 %) wordt immers 
rechtstreeks gestort op toewijzingsfondsen. De middelen die op die manier worden toege-
wezen, worden berekend op basis van specifieke wetsbepalingen. Voor het overgrote deel 
zijn het overdrachten aan de deelstaatentiteiten en de socialezekerheidsstelsels43. De mid-
delen die op die manier aan de deelstaatentiteiten worden toegekend, worden beschouwd 
als ontvangsten van de federale Staat, aangezien enkel de federale wetgever de bedragen 
ervan kan wijzigen via een aanpassing van de wetgeving. Voor een dergelijke aanpassing is 
een gekwalificeerde meerderheid vereist (artikel 4 van de Grondwet). 

De middelen die na die overdrachten beschikbaar zijn, worden gestort in de middelenbe-
groting van de Staat. Het gaat om 52.682,3 miljoen euro voor 2016.

De volgende tabel toont de uitsplitsing van de ontvangsten 2016 van de Staat in toewijzings-
fondsen en middelenbegroting, op basis van grote categorieën44.

40 Fod BoSA, omzendbrief CMB/Phd/201/23 van 6 februari 2014 in verband met ESR 2010 en de rekeningen van de 
openbare besturen, p. 3-4.

41 Door	deze	autonomie	kunnen	ze	ook	aanslagschijven	creëren	met	inachtneming	van	de	progressiviteit	van	de	be-
lasting.

42 Waarvan 9.305,6 miljoen euro opcentiemen op de PB en 213,7 miljoen euro onmiddellijke inningen, minnelijke 
schikkingen en penale boeten voor inbreuken op de reglementering inzake verkeersveiligheid.

43 De	Staat	draagt	eveneens	middelen	aan	de	instellingen	van	sociale	zekerheid	over	via	aanzienlijke	specifieke	toela-
gen ingeschreven in zijn algemene uitgavenbegroting (cf. punt 6.1). 

44 de cijfers van de derde kolom vermelden de toegewezen bedragen en verschillen dus van de bedragen in tabel 
25 met de evolutie 2014-2016 van de door de federale Staat geïnde ontvangsten van punt 6.2, die de verschuldigde 
bedragen weergeeft. 
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Tabel 12 –  Uitsplitsing van de ontvangsten in toewijzingsfondsen en middelenbegroting in 
2016 (in miljoen euro)

Soorten ontvangsten Ontvangsten van 
de Staat

Toegewezen 
ontvangsten

Ontvangsten van de 
middelenbegroting

directe belastingen 57.189,4 25.900,2 31.289,2

douane en accijnzen 8.742,9 1.075,1 7.667,8

Btw en registratie 31.825,0 22.801,3 9.023,7

Fiscale en sociale regularisaties 
(kapitaalontvangsten)

18,0 0,0 18,0

Niet-fiscale	ontvangsten 4.683,6 0,0 4.683,6

Totaal 102.458,9 49.776,6 52.682,3

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

De globale ontvangsten van de Staat bestaan vooral uit de ontvangsten van de directe 
belastingen en van de btw en de registratie (87,0 %). Het aandeel van de toegewezen fiscale 
en niet-fiscale ontvangsten van de Staat beloopt 48,6 %. 

De ontvangsten die na bestemming in de middelenbegroting van de Staat worden gestort, 
bestaan hoofdzakelijk uit de opbrengst van de directe belastingen (59,4 %), en in mindere 
mate uit de ontvangsten van btw en registratie (17,1 %), douane en accijnzen (14,6 %) en 
niet-fiscale ontvangsten (8,9 %).

4.1.2 Fiscale ontvangsten van de federale Staat – Vergelijking met de begrotings-
doelstelling 2016 en meerjarenevolutie 

Tabel 13 –  Vergelijking van de begrotingsramingen met de door de federale Staat in 2016 geïnde to-
tale fiscale ontvangsten, uitgezonderd lokale belastingen (in miljoen euro)

Soorten ontvangsten Begroting Realisaties
Verschillen

In waarde  in  %

a) Lopende ontvangsten

Gewestbelastingen 400,0 354,6 -45,4 -11,4 %

Roerende voorheffing 5.234,0 4.195,6 -1.038,4 -19,8 %

Belasting op de participaties van 
werknemers

20,0 16,6 -3,4 -17,0 %

Voorafbetalingen 10.823,0 10.124,0 -699,0 -6,5 %

Kohieren vennootschappen 4.630,6 4.307,8 -322,8 -7,0 %

Kohieren natuurlijke personen -5.283,5 -5.213,9 69,6 1,3 %

Kohieren niet-inwoners 152,3 116,7 -35,6 -23,4 %

Bedrijfsvoorheffing 42.740,2 43.267,8 527,6 1,23 %

Diversen 346,9 375,6 28,7 8,27 %

Directe belastingen 59.063,5 57.544,8 -1.518,7 -2,6 %

Douane en accijnzen 11.251,5 11.294,7 43,2 0,4 %

Zuivere btw 29.623,0 28.530,1 -1.092,9 -3,7 %

Zegelrechten en diversen 2.439,0 2.255,0 -184,0 -7,5 %
Registratierechten 1.982,1 1.956,0 -26,1 -1,3 %
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Soorten ontvangsten Begroting Realisaties
Verschillen

In waarde  in  %

Diversen en boetes 1.389,1 1.401,8 12,7 0,9 %

Btw en registratie 35.433,1 34.143,0 -1.290,3 -3,6 %

b) Kapitaalontvangsten

Successierechten 1.185,2 1.036,1 -149,1 -12,6 %

Fiscale en sociale regularisatie 250,0 18,0 -232,0 -92,8  %

Fiscale ontvangsten (zonder lokale 
belastingen)

107.183,3 104.036,5(*) -3.146,8 -2,9 %

(*)		 Buiten	deze	fiscale	ontvangsten	in	de	FOD	Financiën	ook	5.689,5 miljoen	euro	lokale	belastingen.	De	niet-fiscale	

ontvangsten ten voordele van de federale Staat bedragen van hun kant 4.683,6 miljoen euro. in totaal int de fede-

rale Staat 114.409,6 miljoen euro ontvangsten (zie tabel 11 hierboven).

Bron: Rekenhof, op basis van de algemene toelichting van de aangepaste begroting 2016 en van gege-
vens van de FOD Financiën

De fiscale ontvangsten 2016 liggen in totaal 3.146,8 miljoen euro lager dan de ramingen van 
de regering in mei 2016. 

Die lagere ontvangsten betreffen alle grote categorieën van fiscale ontvangsten, met uitzon-
dering van de ontvangsten van de douane en accijnzen, die overeenstemmen met de ramin-
gen. Ze betreffen vooral de ontvangsten uit pure btw (-1.092,9 miljoen euro, -3,7 %), uit 
de roerende voorheffing (-1.038,4 miljoen euro, -19,8 %), uit voorafbetalingen (-699,0 mil-
joen euro, -6,5 %), uit de kohieren van de vennootschapsbelasting (-322,8 miljoen euro, 
-7 %). De bedragen die werden geïnd in het kader van de fiscale en sociale regularisatie 
liggen bovendien aanzienlijk lager dan de aanvankelijke ramingen (-232,0 miljoen euro, 
-92,8 %).

De initiële raming van sommige van die financiële middelen is gebaseerd op de “gedesag-
gregeerde methode”, een specifieke macro-economische methode. Op basis van de vaststel-
lingen van de studiedienst van de FOD Financiën zouden de vastgestelde verschillen kun-
nen worden verklaard door een minder stabiele conjunctuur dan in het verleden en door 
een inadequate raming van de verwachte weerslag van de nieuwe fiscale maatregelen. Min-
der belangrijke verschillen zijn ook toe te schrijven aan het eigenlijke ramingsmodel45 46. 

De ministerraad heeft op 20 oktober 2016 beslist die ramingsmethode opnieuw te onder-
zoeken en heeft daarvoor een werkgroep opgericht47. 

In punt 4.2 hieronder wordt de opbrengst van de nieuwe fiscale maatregelen en de fiscale 
regularisatie verder becommentarieerd. 

45 FOD	Financiën,	Stafdienst	Beleidsexpertise	en	 -ondersteuning,	Studiedienst,	Analyse ex post des prévisions des 
recettes fiscales sur la période 2014-2015, 21 september 2016, 29 p.

46 Zie	voor	meer	informatie	over	de	raming	van	de	fiscale	ontvangsten:	Rekenhof,	Raming van de fiscale ontvangsten, 
Brussel, november 2017. Ter beschikking op www.rekenhof.be .

47 Ministerraad, Begrotingsnotificaties 2016-2017, 20 oktober 2016, p. 1-2.



40

De volgende tabel geeft een overzicht van de evolutie van de grote belastingcategorieën 
tussen 2014 en 2016. Daaruit blijkt onder meer dat de evolutie 2015-2016 van de fiscale ont-
vangsten beneden die van het bbp over dezelfde periode bleef48. 

Tabel 14 –  Evolutie 2014-2016 van de totale fiscale ontvangsten van de federale Staat en van het bbp 
(eigen ontvangsten en ontvangsten voor rekening van derden, in miljoen euro)

Soorten ontvangsten 2014 2015 Evolutie 
2014-2015 2016 Evolutie 

2015-2016

a) Lopende ontvangsten

directe belastingen 55.741,7 59.204,8 6,2	% 57.544,8 -2,8	%

Btw, registratie en  
diversen 

34.791,3 32.769,0 -5,8	% 34.143,0 4,2	%

douane en accijnzen 9.988,2 10.663,8 6,8	% 11.294,7 5,9	%

b) Kapitaalontvangsten

Successierechten 2.831,5 1.217,0 -57,0	% 1.036,1 -14,9	%

Fiscale en sociale  
regularisaties

353,4 83,3 -76,4		% 18,0 -78,4	%

Fiscale ontvangsten 
(zonder lokale  
belastingen)

103.706,3 103.937,8 0,2 % 104.036,5 0,1 %

lokale belastingen 4.990,6 4.985,9 -0,1		% 5.689,4 14,1	%

Fiscale ontvangsten 
federale Staat

108.696,9 108.923,8 0,2 % 109.726,0 0,7 %

Bbp tegen courante 
prijzen

400.797 410.247 2,4 % 421.611 2,8 %

Bronnen: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën en van de Nationale Bank van België 

4.1.3	 Niet-fiscale	ontvangsten	van	de	federale	Staat
In 2016 beliepen de niet-fiscale ontvangsten (zonder ontvangsten van derden) 4.683,6 mil-
joen euro, na neutralisatie van de aankoop- en afschrijvingsverrichtingen van de rijks-
schuld. Het gaat om 3.794,2 miljoen euro aan lopende ontvangsten en 889,4 miljoen euro 
aan kapitaalontvangsten.

Tabel 15 –  Evolutie van de niet-fiscale ontvangsten, zonder ontvangsten van derden (in miljoen euro)

Niet-fiscale ontvangsten 2014 2015 2016

Totale	niet-fiscale	ontvangsten 4.927,3 7.645,5 4.683,6

Bron: Fedcom en Rekenhof

De opbrengst van de niet-fiscale ontvangsten is onregelmatiger dan die van de fiscale 
ontvangsten. Van jaar tot jaar kunnen zich grote schommelingen voordoen als gevolg 

48 Voor meer informatie over de evolutie van sommige van die ontvangsten wordt verwezen naar de hoge Raad van 
Financiën,	Evaluatie van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en analyse van de recente budgettaire 
evoluties,	advies	van	juli	2017,	208	p.,	www.hogeraadvanfinancien.be	.	
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van uiteenlopende elementen zoals, in 2015, de regularisatie van voorgaande dienstjaren. 
Het onderzoek van de niet-fiscale ontvangsten van boekjaar 2016 wijst echter uit dat de 
gerealiseerde en de geraamde bedragen zeer dicht bij elkaar liggen (verschil van 112,5 mil-
joen euro).

Sommige niet-fiscale ontvangsten hebben meer opgebracht dan geraamd was bij de opmaak 
van de begroting. Het gaat voornamelijk om de opbrengst van de boetes opgelegd door de 
Belgische Mededingingsautoriteit49 (+170,0 miljoen euro50) en de terugbetaling van innings-
kosten door de Europese Unie51 (+96,4 miljoen euro).

De bijdragen van de energiesector beliepen 280,0 miljoen euro (+10 miljoen euro in verge-
lijking met de ramingen). Die stijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan de niet-geplande 
storting van 9,9 miljoen euro52 door de eigenaars van de kerncentrale van Tihange 153. 

De dividenden van staatsparticipaties in financiële instellingen54 beliepen 433,7 mil-
joen euro (+24,0 miljoen in vergelijking met de ramingen)55. 

De Schatkist heeft in 2016 echter geen dividend ontvangen van de Federale Participatie- 
en Investeringsmaatschappij (FPIM)56 (-20 miljoen euro in vergelijking met de ramingen). 
De FOD Financiën heeft dat dividend immers op zijn lopende rekening bij de FPIM gezet, 
zodat die haar kosten ermee kan prefinancieren57. 

Ingevolge de afwikkeling van diverse gerechtelijke geschillen werd de geraamde ontvangst 
van 12,0 miljoen euro voor verwijlintresten ten laste van de ondernemingen en de gezin-
nen58 vervangen door een nettoterugbetaling (negatieve ontvangst) van 191,7 miljoen euro. 
In 2016 waren er verscheidene uitzonderlijke teruggaven omdat een aantal grote dossiers 
werd afgesloten. 

Bij de alimentatievorderingen beheerd door de Dienst voor Alimentatievorderingen 
(DAVO)59 lagen de geraamde ontvangsten 157,5 miljoen euro hoger dan de gerealiseerde. 

49 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 32, artikel 38.10.09.
50 de Belgische Mededingingsautoriteit meende dat de Belgische distributiesector de regels voor mededinging 

schond door zich in de periode 2002-2007 te laten bijstaan door diverse leveranciers van drogisterijproducten. 
de Autoriteit stelde aan de partijen voor om door middel van een boete een eind te maken aan alle gerechtelijke 
procedures.

51 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, § 1 en 4, artikel 16.13.01.
52 Titel i, Sectie ii, hoofdstuk 32, artikel 36.90.06 (Bijdrage van de energiesector voor de verlenging van Tihange 1 - 

ontvangsten	toegewezen	aan	het	programma	32.51.1	–	Fonds	voor	de	flexibele	elektriciteitsproductie)	ten	belope	
van 3,3 miljoen euro, en artikel 36.90.07 (Bijdrage van de energiesector voor de verlenging van Tihange 1 - ont-
vangsten toegewezen aan het programma 32.51.2 – Fonds voor de Productie van windenergie op de noordzee) ten 
belope van 6,6 miljoen euro.

53 de eigenaars van de centrale Tihange 1 hebben dat bedrag in twee keer betaald. de eerste storting (7,2 mil-
joen euro) werd betwist door de Creg. daarna werd een saldo van 2,7 miljoen euro betaald om tot het totaalbedrag 
van	9,9	miljoen	euro	te	komen	dat	door	een	onafhankelijke	expert	was	becijferd.

54 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, § 1, artikel 28.20.010.
55 Voor meer informatie, zie hoofdstuk 7 van deel iii van dit Boek.
56 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, § 1, artikel 28.20.05.
57 ingevolge wetsbepaling 2.18.6 ingevoegd in de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2016.
58 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, § 3, artikel 26.10.01.
59 Titel ii, sectie ii, hoofdstuk 18, § 2, artikel 58.20.03.
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Dat komt omdat het uitstaande bedrag aan schulden van debiteuren van schuldvorderingen 
op een verkeerde manier in aanmerking werd genomen bij de raming van de ontvangsten. 

Die overschatting in de begroting heeft echter geen impact op het vorderingensaldo van 
de Staat, aangezien dat wordt bepaald op basis van de sommen die effectief werden geïnd 
bij wijze van terugbetaling van die voorschotten, te weten 12,5 miljoen euro. Het werkelijke 
inningsprecentage van de vorderingen op basis van rechten die effectief in 2016 werden 
vastgesteld, bedroeg 47 %. 

4.2 Fiscale maatregelen 2016

Algemeen
Tijdens de begrotingsconclaven van juli 2015, oktober 2015 en april 2016 nam de regering een 
aantal nieuwe fiscale maatregelen. Ze raamde de opbrengst ervan op 2.453,0 miljoen euro 
(zie punt 3 van dit hoofdstuk voor de uitsplitsing van die ramingen). De maatregelen wer-
den grotendeels uitgevoerd in de programmawetten van 26 december 2015 en 1 juli 2016. 

Het geraamde bedrag bevat echter niet de opbrengst van de nieuwe fiscale regularisatie 
(66 miljoen euro) en van de afschaffing van de Excess Profit Rulings (349 miljoen euro). 
De regering kwalificeerde deze maatregelen als technische correcties. Het houdt evenmin 
rekening met de vermindering van de fiscale ontvangsten in het kader van de taxshift (zie 
punt 3 van dit hoofdstuk voor de uitsplitsing van die minderontvangsten).

Opvolging van de fiscale maatregelen
Op basis van gegevens van de studiedienst van de FOD Financiën, heeft het Rekenhof 
getracht na te gaan in welke mate de regering de vooropgestelde opbrengst van de nieuwe 
fiscale maatregelen heeft gerealiseerd en de geraamde kostprijs van belastingsverminde-
ringen goed heeft geëvalueerd. Wegens de hierna volgende redenen kan de opbrengst van 
de fiscale maatregelen echter niet precies worden becijferd.

Het merkt in de eerste plaats op dat de studiedienst geen cijfers kon bezorgen over de 
realisaties van een aantal maatregelen. Het betreft maatregelen die niet kunnen worden 
opgevolgd doordat de noodzakelijke opvolgingscodes in de belastingaangiftes ontbreken 
(bv. de doorkijkbelasting, geraamde opbrengst van 460 miljoen euro) of waarvan de ont-
vangsten zijn opgenomen in het geheel van de ontvangsten (bv. de verhoging van de roe-
rende voorheffing, geraamd op 290 miljoen euro en de Panama-maatregelen, geraamd op 
65  miljoen euro)60. Het is dan ook niet mogelijk het rendement van deze maatregelen te 
bepalen, de oorzaken van de afwijkingen correct toe te wijzen en de financiering van de 
taxshift te beoordelen. 

De FOD Financiën geeft wel aan dat hij de fiscale ontvangsten beter wil opvolgen en de 
minister daarover beter wil informeren. In uitvoering van de conclaafmaatregel om een 

60 Bij	de	notificaties	van	de	begrotingscontrole	2016	schreef	de	regering	deze	maatregel	in	als	een	maatregel	voor	
de	strijd	 tegen	de	fiscale	 fraude	voor	65	miljoen	euro.	Bij	het	 indienen	van	de	algemene	toelichting	bij	de	aan-
gepaste begroting schreef de regering echter een bedrag van 67,8 miljoen euro in (Parl. St. Kamer, 25 mei 2016, 
DOC	54	1803/001,	algemene	toelichting,	tabel	4	–	bijkomende	weerslag	van	de	fiscale	maatregelen,	p.	68).
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maandelijkse monitoring op te maken61, volgt de FOD Financiën, op vraag van de beleids-
cel, enkel de effectieve uitvoering van de maatregelen op (wetgeving, omzendbrieven en 
administratieve omkadering), maar niet de budgettaire effecten. Verder screent hij de ont-
vangsten op anomalieën en bouwt hij zijn applicaties en manier van werken uit, niet alleen 
om de raming van de ontvangsten te verbeteren, maar ook om de meting van de realisaties 
te verfijnen. 

Een aantal maatregelen leverde niet het geraamde rendement op:

• Voor een aantal maatregelen kon het wetgevende kader niet tijdig in werking treden. 
Deze maatregelen leverden bijgevolg geen ontvangsten op in 2016. Dat was het geval 
voor de hervorming van het reglementair kader van de gereglementeerde vastgoedfond-
sen en de oprichting van een gespecialiseerd vastgoedvehikel (250 miljoen euro)62, en de 
deeleconomie (20 miljoen euro)63.

• De regering stelde de opbrengst van de maatregel “gerichte controles op oneigenlijk ge-
bruik verlaagd btw-tarief” 64 (188 miljoen euro) bij de opmaak van de initiële begroting 
2017 (oktober 2016) bij naar 41,5 miljoen euro. Uiteindelijk konden deze controles niet 
worden afgerond in 2016 en hebben ze niet geleid tot bijkomende ontvangsten in 2016. 

• De regering stelde bij de initiële begroting 2017 ook de geraamde ontvangsten uit de 
tariefverhoging van de btw op elektriciteit naar beneden bij (-166 miljoen euro).

• De volgende maatregelen leverden minder ontvangsten op dan geraamd: accijnsverho-
gingen tabak (-113,7 miljoen euro), accijnzen op alcohol (-32 miljoen euro), de diamant-
taks (-12,8 miljoen euro) en de btw op kansspelen (-28,1 miljoen euro).

De opbrengst van de doorkijkbelasting, uit voorzichtigheidsoverwegingen initieel geraamd 
op 120 miljoen euro, werd in het begrotingsconclaaf van juli 2015 verhoogd tot 460 mil-
joen euro, zonder bijkomende wetgevende initiatieven. Om het verwachte rendement te 
behalen, nam de regering in de programmawet van 21 december 2015 bijkomende maatre-
gelen. Het is echter onmogelijk de opbrengst van deze belasting vast te stellen, omdat de 
regering ervoor opteerde geen specifieke codes in de belastingaangiftes op te nemen.

De speculatiebelasting genereerde de beoogde ontvangsten in 2016 (32,4 miljoen euro). 
Door de negatieve impact op de beurshandel en beurstaks (-75,6 miljoen euro) schafte de 
regering hem af voor de meerwaarden gerealiseerd vanaf 1 januari 201765.  

61 Notificaties	van	begrotingscontrole	2016,	p.	1.
62 Een	gespecialiseerd	vastgoedvehikel	is	een	op	vastgoed	gefocust	fiscaal	transparant	beleggingsfonds.	Dit	beleg-

gingsfonds biedt aan Belgische en buitenlandse beleggers de mogelijkheid om via een Belgische structuur met een 
aangepast	fiscaal	regime	in	Belgisch	en	buitenlands	vastgoed	te	beleggen.

63 de deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. het gaat 
om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. het gaat vaak om 
online platforms waarbij goederen en diensten rechtstreeks onder particulieren worden aangeboden buiten het 
traditionele	commerciële	circuit.

64 Dit	is	geen	nieuwe	maatregel	waarvoor	wetgevend	initiatief	was	vereist,	maar	een	intensifiëring	van	de	controles	
door	de	FOD	Financiën.

65 de speculatiebelasting zal ook in 2017 inkomsten genereren, via de inkohiering in de personenbelasting voor de 
meerwaarden gerealiseerd in het buitenland.
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De permanente fiscale regularisatie66 moest volgens de raming 250 miljoen euro opbren-
gen (66 miljoen euro extra t.o.v. 2015), maar kon pas laattijdig van start gaan. Mee door de 
bevoegdheidsproblemen van het Centraal Contactpunt en het uitblijven van samenwer-
kingsovereenkomsten met de regio’s bleef het aantal ingediende regularisaties en het aantal 
afgeronde dossiers beneden de verwachtingen. De realisaties bedroegen 35,2 miljoen euro, 
waarvan slechts 8,8 miljoen euro betrekking had op de nieuwe fiscale regularisatie.

De fiscale ontvangsten van 2016 werden bijkomend positief beïnvloed door enkele regerings-
maatregelen bij de ontwerpbegroting van 2017: de wettelijke regeling voor de afschaffing 
van de Excess Profit Rulings (éénmalige inkomsten voor de rechtzetting van de aanslagjaren 
voor 2016 ten belope van 391 miljoen euro) en het anticipatief effect van de verhoging van 
de roerende voorheffing van 27 % naar 30 % vanaf 1 januari 2017 (raming 40 miljoen euro67).

Belastingsverminderingen in het kader van de taxshift
Om dezelfde redenen als aangegeven hierboven, kan de FOD Financiën niet altijd bereke-
nen hoeveel de belastingverminderingen in het kader van de taxshift werkelijk kosten. 

Zo neemt de FOD Financiën in zijn monitoring de budgettaire effecten van de fiscale maat-
regelen voor de verhoogde vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing soms samen. 
Het betreft hier in het bijzonder de verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid (150 miljoen euro) en de vermindering 
van de bedrijfsvoorheffing (270 miljoen euro) in het kader van het competitiviteitspact 
(taxshift I) zoals beslist door de vorige regering. De huidige regering integreerde echter 
deze maatregel in een algemene lastenverlaging68. Volgens de gegevens van de FOD Finan-
ciën zorgde de verhoogde vrijstelling van doorstorting in het kader van nacht- en ploegen 
vermoedelijk voor 364 miljoen euro minder ontvangsten69.

De regering splitste de maatregel m.b.t. de hoogtechnologische activiteiten (80 mil-
joen euro) op in drie nevenmaatregelen: een bijkomende vrijstelling voor bedrijfsvoorhef-
fing, een bijkomende investeringsaftrek voor hoogtechnologische productie en een ver-
hoogde notionele intrestaftrek. Doordat het koninklijk besluit met de uitvoeringsregels 
uitbleef, traden deze maatregelen in 2016 niet in werking. De regering heeft in haar thema-
tisch conclaaf over de economische ontwikkeling en sociale cohesie van juli 2017 beslist ze 
mee op te nemen in de hervorming van de vennootschapsbelasting.

De vermoedelijke kostprijs van de verhoging van de netto-inkomsten (geraamd op 850 mil-
joen euro voor de federale overheid) bedraagt volgens de informatie die het Rekenhof  

66 Wet	van	21	juli	2016	tot	invoering	van	een	permanent	systeem	inzake	fiscale	en	sociale	regularisatie.
67 Het	anticipatief	effect	van	deze	tariefverhoging	werd	bij	de	begrotingscontrole	van	2017	herraamd	naar	189	mil-

joen euro.
68 dit pact bevatte naast een bijdragevermindering voor de lage lonen, ook een lastenverlaging voor nacht- en ploe-

genarbeid. de totale kostprijs van deze lasten- en bijdragevermindering werd geraamd op 960 miljoen euro, waar-
van 600 miljoen euro als een structurele bijdragevermindering (sociale zekerheid) en 360 miljoen euro als vermin-
dering	van	de	bedrijfsvoorheffing	(fiscale	ontvangsten).	De	eerste	fase	van	deze	bijdrage-	en	lastenvermindering	is	
pas gestart op 1 april 2016. om deze reden werd de kostprijs van dit pact eenvoudigheidshalve beperkt tot 720 mil-
joen euro (75 % van 960 miljoen euro), waarvan 450 miljoen euro aan bijdragevermindering en 270 miljoen euro aan 
vermindering	van	de	bedrijfsvoorheffing.

69 De	vrijstelling	op	de	bedrijfsvoorheffing	wordt	ESR-matig	als	een	uitgave	geboekt	en	niet	als	een	vermindering	van	
ontvangsten.
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verkreeg, in totaal 1.141,8 miljoen euro. Dit bedrag houdt echter ook rekening met de impact 
op de gemeentelijke en gewestelijke opcentiemen. De minderontvangsten van de gewes-
ten en de gemeenten als gevolg van de taxshift moeten de komende jaren nog in rekening 
worden gebracht. De FOD Financiën kan de minderontvangsten voor de federale overheid 
momenteel niet berekenen omdat de volledige inkohiering van de personenbelasting nog 
niet is gekend.

4.3 Ontvangsten van de middelenbegroting van de federale Staat 
De middelenbegroting omvat de eigen middelen van de federale Staat, nadat een deel van 
de ontvangsten aan andere begunstigden is overgedragen door middel van toewijzingsfond-
sen. De ontvangsten in de middelenbegroting worden traditioneel opgesplitst in lopende 
ontvangsten, kapitaalontvangsten en leningopbrengsten. De volgende tabel geeft op basis 
van die opsplitsing een globaal overzicht voor 2016. 

Tabel 16 –  Vergelijking van de begrotingsramingen met de in 2016 op de middelenbegroting aangere-
kende ontvangsten (inclusief de leningopbrengsten, in miljoen euro)

Soorten ontvangsten Ramingen Realisaties Verschil

Lopende ontvangsten

 Fiscale 50.912,3 47.980,7 -2.931,6

 Niet-fiscale 3.657,6 3.794,2 136,6

Totaal van de lopende ontvangsten 54.569,9 51.774,9 -2.798,0

Kapitaalontvangsten

 Fiscale 250,0 18,0 -232,0

 Niet-fiscale 903,6 889,4 -14,2

Totaal van de kapitaalontvangsten 1.153,6 907,4 -246,2

Totaal van de lopende ontvangsten en de 
kapitaalontvangsten

55.723,5 52.682,3 -3.041,2

leningopbrengsten 46.421,5 48.288,8 1.867,3

Totaal van de middelenontvangsten 102.145,1 100.971,1 -1.174,0

Bron: rekening van uitvoering van de begroting

De volgende tabel splitst de evolutie 2014-2016 van de ontvangsten van de middelenbe-
groting volgens de economische ESR-classificatie. Op basis van de tabel kan de evolutie 
worden weergegeven van de ontvangsten die een weerslag hebben op het vorderingensaldo 
en die enkel door de Europese autoriteiten in aanmerking worden genomen, in het kader 
van het onderzoek naar de naleving van de begrotingsverplichtingen van België. Deze ont-
vangsten, die voornamelijk fiscaal van aard zijn, zijn in 2016 gedaald met 1,8 miljard euro 
ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale ontvangsten van hun kant, die onder meer 
de leningopbrengsten, de deelnemingen en de terugbetaling van de toegekende leningen 
omvatten, zonder weerslag op het vorderingensaldo, zijn gedaald met zo’n 5,0 miljard euro.
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Tabel 17 –  Evolutie 2014-2016 van de op de middelenbegroting aangerekende ontvangsten (volgens 
de economische ESR-classificatie, in miljoen euro)

Soorten ontvangsten 2014 2015 2016

Ontvangsten met een weerslag op het vorderingensaldo van entiteit I

 overdrachten (zonder overheidsinstellingen) 43.947,7 50.444,7 49.399,6

 overdrachten van de overheidsinstellingen 
 (zonder entiteit i)

5,2 5,0 2,9

 overige 3.608,0 3.059,7 2.342,0

Totaal 47.560,9 53.509,4 51.744,5

Ontvangsten zonder weerslag op het vorderingensaldo van entiteit I

 overdrachten van instellingen die onder entiteit i  
 ressorteren

134,4 182,5 216,8

 Kredietverleningen en deelnemingen 9.097,9 11.373,6 6.507,5

 leningopbrengsten 36.237,4 40.929,9 42.502,2

Totaal 45.469,7 52.486,0 49.226,6

Totale middelenontvangsten 93.030,6 105.995,4 100.971,1

Bron: rekening van uitvoering van de begroting

5 Uitgaven en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

5.1 Uitvoering  van de algemene uitgavenbegroting 2016

5.1.1 Algemeen
Tabel 18 tot en met 23 hierna geven een overzicht van de uitvoering van de algemene uit-
gavenbegroting aan de hand van de vereffeningskredieten70, volgens de functionele en de 
economische benadering. Ze bieden ook een overzicht van de evolutie van de aangewende 
vereffeningskredieten over de periode 2014-2017 en van het uitstaande bedrag van de vast-
leggingen dat is overgedragen naar 2017, het zogenaamde encours.

De functionele benadering deelt de uitgaven in op basis van de opdrachten van de verschillen-
de diensten. Deze benadering komt tot uiting in de secties van de algemene uitgavenbegro-
ting. Die maken een onderscheid tussen de gezagscel, de sociale cel en de economische cel.

De economische benadering splitst de uitgaven volgens de uitgaande financiële stroom die 
ze veroorzaken. Deze voorstelling steunt op de ESR 2010-classificatie. 

5.1.2 Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting volgens de functionele bena-
dering

De begrotingsuitgaven bedragen in 2016 70.084,1 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit:

• 59.123,1 miljoen euro aan primaire uitgaven; 
• 10.961,0 miljoen euro aan intrestlasten van de rijksschuld.

70 De	toegekende	en	aangewende	vereffeningskredieten	en	het	saldo	ervan.
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Het saldo aan niet-aangewende vereffeningskredieten of de onderbenutting bedraagt 
3.421,2 miljoen euro.

Het bedrag van de primaire uitgaven (59.123,1 miljoen euro) houdt geen rekening met de 
aankoop van effecten (7.119,5 miljoen euro, in de tabel hierna “Terugkoop van effecten"). 
Hoewel de kredieten voor deze uitgaven in de begroting als deelnemingen zijn ingeschre-
ven, behoren ze tot de uitgaven van de rijksschuld en worden ze daarom niet meegeteld in 
het begrotingssaldo (zie punt 1 van dit hoofdstuk). 

De intrestlasten van de rijksschuld beperken zich niet tot de intrestlasten die zijn aangere-
kend op de sectie 51 – Rijksschuld, maar houden ook rekening met de intrestlasten aange-
rekend op de secties 18 – Financiën en 33 – Mobiliteit en Vervoer.

De uitgaven van de rijksschuld (36.726,6 miljoen euro) hebben, naast de terugkoop van 
effecten, ook betrekking op de terugbetaling van leningen (lange en middellange termijn) 
die op vervaldag komen. Deze terugbetalingen worden veelal gefinancierd door nieuwe 
leningen71. Het gaat hier dus niet om schuldafbouw in de strikte zin, maar veeleer om 
schuldbeheer. De evolutie van de rijksschuld wordt in detail besproken in hoofdstuk 2 van 
dit deel I. De verdere bespreking hieronder houdt daarom verder geen rekening met deze 
uitgaven.

Tabel 18 –  Toegekende en aangewende vereffeningskredieten 2016 volgens de functionele benade-
ring (in miljoen euro)(1) 

Secties
Toegekend  

2016
Uitvoering 

2016

Aandeel in 
totale  

uitgaven 
2016

Saldo 
2016

Aanwen-
ding in  %

Gezagscel 27.239,7 26.060,6 37,2 % 1.179,1 95,7 %

01.	 Dotaties 12.246,9 12.246,2 17,5	% 0,6 100,0	%

02.	 Kanselarij 130,3 120,8 0,2	% 9,5 92,7	%

03.	 Budget	en	Beheerscontrole 478,2 25,6 0,0	% 452,6 5,3	%

04.		Personeel	en	organisatie 58,2 52,9 0,1	% 5,3 90,8	%

05.	 Informatie	en	 
Communicatietechnologie

27,2 23,6 0,0	% 3,6 86,7	%

12.		Justitie 1.860,8 1.821,8 2,6	% 39,0 97,9	%

13.		Binnenlandse	Zaken 1.776,1 1.695,2 2,4	% 80,9 95,4	%

14.	 Buitenlandse	Zaken,	 
Buitenlandse handel en  
ontwikkelingssamenwerking

1.862,0 1.640,6 2,3	% 221,4 88,1	%

16.		Defensie 2.523,0 2.518,2 3,6	% 4,8 99,8	%

17.		Federale	Politie	en	 
Geïntegreerde Werking

1.792,8 1.727,5 2,5	% 65,3 96,4	%

18.		Financiën,	excl.	intrestlasten	
van de rijksschuld

3.722,0 3.425,9 4,9	% 296,1 92,0	%

19.		Regie	der	Gebouwen 762,3 762,3 1,1	% 0,0 100,0	%

71 de gelden van deze nieuwe leningen zijn opgenomen in titel iii van de rijksmiddelenbegroting.
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Secties
Toegekend  

2016
Uitvoering 

2016

Aandeel in 
totale  

uitgaven 
2016

Saldo 
2016

Aanwen-
ding in  %

Sociale cel 22.764,6 22.700,8 32,4 % 63,8 99,7 %

21.	 Pensioenen 10.779,1 10.769,1(2) 15,4	% 10,0 99,9	%

23.		 Werkgelegenheid,	Arbeid	en	
Sociaal overleg

100,1 95,1 0,1	% 5,0 95,0	%

24.		 Sociale	Zekerheid 10.374,8 10.368,4 14,8	% 6,4 99,9	%

25.		 Volksgezondheid,	Veilig-
heid van de Voedselketen en 
leefmilieu

271,9 259,3 0,4	% 12,6 95,4	%

44.		 Maatschappelijke	Integra-
tie, Armoedebestrijding en 
Sociale Economie

1.238,7 1.208,8 1,7	% 29,9 97,6	%

Economische cel 4.360,7 4.284,7 6,1 % 76,0 98,3 %

32.		 Economie,	KMO,	Midden-
stand en Energie

510,6 479,2 0,7	% 31,4 93,9	%

33.		 Mobiliteit	en	Vervoer,	excl.	
intrestlasten van de rijks-
schuld

3.264,9 3.233,6 4,6	% 31,3 99,0	%

46.		Wetenschapsbeleid 585,3 571,9 0,8	% 13,4 97,7	%

Andere 8.113,8 6.077,0 8,7 % 2.036,7 74,9 %

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

4.316,1 2.589,3 3,7	% 1.726,7 60,0	%

52.		 Europese	Unie 3.797,7 3.487,7 5,0	% 310,0 91,8	%

Totaal primaire uitgaven 62.478,8 59.123,1 84,4 % 3.355,7 94,6 %

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

11.026,5 10.961,0 15,6	% 65,5 99,4	%

Totaal uitgaven 73.505,3 70.084,1 100,0 % 3.421,2 95,3 %

Uitgaven van de rijksschuld 36.764,0 36.726,6 37,4 99,9 %

Aflossing	van	de	rijksschuld	
(secties	33	en	51)

29.630,0 29.607,1 22,9 99,9	%

Terugkoop	van	effecten	 
(rijksschuld)

7.134,0 7.119,5 14,5 99,9	%

(1)  door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.
(2)  het verschil van 800.000 euro met het bedrag van 10.768,3 miljoen euro vermeld in tabel 1, 2 en 15 van het Boek 

2017	over	de	Sociale	Zekerheid	houdt	verband	met	een	in	2015	toegekende	(maar	pas	in	2016	vereffende)	tege-

moetkoming in de verhuis- en installatiekosten ingevolge de integratie van de Pensioendienst voor de overheids-

sector in de Federale Pensioendienst.

Bron: Rekenhof

De gezagsdepartementen (26.060,6 miljoen euro) hebben een aandeel van 37,2 % in de uit-
gaven. Dat is in hoofdzaak toe te schrijven aan de dotaties (12.246,2 miljoen euro), waarvan 
11.901,4 miljoen euro wordt gestort aan de gemeenschappen in uitvoering van de zesde 
staatshervorming. Andere belangrijke uitgavenposten zijn de FOD Financiën (begrotings-
sectie 18 – 3.425,9 miljoen euro), Defensie (begrotingssectie 16 – 2.518,2 miljoen euro), de 
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FOD Justitie (begrotingssectie 12 – 1.821,8 miljoen euro), de Federale politie (begrotings-
sectie 17 – 1.727,5 miljoen euro), de FOD Binnenlandse Zaken (begrotingssectie 13 – 1.695,2  
miljoen euro)72 en de FOD Buitenlandse Zaken (begrotingssectie 14 – 1.640,6 miljoen euro).

De sociale departementen (sociale cel) vertegenwoordigen 32,4 % van de uitgaven. Hier zijn 
de belangrijkste uitgavenposten de overheidspensioenen (begrotingssectie 21 – 10.769,1 mil-
joen euro) en de dotaties aan het sociale zekerheidsstelsel vanuit de FOD Sociale Zekerheid 
(begrotingssectie 24 – 10.368,4 miljoen euro), waarvan 1.412,7 miljoen euro aan de stelsels 
van het statuut van de zelfstandigen en 6.748,6 miljoen euro aan de stelsels van het statuut 
van de werknemers.

De economische departementen (economische cel) hebben een aandeel van 6,1 % in de uit-
gaven. De uitgaven van de FOD Mobiliteit en Vervoer (begrotingssectie 33 – 3.233,6 mil-
joen euro) zijn hier de belangrijkste post. Die heeft in hoofdzaak betrekking op de bijdragen 
voor het spoorwegvervoer (begrotingsprogramma 33.51.1 – 2.896,3 miljoen euro).

De rubriek ‘Andere’ vertegenwoordigt 8,7 % van de uitgaven en omvat de bijdrage aan de 
Europese Unie (begrotingssectie 52 – 3.478,6 miljoen euro) en de uitgaven van de rijks-
schuld, exclusief de aflossingen van de rijksschuld, de terugkoop van effecten en de intrest-
lasten van de rijksschuld (begrotingssectie 51 – 2.589,3 miljoen euro).

Het Rekenhof bespreekt de benuttingsgraad van de vereffeningskredieten in punt 5.1.4.

5.1.3 Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting volgens de economische bena-
dering

De volgende tabel geeft de uitgaven 2016 weer vanuit de economische benadering (ESR-
classificatie).

Tabel 19 –  Toegekende en aangewende vereffeningskredieten 2016 volgens de economische benade-
ring (in miljoen euro)(*)

Economische classificatie
Toegekend 

2016
Uitvoering 

2016

Aandeel 
 in de totale  

uitgaven

Saldo 
2016

Aanwending 
in  %

Lopende uitgaven voor goederen en 
diensten

7.963,0 7.733,8 11,0 % 229,2 97,1 %

Personeelsuitgaven 6.045,2 5.945,0 8,5 % 100,2 98,3 %

Werkingsuitgaven 1.917,8 1.788,8 2,6 % 129,0 93,3 %

Duurzame militaire goederen  
(niet-activa)

0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %

Intrestlasten 11.036,5 10.970,7 15,7 % 65,8 99,4	%

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

11.026,5 10.961,0 15,6 % 65,5 99,4 %

Intrestlasten begrepen in de uitgaven 
van de departementen

10,0 9,7 0,0 % 0,3 97,2 %

72 inclusief de dotatie aan Fedasil (579,8 miljoen euro). deze dotatie was tot en met het begrotingsjaar 2015 inge-
schreven in de algemene uitgavenbegroting van de Pod Maatschappelijke integratie (sectie 44).
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Economische classificatie
Toegekend 

2016
Uitvoering 

2016

Aandeel 
 in de totale  

uitgaven

Saldo 
2016

Aanwending 
in  %

Overdrachten van inkomsten naar 
andere sectoren van de economie

9.305,2 8.769,5 12,5 % 535,8 94,2 %

Naar bedrijven 1.744,8 1.739,2 2,5 % 5,6 99,7 %

Naar particulieren 2.417,6 2.365,6 3,4 % 52,0 97,9 %

Naar het buitenland 5.142,8 4.664,6 6,7 % 478,2 90,7 %

Overdrachten van inkomsten binnen 
de sector overheidsbesturen

35.833,0 35.742,1 51,0 % 90,9 99,7 %

Naar de federale overheid (stricto 
sensu)

12.874,3 12.848,4 18,3 % 26,0 99,8 %

Naar de sociale zekerheid 8.211,0 8.210,4 11,7 % 0,6 100,0 %

Naar lokale overheden 2.215,9 2.161,8 3,1 % 54,1 97,6 %

Naar gesubsidieerd onderwijs en  
deelstaatentiteiten

12.531,7 12.521,6 17,9 % 10,2 99,9 %

Kapitaaloverdrachten 2.215,2 2.123,5 3,0 % 91,6 95,9 %

Naar bedrijven en financiële instel-
lingen

1.510,2 1.501,0 2,1 % 9,2 99,4 %

Naar of ten behoeve van gezinnen 84,2 84,0 0,1 % 0,1 99,8 %

Naar het buitenland 356,7 298,3 0,4 % 58,5 83,6 %

Naar de federale overheid 160,4 138,7 0,2 % 21,7 86,5 %

Naar lokale en andere overheden 23,3 22,2 0,0 % 1,1 95,3 %

Naar het gesubsidieerd onderwijs en 
de deelstaatentiteiten

80,4 79,4 0,1 % 1,0 98,8 %

Investeringen 462,2 417,1 0,6 % 45,1 90,2 %

Gronden, gebouwen en werken 59,9 58,6 0,1 % 1,3 97,8 %

Overige investeringsgoederen 402,3 358,5 0,5 % 43,7 89,1 %

Toekenning van kredieten en deelne-
mingen, excl. terugkoop effecten

6.233,5 4.326,8 6,2 % 1.906,8 69,4 %

Aan bedrijven en financiële instel-
lingen

2.480,1 2.403,3 3,4 % 76,7 96,9 %

Aan particulieren 0,4 0,3 0,0 % 0,1 75,0 %

Aan/in buitenland 3.534,8 1.724,2 2,5 % 1.810,6 48,8 %

Binnen de sector overheid 218,3 199,0 0,3 % 19,3 91,2 %

Anderen 456,7 0,6 0,0 % 456,1 0,1 %

Interdepartementale provisies 452,5 0,0 0,0 % 452,5 0,0 %

Interne verrichtingen 4,2 0,6 0,0 % 3,6 14,6 %

Totaal uitgaven 73.505,3 70.084,1 100,0 % 3.421,2 95,3 %

Aflossingen	van	de	rijksschuld	 
(sectie	33	en	51)

29.630,0 29.607,1 22,9 99,9	%

Terugkoop	van	effecten 7.134,0 7.119,5 14,5 99,8	%

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

Bron: Rekenhof
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De inkomensoverdrachten binnen de sector van de overheid (51,0 % - 35.742,1 miljoen euro) 
bevatten vier financiële stromen met als belangrijkste de stroom binnen de federale over-
heid (12.848,4 miljoen euro), waarvan 10.769,1 miljoen euro als dotatie aan de PDOS 
(begrotingssectie 21). De tweede belangrijkste stroom, met name de transferten aan de 
gemeenschappen en gewesten (12.521,6 miljoen euro), houdt in hoofdzaak verband met 
de financieringswet van 16 januari 1989. De financiële stroom naar de sociale zekerheid 
bedraagt 8.210,4 miljoen euro73. Tot slot zijn er de inkomensoverdrachten aan de lokale 
overheden (2.161,8 miljoen euro). Het betreft hier vooral de federale dotatie aan de meerge-
meentepolitiezones (719,7 miljoen euro) en de toelagen aan de OCMW’s in het kader van 
het recht op maatschappelijke integratie (873,9 miljoen euro) en maatschappelijke hulp 
(161,4 miljoen euro).

Met 10.970,7 miljoen euro, of een aandeel van 15,7 % in de uitgaven, zijn de intresten ook 
een belangrijke financiële stroom. Deze lasten hebben vooral betrekking op de rijksschuld 
(10.961,0 miljoen euro)74.

De inkomensoverdrachten naar de andere sectoren (die geen deel uitmaken van de overheids-
sector) vertegenwoordigen 12,5 % van de uitgaven (8.769,5 miljoen euro). Deze overdrach-
ten omvatten drie stromen: naar het buitenland, naar de gezinnen en naar de bedrijven.

De financiële stroom naar het buitenland (4.664,6 miljoen euro) heeft vooral betrekking op 
de bijdrage aan de Europese Unie (3.478,6 miljoen euro – begrotingssectie 52), de bijdragen 
aan internationale instellingen (165,9 miljoen euro – FOD Buitenlandse Zaken en Ontwik-
kelingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.53) en de subsidiëring in het kader van ont-
wikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (709,9 miljoen euro – FOD Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.54).

De financiële stroom naar de gezinnen bedraagt 2.365,6 miljoen euro. Het betreft hier 
vooral de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (1.505,4 miljoen euro – FOD 
Sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.55.3) en de inkomensgarantie aan ouderen 
(535,6 miljoen euro – FOD Sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.58.6). Ook de ver-
goedingen aan de advocaten en de tussenkomst in de organisatie van de gerechtelijke bij-
stand (82,8 miljoen euro – FOD Justitie – programma 12.56.1) zijn hier belangrijk. 

De financiële stroom naar de bedrijven (1.739,2 miljoen euro) bestaat vooral uit de bijdragen 
in de exploitatiekosten van het spoorwegvervoer (1.358,9 miljoen euro – FOD Mobiliteit en 
Vervoer – begrotingsprogramma 33.51.1).

De lopende uitgaven voor goederen en diensten, d.w.z. de personeels- en werkingsuitga-
ven, vertegenwoordigen samen 11,0 % van de totale uitgaven (7.733,8 miljoen euro). De 

73 Waarvan 1.412,7 miljoen euro aan de stelsels van het statuut van de zelfstandigen en 6.748,6 miljoen euro aan de 
stelsels van het statuut van de werknemers.

74 Waarvan 10.893,3 miljoen euro aangerekend op sectie 51 (Rijksschuld), 37,9 miljoen euro op sectie 18 (Fod Finan-
ciën)	en	29,7	miljoen	euro	aangerekend	op	sectie	33	(FOD	Mobiliteit	en	Vervoer).
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personeelsuitgaven bedragen 5.945,0 miljoen euro75 en de werkingsuitgaven 1.788,8 mil-
joen euro76.

De deelnemingen en de toekenning van kredieten (exclusief terugkoop van effecten) bedragen 
4.326,8 miljoen, zijnde 6,2 % van de totale uitgaven. Er zijn twee belangrijke stromen: de 
deelnemingen aan bedrijven en financiële instellingen (2.403,3 miljoen euro) en de deelne-
mingen in het buitenland (1.724,2 miljoen euro). De deelnemingen aan bedrijven en finan-
ciële instellingen bestaan vooral uit aflossingsuitgaven, wisselverliezen en de uitgaven voor 
afgeleide producten77 in het kader van het beheer van de rijksschuld (2.399,9 miljoen euro  
– FOD Financiën voor de rijksschuld – begrotingsprogramma 51.54.1). De deelnemingen 
aan buitenland hebben vooral betrekking op de betaling van de Belgische bijdrage aan het 
IMF (1.697,9 miljoen euro). 

De kapitaaloverdrachten hebben een aandeel van 3,0 % (2.123,5 miljoen euro) in de uitgaven. 
De belangrijkste overdracht heeft betrekking op een overdracht naar bedrijven en financi-
ele instellingen (1.501,0 miljoen euro) en omvat in hoofdzaak de bijdragen in de investerin-
gen van het spoorwegvervoer (1.482,5 miljoen euro – FOD Mobiliteit en Vervoer – begro-
tingsprogramma 33.51.1).

Het aandeel van de investeringen (417,1 miljoen euro) beperkt zich tot 0,6 % van de uitga-
ven. Het betreft in hoofdzaak de vereffening van openstaande verbintenissen (het zoge-
naamd encours) bij Defensie (226,9 miljoen euro)78.

5.1.4	 Onderbenutting	van	de	vereffeningskredieten
Om de impact van de onderbenutting op de operationele werking van de federale overheid 
na te gaan, is het zinvol de onderbenutting anders te berekenen en geen rekening te hou-
den met de onderbenutting van de kredieten voor de kredietverlening en de deelnemingen 
(1.906,8 miljoen euro – ESR-code 8)79. Dit krediet heeft immers geen invloed op het vorde-
ringensaldo. 

Omdat de inkomens- en kapitaaltransferten aan de gewesten en de gemeenschappen 
(onderbenutting van 11,2 miljoen euro) en de Europese Unie (onderbenutting van 310 mil-
joen euro) geen federale werkingsmiddelen zijn, mag ook de onderbenutting op deze kre-
dieten buiten beschouwing worden gelaten. 

75 het leeuwendeel van de personeelsuitgaven bevindt zich bij defensie (1.633,0 miljoen euro), de Fod Justitie 
(1.280,9	miljoen	euro),	de	FOD	Financiën	(1.233,6	miljoen	euro)	en	de	Federale	politie	(761,8	miljoen	euro).

76 Waarvan de belangrijkste: 543,9 miljoen euro bij defensie, 394,1 miljoen euro bij de Fod Justitie, 263,7 miljoen euro 
bij	de	FOD	Financiën	en	181,9	miljoen	euro	bij	de	Federale	politie.

77 de uitgaven voor afgeleide producten hebben in 2016 betrekking op de kasuitgaven voor swaps en andere afgelei-
de producten, meer bepaald te betalen intresten in het kader van swaps, annulatiepremies van vroeger afgesloten 
swaps en premies van swaps en swaptions. 

78 Het	betreft	voornamelijk	de	vereffening	van	de	openstaande	vastleggingen	voor	de	aankoop	van	het	nieuwe	trans-
porttoestel A400M (141,5 miljoen euro).

79 het betreft hier in hoofdzaak de onderbenutting van de kredietverlening (1.636 miljoen euro) aan het Gemeen-
schappelijk Afwikkelingsfonds van de Europese unie (Single Resolution Fund) voor het uitbouwen van een krediet-
lijn voor de Belgische Banken van 1.870 miljoen euro. omdat in 2016 geen beroep werd gedaan op deze kredietlijn, 
hoefde de regering het krediet niet aan te spreken. Voor een meer gedetailleerde bespreking van het Single Resolu-
tion Fund verwijst het Rekenhof naar de parlementaire bespreking van het wetsontwerp tot omzetting van diverse 
bepalingen van Richtlijn 2014/59/Eu van het Europees Parlement (Parl. St. Kamer, 13 mei 2016, doC 54 1831/001). 
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De uitgaven voor de financiering van de intrestlasten van de rijksschuld (onderbenutting 
van 65,5 miljoen euro) zijn afhankelijk van de evolutie van de intrestvoeten, en dus van 
externe factoren. De rechtstreekse impact van de federale overheid op deze uitgave is dus 
beperkt. De operationele onderbenutting houdt daarom evenmin rekening met deze onder-
benutting. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat de operationele onderbenutting 1.127,8 miljoen euro 
bedraagt. Dit is enerzijds het gevolg van een natuurlijke onderbenutting80 en anderzijds 
van het verscherpte budgettaire toezicht in het kader van de saneringsmaatregelen die de 
regering besliste (zie punt 5.2).

Tabel 20 –  Operationele onderbenutting 2016 (in miljoen euro)(1)

Omschrijving Toegekend 
2016

Vereffend 
2016 Saldo 2016

Onderbenutting 73.505,3 70.084,1 3.421,2

Totaal in mindering te brengen bedragen: -33.669,9 -31.376,5 -2.293,4

Intrestlasten van de Rijksschuld
Toekenning van kredieten en deelnemingen
Inkomensoverdrachten aan de deelstaatentiteiten
Kapitaaloverdrachten aan de deelstaatentiteiten
Bijdrage aan de EU

-11.026,5
-6.233,5

-12.531,7
-80,4

-3.797,7

-10.961,1
-4.326,8

-12.521,6
-79,4

-3.487,7

-65,5
-1.906,8

-10,2
-1,0

-310,0

Operationele onderbenutting 39.835,4 38.707,6 1.127,8(2)

(1)  door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.
(2)  dit bedrag verschilt licht van het bedrag van onderbenutting (1.087,3 miljoen euro) zoals vermeld in de algemene 

toelichting bij het begrotingsjaar 2018 (Parl. St. Kamer, 20 oktober 2017, doC 54 2688/001, p. 8). dit komt door-

dat	het	Rekenhof	voor	zijn	berekening	gebruik	heeft	gemaakt	van	de	definitieve	begrotingsgegevens.

Bron: Rekenhof

De belangrijkste reden van de operationele onderbenutting is de onderbenutting van de 
interdepartementale provisies voor 452,5 miljoen euro. Vooral de interdepartementale pro-
visies beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning (begrotingsprogramma 03.41.1) ble-
ven onbenut. De tabel hieronder bevat een overzicht van de overgehevelde  vereffenings-
kredieten per provisie. Het Rekenhof bespreekt meer in detail het gebruik van de provisies 
voor asiel en migratie, veiligheid en strijd tegen terrorisme in punt 5.1.5.

80 om diverse redenen (annulering van een contract, vertraging van een levering…) kunnen de departementen de 
toegekende kredieten nooit volledig besteden. de impact van de zogenaamde “natuurlijke” onderbenutting wordt 
geraamd op 600 miljoen euro.



54

Tabel 21 –  Overzicht van de getransfereerde kredieten vanuit de interdepartementale provisies 
(in miljoen euro)

Sectie Omschrijving Toegekend Getransfereerd Saldo

03 Algemeen 499,9 396,0 103,9

03 Veiligheid 95,0 90,9 4,1

03 Asiel en migratie 650,0 536,8 113,2

03 Strijd tegen terrorisme 400,0 172,2 227,8

04 diversiteit en gelijke kansen 0,2 <0,1 0,1

14 Civiel crisisbeheer 6,3 2,9 3,4

17 Aanwervingsbeleid in politiezones met 
personeelstekort

8,4 8,4 0

25 Project	1733	(wachtdiensten	voor	 
huisartsen)

3,5 3,5 0

Totaal 1.663,2 1.210,7 452,5

Bron: Rekenhof

De operationele onderbenutting doet zich daarnaast voor bij de personeels-, werkings-, 
en investeringsuitgaven: respectievelijk 100,2 miljoen euro, 129,0 miljoen euro en 45,1 mil-
joen euro (zie tabel 19). 

Ook de volgende uitgavenposten bleven onderbenut:

• de vergoedingen aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (begrotingsprogram-
ma 12.62.4 – 15,6 miljoen euro). De hoge raming van kredieten verklaart deze onderbe-
nutting (zie punt 5.3 – sectie 12);

• de bijdragen van België aan internationale instellingen (begrotingsprogramma 14.53.1 – 
14,1 miljoen euro). Deze onderbenutting is onder meer toe te schrijven aan de adminis-
tratieve blokkeringen in het kader van de budgettaire behoedzaamheid;

• de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (Organisatieafde-
ling 14.54 – 140,1 miljoen euro). De regering blokkeerde met het oog op deze onderbenut-
ting in 2016 de onderliggende kredieten voor 135 miljoen euro. Door de blokkering moest 
de afdeling Ontwikkelingssamenwerking de laatste schijf van de verplichte bijdrage aan 
het Europees Ontwikkelingsfonds 2016 op het begrotingsjaar 2017 aanrekenen (bijna 
25 miljoen euro). 

• de Belgische bijdrage aan het Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de 
Eurogroep en de Belgische bijdrage aan het Securities Markets Programme (SMP) (res-
pectievelijk 26,2 miljoen euro en 40 miljoen euro – FOD Financiën – begrotingspro-
gramma 18.61.1). De reden van deze onderbenutting is dat de verschillende partijen pas 
in 2017 een overeenkomst kon sluiten over de verlenging van het hulprogramma81;

81 in juli 2015 stelde de Eurogroep een nieuw hulpplan van 86 miljard euro voor. de Griekse regering aanvaardde de 
voorwaarden van dit nieuwe programma niet. het iMF eiste bovendien een herschikking van de Griekse schuld, 
wat dan weer niet aanvaard werd door de Eurogroep. Pas in juni 2017 bereikten de verschillende partijen een ak-
koord.
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• de subsidies ter financiering van het eindeloopbaanstelsel bij de lokale politie (begro-
tingsprogramma 17.90.1 – 12,4 miljoen euro). De onderbenutting is te wijten aan een 
wijziging van de betalingsregels waardoor minder krediet nodig was dan geraamd;

• de dotaties aan de PDOS (begrotingsprogramma 21.55.1 – 10 miljoen euro);
• de toelagen aan de OCMW’ s in het kader van het recht op maatschappelijke integratie 

en maatschappelijke hulp. De onderbenutting van deze toelagen bedraagt respectieve-
lijk 6,4 miljoen euro en 13,4 miljoen euro (begrotingsprogramma 44.55.1). De reden van 
deze onderbenutting is in hoofdzaak een te hoge raming van de kredieten.  

5.1.5 Gebruik van de interdepartementale provisies 
De algemene uitgavenbegroting omvat traditioneel een interdepartementale provisie82 die 
de regering gebruikt als ze niet vooraf weet wanneer en op welk artikel ze bepaalde vermoe-
delijke uitgaven zal moeten aanrekenen83. 

De regering gebruikt die provisie al enige jaren als een instrument voor begrotingscontrole: 
de middelen die erop zijn ingeschreven, kunnen in de loop van het begrotingsjaar alleen 
ter beschikking worden gesteld van de FOD’s als aan bepaalde restrictieve voorwaarden is 
voldaan. 

Voor 2016 werd de provisie (499,9 miljoen euro) voor 75,0 % benut op het niveau van de 
vastleggingen (374,9 miljoen euro) en 79,2 % op het niveau van de vereffeningen (396,0 mil-
joen euro). 

Het Rekenhof heeft al meermaals benadrukt dat het gebruik van de interdepartementale 
provisie een afwijking is van het principe van de begrotingsspecialiteit als de regering daar-
door een globale enveloppe toegekend krijgt voor te vage doeleinden. 

In 2015 werd een provisie gecreëerd voor niet-structurele uitgaven inzake veiligheid84. Zoals 
het Rekenhof al aangaf in punt 3, kwamen daar in 2016 nog twee interdepartementale pro-
visies85 bij. Die drie provisies werden tijdens dat begrotingsjaar gebruikt voor de financie-
ring van:

• niet-recurrente uitgaven voor veiligheid (95,0 miljoen euro aan vereffeningskredieten);
• niet-recurrente uitgaven voor de opvang van vluchtelingen (650,0 miljoen euro aan vast-

leggings- en aan vereffeningskredieten);
• uitgaven voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme (400,0 miljoen euro aan vastleg-

gings- en aan vereffeningskredieten).

82 Basisallocatie 03.41.10.01.00.01
83 Bijvoorbeeld de impact van een indexsprong op de wedden van het personeel, de gerechtskosten of schadevergoe-

dingen ten laste van de Belgische Staat. 
84 Basisallocatie	03.41.10.01.00.02	(118	miljoen	euro	aan	vastleggingen	en	132	miljoen	euro	aan	vereffeningen).	
85 Basisallocatie 03.41.10.01.00.03 – Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van niet-structurele uitgaven wat 

betreft asiel en migratie, en basisallocatie 03.41.10.01.00.04 – Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de 
uitgaven	betreffende	de	versterking	van	de	genomen	maatregelen	alsook	de	nieuwe	initiatieven	inzake	de	strijd	
tegen het terrorisme en het radicalisme. in andere programma’s van de algemene uitgavenbegroting zijn ook klei-
nere provisies opgenomen.
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Die drie provisies werden heel verschillend benut. 

1. De eerste, voor uitgaven inzake veiligheid, werd voor 95,7 % benut (90,9 miljoen euro). 
Ze omvatte immers enkel vereffeningskredieten voor uitgaven die waren toegestaan op 
grond van vroegere juridische en boekhoudkundige verbintenissen.

 In zijn 173e Boek86 had het Rekenhof vastgesteld dat een deel van die provisie was 
gebruikt voor andere doeleinden dan veiligheid. Die vaststelling geldt ook voor de pro-
visie 2016. Een deel ervan (15,5 miljoen euro) werd immers gebruikt voor de financiering 
van het technisch passief bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte 
Splijtstoffen (NIRAS)87. 

2. De provisie voor de opvang van vluchtelingen werd voor 82,6 % benut (536,8 miljoen 
euro), zowel op het niveau van de vastleggings- als op het niveau van de vereffenings-
kredieten. De middelen vloeiden voornamelijk naar drie ministeriële departementen. 

 In de eerste plaats ontving de FOD Binnenlandse Zaken 336,1 miljoen euro bijkomende 
middelen, waarvan 300,0 miljoen euro voor Fedasil 88.

 Een ander deel van de provisie (120,6 miljoen euro) ging naar de POD Maatschappelijke 
Integratie. Die had extra middelen nodig omdat het aantal leefloners toenam als gevolg 
van de migratiestroom, en omdat de subsidies voor de OCMW’s daardoor werden aan-
gepast.

 Tot slot ging ook een deel van de provisie naar de FOD Buitenlandse Zaken (65,7 mil-
joen euro), voornamelijk voor de financiële verplichtingen van België op het vlak van de 
controle van de vluchtelingenstroom door Turkije (57,6 miljoen euro). 

3. De laatste provisie, voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme, werd benut voor 
53,0 % op het niveau van de vastleggingen (211,9 miljoen euro) en voor 43,0 % op het 
niveau van de vereffeningen (172,2 miljoen euro). 

 Van de vereffeningskredieten van die provisie werd 79,6 miljoen euro toegekend aan 
Defensie. Die was voornamelijk bestemd voor de betaling van wedden en premies van 
het personeel (54,7 miljoen euro). 

 Twee andere departementen ontvingen ook veel middelen uit de provisie, namelijk de 
FOD Justitie (30,6 miljoen euro aan vereffeningen) en de Federale Politie (29,8 mil-
joen euro).

86 Rekenhof, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p.47-50, www.rekenhof.be. 
87 Programma 32.42.3 – Financiering van het nucleair passief.
88 Voor meer informatie, zie Rekenhof, Opvang van asielzoekers, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volks-

vertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 
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 De FOD Kanselarij ontving tot slot een substantieel bedrag (12,1 miljoen euro voor de 
ontwikkeling van het ICT-netwerk), net als de FOD Mobiliteit en Vervoer (9,8 mil-
joen euro, voornamelijk voor uitgaven in verband met spoorinvesteringen89).

In hoeverre die middelen in 2016 effectief gebruikt zijn, is onmogelijk te bepalen. De speci-
aliteit van de begrotingskredieten is immers onvoldoende gedetailleerd en de middelen die 
vanuit de drie provisies werden overgeheveld, kunnen dan ook niet worden afgezonderd.

5.1.6 Meerjarenoverzicht
De volgende tabel geeft een overzicht van de evolutie van de algemene uitgavenbegroting 
sinds 2014 (ingedeeld volgens de economische classificatie).

Tabel 22 –  Aangewende vereffeningskredieten voor de periode 201-2016 volgens de economische 
benadering (in miljoen euro)(*) 

Economische classificatie 2014 2015 2016

Lopende uitgaven voor goederen en  
diensten

8.176,2 7.759,5 7.733,8

Personeelsuitgaven 6.313,6 5.915,7 5.945,0

Werkingsuitgaven 1.795,5 1.843,8 1.788,8

Duurzame militaire goederen (niet-activa) 67,1 0,0 0,0

Intrestlasten 12.046,5 11.487,5 10.970,7

Intrestlasten van de rijksschuld 11.992,6 11.486,6 10.961,0

Intrestlasten begrepen in de uitgaven van 
de departementen

53,9 0,9 9,7

Overdrachten van inkomsten naar andere 
sectoren van de economie

8.917,2 9.129,2 8.769,5

Naar bedrijven 1.887,6 1.856,2 1.739,2

Naar particulieren 2.715,6 2.737,1 2.365,6

Naar het buitenland 4.314,0 4.535,9 4.664,6

Overdrachten van inkomsten binnen de 
sector overheidsbesturen

29.352,6 34.220,3 35.742,1

Naar de federale overheid (stricto sensu) 11.959,2 12.966,6 12.848,4

Naar de sociale zekerheid 14.230,5 8.112,7 8.210,4

Naar lokale overheden 2.141,3 1.956,3 2.161,8

Naar gesubsidieerd onderwijs en deelstaa-
tentiteiten

1.021,5 11.184,6 12.521,6

Kapitaaloverdrachten 2.356,0 2.023,2 2.123,5

Naar bedrijven en financiële instellingen 1.491,3 1.501,1 1.501,0

Naar of ten behoeve gezinnen 24,5 31,3 84,0

Naar buitenland 467,7 301,3 298,3

Naar federale overheid 291,6 120,0 138,7

89 de rest werd verdeeld over de Fod Buitenlandse Zaken (5,7 miljoen euro), de Fod Economie (5,3 miljoen euro), de 
Fod Binnenlandse Zaken (2,9 miljoen euro), de Fod Volksgezondheid (1,2 miljoen euro) en de Fod informatie- en 
Communicatietechnologie (0,5 miljoen euro).
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Economische classificatie 2014 2015 2016

Naar gesubsidieerd onderwijs en deelstaa-
tentiteiten

43,6 32,0 79,4

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

Investeringen 231,8 254,3 417,1

Gronden, gebouwen en werken 60,0 31,9 58,6

Overige investeringsgoederen 171,8 222,4 358,5

Toekenning van kredieten en  
deelnemingen

1.182,9 2.782,5 4.326,8

Aan bedrijven en financiële instellingen 426,9 2.598,6 2.403,3

Aan particulieren 0,2 0,3 0,3

Aan/in buitenland 572,2 32,1 1.724,2

Binnen de sector overheid 183,6 151,5 199,0

Anderen 0,8 1,1 0,6

interdepartementale provisies 0,0 0,0 0,0

interne verrichtingen 0,8 1,1 0,6

Totaal 62.263,8 67.657,6 70.084,1

Aflossingen	van	de	rijksschuld 29.705,6 33.125,0 29.607,1

Terugkoop	van	effecten 6.772,0 7.103,5 7.119,5

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

Bron: Rekenhof

In 2016 stijgen de uitgaven met 7.820,3 miljoen euro tegenover 2014 (+12,6 %) en 2.426,5 mil-
joen euro tegenover van 2015 (+3,6 %). Deze stijgingen zijn in belangrijke mate toe te schrij-
ven aan de gestegen inkomensoverdrachten binnen de sector van de overheid (+6.389,5 mil-
joen euro tegenover 2014 en +1.521,8 miljoen euro tegenover 2015), voornamelijk als gevolg 
van de gewijzigde financieringsmethode van de gemeenschappen in het kader van de zesde 
staatshervorming vanaf 2015 (+10 miljard euro, inkomensoverdrachten naar de deelstaat-
entiteiten) en de hogere dotatie aan PDOS voor de overheidspensioenen (+1 miljard euro, 
inkomensoverdrachten naar de federale overheid). De inkomensoverdrachten aan de sociale 
zekerheid dalen vanaf 2015 (-6 miljard euro), ook als gevolg van de zesde staatshervorming. 

De stijging van de deelnemingen en de toekenning van kredietverleningen (+3.143,9 mil-
joen euro tegenover 2014 en +1.544,3,miljoen euro tegenover 2015) houdt verband met uitga-
ven in het kader van het beheer van de rijksschuld (deelnemingen aan bedrijven en finan-
ciële instellingen)90. Daarnaast is in 2016 de stijging ook het gevolg van de betaling van de 
Belgische bijdrage aan het IMF (1.697,9 miljoen euro, deelnemingen in het buitenland). 

De intrestlasten, en in het bijzonder die van de rijksschuld, nemen vanaf 2014 verder af 
(-1.075,8 miljoen euro tegenover 2014 en -516,8 miljoen euro tegenover 2015). De lopende 
uitgaven voor goederen en diensten dalen vooral tegenover 2014 (-442,4 miljoen euro) als 

90 Zie voetnoot 77.
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gevolg van de zesde staatshervorming en de overdracht van personeel naar de deelstaat-
entiteiten. 

5.1.7 Encours 2016
Het openstaande bedrag aan verbintenissen die nog kunnen worden vereffend op 31 decem-
ber 2016, het zogenaamd encours, bedroeg op 31 december 2016 in totaal 3.659,9 mil-
joen euro (zie volgende tabel). 

Tabel 23 –  Evolutie van de nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro) (1) 

Secties
Encours 
1 januari 

2016(2)

Vastleg- 
gingen  

2016

Annulaties  
en niet- 

overdrachten 

Vereffend  
in 2016

En cours  
31 december  

2016

01.	 Dotaties 0,9 12.245,9 0,2 12.246,2 0,4

02.	 Kanselarij	van	de	Eerste	
Minister

17,9 121,3 0,3 120,8 18,1

03.	 Budget	en	 
Beheerscontrole

3,2 25,3 0,3 25,6 2,6

04.	 Personeel	en	Organisatie 13,6 52,2 0,6 52,9 12,3

05.		 Informatie-	en	Communi-
catietechnologie

4,8 23,7 1,3 23,6 3,6

12.	 Justitie 121,2 1.824,8 9,4 1.821,8 114,8

13.	 Binnenlandse	Zaken 110,5 1.712,7 28,2 1.695,2 99,8

14.	 Buitenlandse	Zaken,	
Buitenlandse handel en 
ontwikkelingssamenwer-
king

1.336,4 1.297,7 32,4 1.640,6 961,1

16.	 Defensie 1.282,6 2.414,4 59,2 2.518,2 1.119,6

17.	 Federale	Politie	en	Geïnte-
greerde Werking

65,1 1.748,5 11,3 1.727,5 74,8

18.	 Financiën 2.209,0 1.741,1 270,8 3.425,9 253,4

19.	 Regie	der	Gebouwen 52,7 759,8 50,2 762,3 0,0

21.	 Pensioenen 0,8 10.768,3 0,0 10.769,1 0,0

23.	 Werkgelegenheid,	Arbeid	
en Sociaal overleg

2,6 95,4 1,2 95,1 1,7

24.	 Sociale	Zekerheid 5,8 10.366,3 1,0 10.368,4 2,7

25.	 Volksgezondheid,	Veilig-
heid van de Voedselketen 
en leefmilieu

24,9 259,7 3,1 259,3 22,2

32.	 Economie,	KMO,	Midden-
stand en Energie

402,3 529,3 3,6 479,2 448,8

33.	 Mobiliteit	en	Vervoer 228,7 3.253,6 10,7 3.233,6 238,0

44.	 Maatschappelijke	Integra-
tie, Armoedebestrijding 
en Sociale Economie

202,7 1.170,3 41,3 1.208,8 122,9

46.	 Wetenschapsbeleid 199,4 528,6 3,6 571,9 152,5

51.	 Rijksschuld 0,0 2.589,3 0,0 2.589,4 0,0

52.	 Europese	Unie 0,0 3.487,7 0,0 3.487,7 0,0

Totaal primaire uitgaven 6.285,1 57.015,9 528,7 59.123,1 3.649,2
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Secties
Encours 
1 januari 

2016(2)

Vastleg- 
gingen  

2016

Annulaties  
en niet- 

overdrachten 

Vereffend  
in 2016

En cours  
31 december  

2016

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

17,9 10.963,9 10,0 10.961,1 10,7

Totaal uitgaven 6.303,0 67.979,8 538,7 70.084,1 3.659,9

Uitgaven van de rijksschuld 0,0 36.726,6 0 36.726,6 0

Aflossingen	van	de	rijksschuld	
(secties	33	en	51)

0,0 29.607,1 0 29.607,1 0,0

Terug	van	effecten	 
(rijksschuld)

0,0 7.119,5 0 7.119,5 0

(1)  door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.
(2)  het encours op 1 januari 2016 verschilt van het encours op 31 december 2015 in de uitvoeringsrekening 2015. 

dit houdt verband met niet-overgedragen bestelbonnen en correcties. de verschillen worden verantwoord in de 

verklarende nota bij de uitvoeringsrekening van de begroting 2016.

Bron: Rekenhof

Twee departementen hadden eind 2016 een hoog encours: de FOD Buitenlandse Zaken 
(961,1 miljoen euro) en Defensie (1.119,6 miljoen euro).

Ten opzichte van 1 januari 2016 (6.285,1 miljoen euro) daalt het encours (-2.643,0 mil-
joen euro). Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de vereffening van de Bel-
gische bijdrage in het IMF (1.697,9 miljoen euro), die in 2012 werd vastgelegd door de 
FOD Financiën91. 

Hoewel de openstaande vastleggingen voor de meerjarige projecten voor ontwikkelings-
samenwerking bij de FOD Buitenlandse Zaken in 2016 aanzienlijk werden vereffend, blijft 
het encours op deze projecten eind 31 december 2016 hoog.

De oorzaak van het hoge encours bij de Defensie zijn de nog openstaande vastleggingen van 
de investeringen uit de periode 2012-2016 en voornamelijk de aankoop van het transport-
toestel A400M.

5.2 Realisatie van de begrotingsmaatregelen 2016

Beleid
Bij de opmaak van de initiële begroting 2016 besliste de regering de onderbenutting van 
600 miljoen euro voor de primaire uitgaven, vermeld in het rapport van het Monitoring-
comité van 9 juli 2015, te verhogen met 273,6 miljoen euro tot 873,6 miljoen euro. Bij het 
begrotingsconclaaf van april 2016 verhoogde ze die onderbenutting met 36 miljoen euro tot 
bijna 910 miljoen euro, zodat de bijkomende besparing zo’n 310 miljoen euro bedroeg.

91 Veertiende algemene herziening van de quota bij het iMF; goedgekeurd door de wet van 16 januari 2012 (zie Parl. 
St. Kamer, 17 december 2012, doC 53 2523/012, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar	2013		–	18.	FOD	Financiën,	p.	34-35).
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Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2016 daalde de onderbenuttingsdoelstelling 
naar 894 miljoen euro (-16 miljoen euro) door technische correcties92 die een negatieve 
impact hadden op de primaire uitgaven voor 2016.

Om het Garantiefonds de mogelijkheid te geven de beschermde tegoeden van de klanten 
van een failliete bankinstelling terug te betalen, schreef de regering eind 2016 in de uitga-
venbegroting een krediet van 54 miljoen euro in93. Ze verhoogde de onderbenutting in de 
primaire uitgaven bij die gelegenheid met een identiek bedrag. Daardoor bedroeg de opge-
legde onderbenutting in 2016 uiteindelijk 948 miljoen euro.

Om die doelstelling te halen, verscherpte de regering het budgettair toezicht tijdens het jaar. 
Zo blokkeerde ze in het kader van de begrotingsbehoedzaamheid94 in mei 2016 402,6 mil-
joen euro aan kredieten, voornamelijk bij de FOD Financiën (138,5 miljoen euro), de FOD Bui-
tenlandse Zaken (29,1 miljoen euro) en Ontwikkelingssamenwerking (125,0 miljoen euro).

Een aantal FOD’s of bijzondere uitgaven waren echter niet onderworpen aan de blokke-
ringsmaatregelen. Dat was het geval voor de FOD Justitie, het Coördinatieorgaan voor de 
Dreigingsanalyse (OCAD), het Crisiscentrum en de Federale Politie. Ook bepaalde sociale 
uitgaven (toelagen aan gehandicapten, pensioenen), en de begrotingsfondsen vielen erbui-
ten. De dotaties aan gemeenschappen en gewesten zijn wettelijk vastgelegd en vallen daar-
door ook buiten de blokkering. 

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

In 2016 bedroeg de onderbenutting van de vereffeningskredieten van de primaire uitga-
ven95 1.127,8 miljoen euro, waarvan 452,5 miljoen euro door de onderbenutting van de 
diverse interdepartementale provisies. De doelstelling werd bijgevolg gehaald. In punt 
5.1.4 (Onderbenutting van de vereffeningskredieten) is het Rekenhof dieper ingegaan op 
de berekeningswijze van de onderbenutting en licht het kort toe welke uitgavenposten het 
sterkst werden onderbenut.

De regering legde de openbare instellingen een onderbenutting van 140 miljoen euro op. 
Om die doelstelling te bereiken, zag ze strikter toe op het verplicht en onvermijdbaar 
karakter van hun uitgaven en verstrengde ze de goedkeuringsprocedures van die uitgaven.

92 Het	ging	concreet	om	het	uitstel	van	de	inwerkingtreding	van	de	hervorming	betreffende	de	diplomabonificatie	in	
de pensioenen (9,9 miljoen euro) en de hervorming van het recht op inkomensgarantie voor ouderen (iGo) door 
een	voorwaarde	van	minimumverblijf	in	België	op	te	leggen	(5,7	miljoen	euro).

93 Wet van 25 december 2016 houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begro-
tingsjaar 2016.

94 Omzendbrief	van	20	mei	2016	betreffende	het	versterkt	mechanisme	van	begrotingsbehoedzaamheid	voor	het	
begrotingsjaar 2016.

95 Buiten de aan de gemeenschappen overgedragen dotaties en buiten de codes 8 en 9 die geen invloed hebben op 
het ESR-saldo.
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Volgens de FOD Beleid en Ondersteuning realiseerden deze instellingen in 2016 een onder-
benutting van 298,1 miljoen euro. 

5.3 Commentaar per sectie

Sectie 12-Justitie: Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders

De Commissie voor Financiële Hulp onderzoekt sinds 1985 aanvragen voor financiële hulp 
die zijn ingediend door slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of door de naasten van 
die slachtoffers. Sinds 2006 beoogt de hulp ook de occasionele redders en, in geval van 
overlijden, hun nabestaanden. De opdracht van de commissie bestaat erin een financiële 
tussenkomst van de Staat toe te kennen aan slachtoffers van gewelddaden waarbij de daders 
onbekend of onvermogend zijn, en zo de geleden schade te temperen. 

De diverse tegemoetkomingen die worden toegekend, komen uit het bijzonder fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Dat wordt gestijfd met bijdragen 
die rechters opleggen bij veroordelingen tot een criminele of correctionele hoofdstraf. De 
volgende tabel schetst de financiële toestand van het fonds in 2016.

Tabel 24 –  Toestand van het bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en aan de occasionele redders in  2016 (in miljoen euro)

Kredieten
Middelen op 

1/1/2016

Geannu- 
leerde vast-
leggingen

Bestemde 
ontvang-

sten

Desaffec-
tatie

Benutting 
van de  

kredieten

Beschikbare 
middelen op 
31/12/2016

Vastlegging 110,59 0,03 40,81 -84,59 -12,80 54,05

Vereffening 110,68 40,81 -84,59 -11,36 55,54

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens uit Fedcom (31 augustus 2017)

Op 1 januari 2016 beliep het saldo van het fonds 110,59 miljoen euro aan vastleggingen en 
110,68 miljoen euro aan vereffeningen. De beschikbare middelen werden echter ten belope 
van 84,59 miljoen euro gedesaffecteerd96, overeenkomstig de beslissing van de minister-
raad van 1 oktober 201597. Die gedesaffecteerde middelen werden bij de algemene middelen 
van de Schatkist gevoegd. Dat druist in tegen artikel 62, § 2, lid 1 tot 3, van de wet van 
22 mei 200398.

96 Bij de eerste aanpassing van de begroting 2016 (artikel 2.12.4 van de wet van 12 juli 2016  houdende eerste aanpas-
sing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016).

97 Ministerraad	van	1	oktober	2015,	notificatie	punt	6,	organieke	begrotingsfondsen,	begroting	2016,	p.	2	en	3.
98 De	vastleggingskredieten	en	de	vereffeningskredieten	betreffende	elk	begrotingsfonds	variëren	in	functie	van	de	

geïnde bedragen van de in § 1 bedoelde ontvangsten. die kredieten worden vermeerderd met de op het einde van 
het vorige begrotingsjaar beschikbare kredieten die vanaf de aanvang van het begrotingsjaar mogen worden aan-
gewend. de begrotingsfondsen kunnen niet worden gestijfd met kredieten van de algemene uitgavenbegroting. 
het bedrag van de geannuleerde vastleggingen van de begrotingsfondsen wordt bij het voor vastlegging beschik-
bare krediet gevoegd. 
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De bestemde ontvangsten van het jaar beliepen 40,81 miljoen euro. Op 31 decem-
ber 2016 omvatten de beschikbare middelen 54,05 miljoen euro aan vastleggingen en 
55,54 miljoen euro aan vereffeningen.

De benuttingsgraad van de kredieten lag in 2016 lager dan 50 %. Dat is te verklaren door 
het verschil tussen de werkelijke noden van de commissie (die ze op 12 miljoen euro raamde 
in haar begrotingsvoorstel) en de theoretische bepaling van het uitgavenplafond. Aan de 
commissie werden immers 27,01 miljoen euro aan vastleggings- en uitgavenkredieten toe-
gekend99, wat 15,01 miljoen meer is dan het voorgaande jaar. 

De wettelijke aanpassing van 2016100 verdubbelde de plafonds voor hoofd- en noodhulp en 
verruimde de groep van mogelijke begunstigden. Daarnaast zullen twee koninklijke beslui-
ten uit 2017101 in de toekomst gevolgen hebben voor de begroting: het eerste verhoogt de pla-
fonds van bepaalde kosten en brengt het aantal kamers van de Commissie op acht (in plaats 
van zes)102 en het tweede omvat een lijst van dertien feiten van terrorisme, zowel in België 
als in het buitenland, die recht kunnen geven op financiële hulp103. Na de aanslagen van 
22 maart 2016 in Brussel heeft de commissie op 17 april 2016 overigens een loket geopend 
voor slachtoffers van terroristische daden, met de bedoeling snel een oplossing te kunnen 
vinden voor die mensen.

In 2016 heeft de commissie 1.674 nieuwe dossiers geopend (in 2015 waren dat er 1.281) en 
heeft ze 1.462 beslissingen genomen. 

Sectie 19 - Regie der Gebouwen

1 Inleiding
De Regie beheert het vastgoed van en voor rekening van de federale Staat104. Om de uit-
gaven voor die huisvesting te financieren en de internationale verplichtingen van de Staat 
inzake vastgoed na te komen, ontvangt de Regie de dotaties die zijn ingeschreven in de 
sectie 19 van de algemene uitgavenbegroting105. Daarnaast ontvangt ze ook een dotatie uit 
de sectie 01 voor het onderhoud van en de investeringen in de koninklijke paleizen.

99 Basisallocatie 12.62.43.34.31.22.
100 Wat	de	hulp	aan	slachtoffers	van	opzettelijke	gewelddaden	betreft,	werd	de	wet	van	1 augustus 1985 houdende 

fiscale	en	andere	bepalingen	gewijzigd	door	de	wet	van	31	mei	2016,	die	in	werking	trad	op	het	moment	van	publi-
catie in het Belgisch Staatsblad (17 juni 2016).

101 Koninklijk besluit van 16 februari 2017 houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 hou-
dende	fiscale	en	andere	bepalingen,	wat	de	hulp	van	de	Staat	aan	de	slachtoffers	van	terrorisme	betreft,	en	konink-
lijk besluit van 15 maart 2017 tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet 
van 1 augustus 1985.

102 de versterking van de Commissie is in de praktijk nog niet vertaald in een ruimer personeelsbestand. het secreta-
riaat heeft 1 VTE verloren (en daalde van 13,5 VTE op 31 oktober 2016 tot 12,5 VTE op 1 november 2016). Voor de 
kamers werden twee oproepen tot kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. de benoemingsprocedure 
voor de eerste oproep werd opgeschort omdat er problemen bleken te zijn met de ontvankelijkheid van de kandi-
daturen en het koninklijk benoemingsbesluit verscheen pas op 25 april 2017.

103 Met terugwerkende kracht op 8 juni 2012.
104 de Regie der Gebouwen, opgericht bij wet van 1 april 1971, is een openbare instelling van categorie A zoals bepaald 

in	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.	De	Regie	had	zijn	
rekeningen over het jaar 2016 bij het afsluiten van dit Boek nog niet aan het Rekenhof voorgelegd.

105 deze dotaties zijn ingeschreven op tien verschillende basisallocaties.
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De Regie ontving het volledig bedrag aan dotaties zoals ingeschreven in de algemene uitga-
venbegroting, m.n. 762,3 miljoen euro. Het Rekenhof ging de aanwending van de dotaties 
na op basis van de (voorlopige) uitvoering van de eigen begroting van de Regie106.

De ontvangsten en uitgaven bedroegen respectievelijk 905,5 en 844,4 miljoen euro en het 
begrotingssaldo 61,1 miljoen euro. De Regie realiseerde dat positieve saldo o.m. door de 
kredieten voor de eigen werking107 (12,8 miljoen euro) en de kredieten voor de statutaire 
opdrachten108 (49,6 miljoen euro) niet volledig te gebruiken. 

Het Rekenhof merkt opnieuw op dat er een koninklijk besluit ontbreekt met de regels die 
de Regie moet naleven om de dotaties aan te wenden109. Dat bemoeilijkt het budgettair 
beheer. Bovendien heeft de Regie ook in 2016, in strijd met het principe van de speciali-
teit van de begroting, de dotaties gebruikt voor uitgaven waarvoor ze niet bestemd waren. 
Ook gebruikte de Regie haar financiële reserve110 om het tekort op de huurdotatie (10,4 mil-
joen euro) te financieren (zie punt 3). Anderzijds vroeg de Regie de andere dotaties volledig 
op, hoewel de uitgaven meer dan 60 miljoen lager lagen dan geraamd. Het Rekenhof beveelt 
daarom nogmaals aan een financieringsbesluit te nemen waarin de regels voor de aanwen-
ding van de verschillende dotaties  en van de financiële reserves zijn opgenomen111.

2 Investeringsuitgaven 

Vastgoedstrategie en operationeel meerjarenprogramma
In 2014 besliste de regering dat de Regie permanent en gestructureerd moest overleggen met 
haar klanten om de vastgoedbehoeften te bepalen112. Dat overleg zou worden georganiseerd 
in een Strategisch Comité en moest uitmonden in een gecoördineerde vastgoedstrategie en 
een operationeel meerjarenprogramma. De ministerraad van 8 september 2016 benoemde 

106 de cijfers zijn gebaseerd op de staten van de ontvangsten en de uitgaven van 12 juni 2017.
107 de kredieten voor de eigen werking zijn opgenomen onder de hoofdstukken 51 “Personeelskredieten”, 52 “Wer-

kingskredieten” en 55 “investeringskredieten”.
108 de kredieten voor de statutaire werking zijn opgenomen onder het hoofdstuk 53.
109 Zie Rekenhof, “Sectie 19 – Regie der Gebouwen”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 59-66. Ter be-

schikking op www.rekenhof.be. Zie ook Parl. St. Kamer, 6 juni 2016, doC 54 1804/002, Commentaar en opmer-
kingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016, p. 58 en Parl. St. Kamer, 19 mei 2017, 
doC 54 2411/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 
2017, p. 68.

110 De	financiële	reserve	wordt	gevormd	door	de	opbrengsten	uit	de	verkoop	van	onroerende	goederen	en	de	niet-
volledige aanwending van de dotaties. Zoals bepaald in artikel 335 van de programmawet van 22 december 1989, 
kan de Regie de opbrengsten van de onroerende verrichtingen aanwenden voor haar opdrachten. Wat het niet-
aangewende gedeelte van de dotaties betreft, ontbreekt echter een dergelijke toelating.

111 op grond van artikel 11 van het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, 
tweede	lid,	86,	eerste	lid,	87,	§	2/1,	89,	eerste	lid,	en	96	eerste	lid,	van	de	wet	van	22	mei	2003	vereffenen	en	betalen	
de diensten van algemeen bestuur de toelagen ten voordele van de administratieve diensten met boekhoudkun-
dige autonomie en de administratieve openbare instellingen die een toelage genieten, nadat de algemene uitga-
venbegroting voor een begrotingsjaar werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

112 de Regie moet overeenkomstig artikel 5, § 2, van haar organieke wet een meerjarenplan voor de vastgoedbehoef-
tes opmaken. de nadere regels voor de uitwerking, het overleg, de validering en de goedkeuring van dit meer-
jarenplan, de eventuele wijziging ervan en de rapportering erover, zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 
12 juli 2015. dit meerjarenplan bestaat uit een gecoördineerde vastgoedstrategie, een tactisch masterplan en een 
jaarlijks goed te keuren operationeel plan. het besluit bepaalt dat de eerste strategische en operationele meerja-
renplannen in 2015 werden goedgekeurd.

http://www.rekenhof.be
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de externe experten van dit Comité, waardoor dit operationeel is. De Regie beschikte echter 
dus ook in 2016 niet over een strategie en operationeel meerjarenprogramma.

Investeringsprogramma 2016
Elk jaar stelt de Regie een investeringsprogramma op met de geplande investeringen voor 
de verschillende klanten. De Regie ontving hiervoor 145,9 miljoen euro aan vastleggings-
kredieten. Ze gebruikte die kredieten voor 91,2 % (133,1 miljoen euro). Het grootste deel van 
de onderbenutting is volgens de Regie te wijten aan het verscherpte budgettaire toezicht 
van de regering, de zogenaamde budgettaire behoedzaamheid113. 

Investeringsdotatie
Voor de investeringsuitgaven en de uitgaven voor het buitengewoon onderhoud ontving de 
Regie een investeringsdotatie van 102,3 miljoen euro114. 

De ministerraad van 20 oktober 2016 besliste om in het kader van de redesign van de fede-
rale overheid 10 miljoen euro te besparen op deze dotatie. Aan deze besparing is echter nog 
geen herstructurering gekoppeld. De Regie verwacht de resultaten van de aanpassing van 
de operationele structuur immers pas vanaf 2018115. Deze besparing strookt dus niet met de 
opzet van het redesignprogramma.

Financiering van het nationaal patrimonium
De Regie zorgt ook voor de restauratie van het nationaal patrimonium. Voor die uitgaven 
ontvangt de Regie in principe jaarlijks een subsidie van de Nationale Loterij.

De Regie schreef een ontvangstenraming en uitgavenkrediet van 8,8 miljoen euro in. De 
ministerraad van 20 juli 2016 besliste echter in 2016 geen subsidie vanuit de Nationale Lote-
rij toe te kennen. Om de restauratiewerken te betalen, moest de Regie de financiering van 
andere projecten blokkeren voor 8,8 miljoen euro. 

Uiteindelijk betaalde de Regie 6,2 miljoen euro vanuit de investeringsdotatie en stelde ze 
voor 5,6 miljoen euro aan restauratiewerken uit116.

113 de budgettaire behoedzaamheid was van kracht van 20 mei 2016 tot het einde van het begrotingsjaar. in die perio-
de kon de Regie der Gebouwen alleen uitgaven vastleggen die beschouwd werden als “niet-samendrukbaar”, d.w.z. 
waarvan uitstel de werking van de Staat ernstig in het gedrang zou brengen. Voor de uitgaven vanaf 31.000 euro 
sprak	de	Inspectie	van	Financiën	zich	uit	over	de	“niet-samendrukbaarheid”;	voor	de	uitgaven	vanaf	50.000	euro	
was het akkoord van de minister van Begroting vereist.

114 Basisallocatie 19.55.21.61.41.03.
115 in het kader van de redesign heeft de Regie een benchmarking besteld om de operationele organisatiestructuur 

te optimaliseren. ook neemt ze initiatieven (o.m. outsourcing via notarissen en schatters) om de opbrengst uit de 
verkopen te optimaliseren. de Regie verwacht hiervan resultaten vanaf 2018.

116 de Regie had midden 2017 de achterstallige subsidies voor de jaren 2010-2015 nog niet ontvangen. het gecumu-
leerde bedrag aan niet doorgestorte subsidies bedroeg 61,4 miljoen euro. de minister van begroting drong er bij 
de nationale loterij op 11 mei 2017 wel op aan dat de nationale loterij alle uitgaven terugbetaalde die de Regie 
maakte in het kader van de toegekende subsidies 2010-2015, alsook dat dergelijke discussies in de toekomst zou-
den worden vermeden. Zie Rekenhof, "Sectie 19 Regie der Gebouwen", 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, 
p. 59-66; Parl. St. Kamer, 5 december 2016, doC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 83 en Parl. St. Kamer, 19 mei 2017, doC 54 2411/002, Commen-
taar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 64.
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Renovatie van het Koninklijk Muziekconservatorium
Het koninklijk besluit van 22 mei 2014 machtigde de Regie om samen met de Franse en de 
Vlaamse Gemeenschap een handelsvennootschap op te richten die het Koninklijk Muziek-
conservatorium in Brussel renoveert. 

De ministerraad keurde pas op 16 december 2016 het ontwerp van statuut tot oprichting van 
het Koninklijk Conservatorium Brussel nv goed, en ook de aandeelhoudersovereenkomst 
en het financieel plan. Het startkapitaal bedraagt 1,5 miljoen euro, waarvan de Regie één 
derde volstortte in 2017117.

Hoewel het Muziekconservatorium dringend moet worden gerenoveerd, heeft het dus meer 
dan twee jaar geduurd voordat het koninklijk besluit is uitgevoerd. Volgens het financieel 
plan zullen de eerste achttien maanden worden gewijd aan de studie van de renovatiewer-
ken. Midden 2017 was nog niet duidelijk hoe de werken zullen worden gefinancierd118.

3 Werkingsuitgaven

Huuruitgaven en uitgaven voor de standaardinrichtingswerken 
Om de huurgelden en de uitgaven voor de aanpassingswerken in gehuurde gebouwen te 
betalen, ontving de Regie een huurdotatie van 475,8 miljoen euro119. De uitgaven liepen 
echter op tot 486,2 miljoen euro. De Regie financierde het tekort van 10,4 miljoen euro met 
haar financiële reserve (zie punt 1).

Het tekort is hoofdzakelijk een gevolg van de beslissing van de ministerraad van 15 okto-
ber 2014 om de dotatie voor de huurgelden te verminderen met 5 % (23,8 miljoen euro). De 
Regie moest immers door de daling van het aantal ambtenaren en door de overheveling van 
de bevoegdheden in het kader van de zesde Staatshervorming vanaf 2015 een programma 
starten om de huuruitgaven structureel te verminderen.

Naar aanleiding van deze beslissing legde de Regie o.m. een meerjarig bezettingsplan Brus-
sel I voor dat de ministerraad van 18 december 2015 goedkeurde. Dat plan ging uit van een 
maximaal gebruik van de nieuwe arbeidsvormen (dynamic office, telewerken enz.), van het 
niet langer verlengen van het huurcontract van het WTCII-gebouw en van het centraliseren 
van de kantooroppervlakte. Het plan resulteerde in twee projecten (Pachéco en Gulden-
vlies) en zou een structurele besparing opleveren op de huurgelden, de kantooroppervlakte 
en de bezetterslasten.

De behoeften van de klanten en de kostprijs van de aanpassingswerken lagen echter hoger 
dan geraamd, waardoor de uitvoering van het plan gedeeltelijk werd opgeschort. Bovendien 
lanceerden overheidsdiensten die in het bezettingsplan betrokken waren, achteraf andere 
verhuisplannen in het kader van de redesign. 

117 de Regie der Gebouwen heeft haar aandeel betaald op 10 maart 2017. hiervoor is een kredietaanpassing uitge-
voerd van artikel 536.02 “Buitengewoon onderhoud” naar artikel 560.06 “Participaties”.

118 Via	een	lening,	een	rechtstreekse	financiering	of	een	zogenaamde	DBFM-overeenkomst	(Design, Build, Finance, 
Maintain).

119 Basisallocatie 19.55.22.41.40.01.
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Daardoor moest de ministerraad op 12 mei 2017 een aangepast bezettingsplan I-bis goed-
keuren. Dat plan beperkte zich noodgedwongen tot tijdelijke verhuisbewegingen om het 
WTCII-gebouw te kunnen verlaten. Daarbij zullen de diensten van de FOD Binnenlandse 
Zaken die nu zijn gehuisvest in het WTCII-gebouw niet langer worden gecentraliseerd maar 
gehuisvest in meerdere gebouwen.

Het bezettingsplan Brussel I is verder opgesplitst in drie andere dossiers: 

• de creatie van een uniek aanmeldcentrum voor asielzoekers te Neder-Over-Heembeek120; 
• de verwerving van het Galilee-gebouw via een koop/huuroptie van de eigenaar Belfius 

en de integratie van het FAGG en de FOD VVVL met het RIZIV121; 
• de huisvesting van de FOD Beleid en Ondersteuning in WTC III122. 

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie de kantooroppervlakte van de verschillende overheids-
diensten niet kan reguleren en geen verhuizingen kan opleggen123. Dat verklaart waarom de 
Regie niet vlug efficiëntiewinsten kan boeken en, net zoals in 2015, ook in 2016 de beoogde 
besparingsdoelstelling niet haalde.

Bovendien stegen de uitgaven voor de onroerende voorheffing sinds 2014 met bijna 17 mil-
joen euro (of 32 %), wat de besparing bijkomend bemoeilijkt.

Bezetterslasten WTCII
De Regie prefinanciert de bezetterslasten124 voor het WTCII-gebouw in Brussel. Het gaat 
om uitgaven die de Regie niet ten laste hoeft te nemen, maar die ze om efficiëntieredenen 
zelf betaalt aan de leveranciers en daarna terugvordert van de bezetters van de gebouwen. 
Deze verrichtingen zijn dus in principe budgettair neutraal voor de Regie. De bezetters 
vonden de bezetterslasten echter te hoog en weigerden een deel terug te betalen. 

De ministerraad verhoogde daarvoor bij de aangepaste begroting 2016 de huurdotatie met 
3,7 miljoen euro. Het Rekenhof wijst erop dat deze regeling in strijd is met het principe van 
de specialiteit van de begroting. Ook om de bezetters te responsabiliseren voor hun uit-
gaven, is het aanwezen dat zij die dragen. Uiteindelijk liep het deel van de bezetterslasten 
dat de Regie betaalde, op tot 4,5 miljoen euro waardoor de Regie in 2016 nog eens 0,8 mil-
joen euro moest betalen met eigen middelen.

Onderhoudsuitgaven
De dotatie voor de gewone onderhoudsuitgaven aan de gebouwen bedroeg in 2016 22,8 mil-
joen euro125. Het Rekenhof merkt op dat de Regie deze dotatie voor een groot deel niet 

120 Goedgekeurd op de ministerraad van 30 juni 2017.
121 Goedgekeurd op de ministerraad van 12 mei 2017.
122 Goedgekeurd op de ministerraad van 20 juli 2017.
123 het regeerakkoord van 9 oktober 2014 bepaalt dat de Regie der Gebouwen de opdracht zal krijgen om de behoefte 

aan kantooroppervlakte van de verschillende overheidsdiensten te centraliseren, te normeren en te reguleren 
(p. 170). de Regie zou een meerjarig bezettingsplan indienen vanaf juni 2015. de Regie der Gebouwen, de ion’s, 
OISZ	en	andere	federale	organisaties	zullen	naar	synergieën	op	het	vlak	van	gebouwenbeheer	zoeken	om	efficiën-
tiewinsten te boeken. 

124 het gaat om huur- en exploitatiekosten, water- en energieverbruik, onderhoud van lokalen enz.
125 Basisallocatie 19.55.22.41.40.03.
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gebruikte126, ondanks de grote vraag en nood naar kredieten voor onderhoud. Als reden 
voor deze onderbenutting, wijst de Regie op de budgettaire behoedzaamheid.

6 Financiering van andere overheden en overheidsinstellingen 

6.1 Inleiding 
Op grond van verschillende wetten financiert de federale Staat andere overheden en over-
heidsinstellingen via de toewijzing van fiscale ontvangsten.

De bedragen worden afgenomen van de fiscale ontvangsten van de Staat en komen terecht 
in toewijzingsfondsen. Van daaruit worden stortingen gedaan ten voordele van de begun-
stigden127. De ontvangsten in kwestie zijn dus niet opgenomen in de middelenbegroting.

De begunstigden zijn de deelstaten (gemeenschappen, gewesten en gemeenschapscom-
missies), de sociale zekerheid, de politiezones en een aantal andere entiteiten die hierna 
gegroepeerd worden aangeduid als “diversen”, namelijk Apetra128, de Nationale Kas voor 
Rampenschade en het fonds voor Milieuvriendelijke Maatregelen betreffende de Autovoer-
tuigen (MMA). Er vloeit ook een bedrag naar de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas (Creg) voor de financiering van diverse beleidselementen (zie ver-
der, punt 6.3). 

De wet129 bepaalt de verschuldigde bedragen per begrotingsjaar. Hij baseert zich daarbij 
onder meer op economische parameters (zoals de prijsindex en de groei van het bbp) en 
op een volume aan globale ontvangsten (percentage van de ontvangsten uit btw, perso-
nenbelasting, roerende voorheffing enz.). Die bedragen kunnen pas op het einde van het 
begrotingsjaar worden bepaald. De financiering berust daardoor noodzakelijkerwijze op 
voorlopige bedragen. De totale ontvangsten die in de loop van een begrotingsjaar worden 
toegewezen, bestaan dus uit voorlopige bedragen en uit het saldo van de definitief bepaal-
de bedragen van het voorgaande begrotingsjaar. Ze verschillen dus van de verschuldigde 
bedragen.

In 2016 was 49.430,2 miljoen euro verschuldigd en werd 49.776,6 miljoen euro toegewezen. 
Dit is respectievelijk 47,5 % en 47,8 % van de totale fiscale ontvangsten van de federale 
Staat. In 2016130 werd in totaal 49.918,4 miljoen euro betaald vanuit de toewijzingsfondsen.

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

126 op het uitgavenartikel 536.01 is 6,5 miljoen euro (of 29 %) van het vastleggingskrediet niet aangewend en 4,2 mil-
joen	euro	(of	18	%)	van	het	vereffeningskrediet.

127 Toewijzingsfondsen	zijn	fondsen	die	worden	gecreëerd	op	grond	van	artikel	71	van	de	wet	van	22	mei	2003.	De	lijst	
van toewijzingsfondsen wordt bij de algemene uitgavenbegroting gevoegd.  Zie de tabellen ii van deel 3 van de wet 
van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting 2016.

128 Apetra is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk die de verplichte en strategische 
voorraden aardolie en aardolieproducten aanhoudt en beheert die niet in handen zijn van de grote operatoren.

129 Het	gaat	 voornamelijk	 om	de	bijzondere	wet	 van	 16	 januari	 1989	betreffende	de	financiering	 van	de	Gemeen-
schappen en de Gewesten (hierna de bijzondere wet van 16 januari 1989 genoemd) en de programmawet van 
2 januari 2001 voor de sociale zekerheid. Sommige artikelen van die programmawet werden opgeheven op 1 janu-
ari 2017 (zie verder). 

130 de toegewezen en betaalde bedragen komen uit Fedcom.
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6.2 Evolutie van de verschuldigde bedragen en van de financieringsbronnen
Het totale verschuldigde bedrag is de laatste drie jaar vrij gelijk gebleven, maar het wordt 
anders verdeeld sinds de zesde staatshervorming en sinds er nieuwe bevoegdheden werden 
overgeheveld naar de gewesten en de gemeenschappen.

Tabel 25 –  Verdeling van de verschuldigde bedragen (in miljoen euro)

2014 2015 2016

deelstaten 33.821,8 38.714,5 38.778,4

Sociale Zekerheid  
(alternatieve	financiering)

16.168,5 9.500,9 10.040,0

Politiezones 371,0 383,4 394,7

diversen 175,4 195,1 217,1

Totaal 50.536,8 48.793,9 49.430,2

Bron: Rekenhof

De bedragen van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid omvatten die van de 
Sociale Maribel en van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage die worden geïnd voor reke-
ning van de RSZ (283,6 miljoen euro voor 2014, 264,2 miljoen euro voor 2015 en 339,9 mil-
joen euro voor 2016). 

De toegewezen bedragen komen voor 91,6 % uit de ontvangsten van de personenbelasting 
en de btw, die dus de voornaamste financieringsbronnen zijn.

Daarnaast is het verschuldigde bedrag dat komt uit de ontvangsten van de roerende voor-
heffing sterk gestegen in vergelijking met 2015. In 2016 was een bijkomende afneming van 
1,3 miljard euro gepland om de impact van de bijdrageverminderingen te compenseren 
waartoe beslist werd in het kader van de taxshift.

Van de accijnzen werd meer dan een miljard (1.083,6 miljoen euro) afgenomen. De andere 
financieringsbronnen zijn veel kleiner.

In totaal 88,7 miljoen euro werd afgenomen van de personenbelasting (PB), de vennoot-
schapsbelasting (VenB) of de belasting niet-inwoners (BNI) waarvoor de wet131 niet precies 
bepaalt hoe de FOD Financiën die middelen moet verdelen.

131 Artikel 66, § 7 en 8, van de programmawet van 2 januari 2001 bepaalt een afneming van de ontvangsten uit de VenB 
en uit de PB, terwijl artikel 66, § 9 een afneming bepaalt van de ontvangsten uit de PB, de VenB en de Bni.
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Grafiek 1 – Verdeling van de in 2016 verschuldigde bedragen volgens bron (in miljoen euro)
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Daarnaast is het verschuldigde bedrag dat komt uit de ontvangsten van de roerende 
voorheffing sterk gestegen in vergelijking met 2015. In 2016 was een bijkomende afneming 
van 1,3 miljard euro gepland om de impact van de bijdrageverminderingen te compenseren 
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Van de accijnzen werd meer dan een miljard (1.083,6 miljoen euro) afgenomen. De andere 
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In totaal 88,7 miljoen euro werd afgenomen van de personenbelasting (PB), de 
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6.3 Onderzoek van de financieringen

6.3.1 Financiering van de deelstaten
In 2016 was in totaal 52.396,4 miljoen euro132 verschuldigd aan de deelstaten. De financie-
ring daarvan verloopt via verschillende kanalen.

De middelen van de deelstaten komen voor een groot deel van ontvangsten die de federale 
Staat int en toewijst. 

De bedragen die voor 2016 aan de deelstaten verschuldigd waren door afneming van de PB-
ontvangsten en van de btw-ontvangsten en die vervolgens via toewijzingsfondsen133 passe-
ren, beliepen respectievelijk 13.692,1 miljoen euro en 15.566,9 en miljoen euro, d.i. in totaal 
29.259,0 miljoen euro.

De opbrengst van de gewestelijke aanvullende personenbelasting (9.305,6 miljoen euro) en 
van de boetes inzake verkeersveiligheid (213,7 miljoen euro) zijn weliswaar ontvangsten 
voor rekening van derden134 maar worden voor de administratieve eenvoud ook op die fond-
sen ingeschreven.

132 Zonder	de	sommen	die	de	Staat	voor	 rekening	van	de	gemeenschappen	betaalde	bij	wijze	van	financiering	van	
sommige ziekenhuisinfrastructuren (784,0 miljoen euro) en zonder de afnemingen op grond van artikel 94, § 1ter 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (4,9 miljoen euro) (zie verder).

133 Volgens artikel 71 van de wet van 22 mei 2003 mogen de toewijzingsfondsen slechts de gedeelten omvatten van de 
opbrengst	van	belastingen,	heffingen	en	stortingen	die	aan	andere	openbare	overheden	zijn	toegewezen.

134 de gewesten mogen autonoom de gewestelijke aanvullende personenbelasting vaststellen, evenals de boetes in 
verband met de bevoegdheden die naar de gewesten werden overgeheveld inzake verkeersveiligheid.
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Op grond van artikel 81ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 heeft het Rekenhof 
in 2016 het bedrag van de gewestelijke fiscale uitgaven van boekjaar 2015 bij ongewijzigd 
beleid135 onderzocht. Die waren voorlopig bepaald op 3.048,0 miljoen euro136 en werden 
naderhand teruggebracht tot 2.727,4 miljoen euro. 

De verschuldigde aanvullende personenbelasting werd in 2015, 2016 en 2017 bovendien op 
basis van een voorlopig percentage van de belasting-Staat (de zogeheten autonomiefactor) 
vastgesteld op 25,99 % door artikel 5/2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989. In uit-
voering van het al vernoemde artikel 81ter heeft het Rekenhof in 2017 een verslag opgesteld 
waarin het tot de conclusie komt dat de autonomiefactor uiteindelijk 24,957 % bedraagt137.

Tussen 2015 en 2017 hebben de gewesten 1.620,3 miljoen euro te veel ontvangen. Dat bedrag 
zal in 2018 worden terugbetaald overeenkomstig de regels van diezelfde wet138.

Een ander deel van de middelen van de deelstaten is ingeschreven in de algemene uitgaven-
begroting van de Staat.

11.875,2 miljoen euro aan bijzondere dotaties werd bestemd voor de financiering van de 
bevoegdheden die als gevolg van de zesde staatshervorming naar de gemeenschappen wer-
den overgeheveld139. Een deel van die middelen wordt echter niet aan de gemeenschap-
pen gestort maar aan het RIZIV, zodat de Staat er voor rekening van de gemeenschap-
pen bepaalde ziekenhuisinvesteringen mee kan financieren (784,0 miljoen euro). De Staat 
houdt bovendien een deel in van de kosten van bepaalde prestaties waarvoor de deelstaten 
bevoegd zijn, maar die voorlopig nog door de Staat worden gedragen140 (4,9 miljoen euro). 
Zonder die twee bedragen is er 11.086,2 miljoen euro verschuldigd aan de gemeenschappen.

Ook in andere secties van de begroting141 zijn specifieke kredieten ingeschreven, ten belope 
van 512,7 miljoen euro. Ze zijn onder meer bestemd voor de financiering van buitenlandse 
universiteitsstudenten (114,0 miljoen euro), van de dode hand (92,5 miljoen euro), van de 
uitvoering van de gewestbelastingen (49,5 miljoen euro) en van de plantentuin in Meise 
(8,6 miljoen euro). Er zijn ook bijzondere middelen uitgetrokken voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (138,5 miljoen euro) en voor de stad Brussel (109,7 miljoen euro).

Ontvangsten die worden afgenomen van de personenbelasting, komen terecht in drie begro-
tingsfondsen ten gunste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (206,0 miljoen euro)142 in 
het kader van de internationale en hoofdstedelijke rol van Brussel. De bedragen in kwestie 
vloeien pas naar het gewest als voldaan is aan bepaalde voorwaarden die gespecificeerd 

135 Rekenhof, Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015, opgesteld in uit-
voering	van	artikel	81	ter,	1°,	van	de	financieringswet,	december	2016,	6	p.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.

136 Artikel 35 decies van de bijzondere wet van 16 januari 1989.
137 Rekenhof, Verslag van het Rekenhof over de vaststelling van de noemer van de autonomiefactor, opgesteld in uitvoe-

ring	van	artikel	81	ter,	2°,	van	de	financieringswet,	april	2017,	3	p.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.
138 Artikel 54, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989.
139 Sectie 01 – dotaties.
140 in uitvoering van artikel 94, § 1ter, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
141 Programma’s 13.40.0, 18.40.0, 46.61.6, 46.62.0.
142 Programma’s 13.40.0, 13.40.4 en 33.55.2.



72

zijn in een samenwerkingsakkoord met de federale Staat143. Het beschikbare saldo van de 
fondsen (vereffening) is in 2016 toegenomen van 674,0 miljoen euro tot 678,4 miljoen euro.

In uitvoering van de bijzondere financieringswet beschikken de gewesten ook over eigen 
middelen. Een aantal daarvan wordt geïnd door de federale Staat. Naast de opcentiemen op 
de PB en de opbrengst van de verkeersboetes die al werd vermeld, werden in 2016 middelen 
aan de gewesten gestort enerzijds in het kader van het responsabiliseringsmechanisme op 
het vlak van het klimaat, bepaald door artikel 65quater van de bijzondere financieringswet 
(400,7 miljoen euro) en anderzijds in het kader van de verwijlintresten op de gewestbelas-
tingen (21,7 miljoen euro). 

De sommen die in 2016 effectief aan de deelstaten werden gestort, stemmen niet overeen 
met de verschuldigde bedragen. Ter herinnering: de sommen die in de loop van een begro-
tingsjaar verschuldigd zijn, kunnen pas na afloop van dat begrotingsjaar worden bepaald, 
wanneer de macro-economische parameters waarop ze steunen definitief zijn vastgelegd. 
De berekening, op basis van de definitieve parameters, van de bedragen die verschul-
digd zijn voor het voorgaande jaar heeft de naar de deelstaten overgedragen middelen in 
2016 met zowat 423,0 miljoen euro doen toenemen. Bovendien worden sommige bedragen 
die naar de gemeenschappen en de gewesten worden overgedragen voor bevoegdheden uit 
de zesde staatshervorming, niet rechtstreeks aan hen gestort. Ze passeren eerst langs de 
socialezekerheidsinstellingen voor de betaling van prestaties en van hun beheerkosten. 
Daarna vloeit het niet-benutte saldo naar de deelstaten. Voor 2016 besteedden de instel-
lingen 12.794,2 miljoen euro144. 

6.3.2	 Alternatieve	financiering	van	de	sociale	zekerheid
De alternatieve financiering van de sociale zekerheid, met inbegrip van het stelsel van de 
geneeskundige verzorging, wordt verzekerd via fiscale ontvangsten van de Staat die langs 
toewijzingsfondsen passeren. In 2016 was in dat verband 9,3 % (9.700,2 miljoen euro) van de 
fiscale ontvangsten van de federale Staat verschuldigd aan de sociale zekerheid145 (zonder 
de Sociale Maribel en de bijzondere socialezekerheidsbijdrage). De ontvangsten die worden 
geïnd voor rekening van de RSZ (Sociale Maribel en bijzondere socialezekerheidsbijdrage) 
passeren weliswaar via een toewijzingsfonds maar vormen niettemin ontvangsten van der-
den (339,9 miljoen euro) en maken geen deel uit van de alternatieve financiering.

Sinds 2014 is de alternatieve financiering van de sociale zekerheid sterk teruggelopen. 
Sommige sociale prestaties behoren door de zesde staatshervorming niet meer tot de fede-
rale socialezekerheidsstelsels. Daardoor wijst de Staat minder btw-ontvangsten toe aan 
de sociale zekerheid om het financieel evenwicht in ESR-termen van de sociale zekerheid 

143 Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels hoofdstedelijk Gewest 
met betrekking tot bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel 
te bevorderen.

144 Zo besteedde Famifed 6.610,5 miljoen euro, het RiZiV 3.598,2 miljoen euro, de RSZ 1.155,2 miljoen euro en de RVA 
910,3 miljoen euro.  

145 die toewijzing wordt geregeld door verschillende bijzondere wettelijke bepalingen: de artikelen 66 tot 67quinquies 
van de programmawet van 2 januari 2001, artikel 116 van de programmawet i van 27 december 2006, artikel 46 van 
de	wet	van	26	maart	1999	betreffende	het	Belgisch	actieplan	voor	de	werkgelegenheid	1998	en	houdende	diverse	
bepalingen	en	artikel	36	van	de	wet	van	22	mei	2001	betreffende	de	werknemersparticipatie	in	het	kapitaal	en	in	
de winst van de vennootschappen.
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te vrijwaren. De btw blijft wel de voornaamste bron van de alternatieve financiering. In 
2015 en 2016 werd om dezelfde reden geen bedrag uitgetrokken voor de alternatieve finan-
ciering van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging146.  

Tot in 2016 werd de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en van de geneeskun-
dige verzorging voornamelijk geregeld door de programmawet van 2 januari 2001147. 

De wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid 
maakt het systeem van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid veel eenvoudi-
ger: de sociale zekerheid ontvangt voortaan middelen uit twee bronnen (btw en roerende 
voorheffing). Als een of beide bronnen ontoereikend blijken, kan een voorafneming op de 
accijnzen op tabak toegevoegd worden. 

De middelen die aan de sociale zekerheid worden toegewezen, worden uitgesplitst in een 
basisbedrag, een bedrag om de gevolgen van de taxshift op de sociale zekerheid te neutrali-
seren en een bedrag bestemd voor de financiering van de geneeskundige verzorging.

Het Rekenhof verwijst voor meer details naar het Boek 2017 over de sociale zekerheid148.

6.3.3 Financiering van de politiezones
Tot eind 2016 werden de ontvangsten uit penale verkeersboetes gedeeltelijk toegewezen aan 
de politiezones en de federale politie via het fonds voor toewijzingen aan de politiezones in 
het kader van de verkeersveiligheid (fonds 66.61). Het saldo kwam ten goede aan gemeen-
schappelijke projecten van de geïntegreerde politie, de FOD Justitie en de FOD Mobiliteit 
en Vervoer. In 2016 was nog een bedrag van 136,9 miljoen euro verschuldigd dat voorname-
lijk werd vastgelegd door diverse koninklijke en ministeriële besluiten.

Sinds 1 januari 2017 is dat fonds niet meer in gebruik. In uitvoering van de zesde staats-
hervorming werd de financieringswet aangepast149. Daarom heeft de programmawet van 
25 december 2016 de wet van 6 december 2005 betreffende de verdeling van een deel van de 
federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid gewijzigd. 

Sinds 2017 wordt een deel van de prestaties voor veiligheid gedekt door basisallocaties 
in diverse secties van de algemene uitgavenbegroting, volgens de verdeling en de regels 

146 Artikel 66, § 13, van de programmawet van 2 januari 2001.
147 Die	besloeg	voor	2016	meer	dan	97,6	%	van	de	kredieten	die	via	de	alternatieve	financiering	aan	de	sociale	zeker-

heid werden toegewezen.
148 Rekenhof, Boek 2017 over de sociale zekerheid,	hoofdstuk	3	–	Alternatieve	financiering	van	de	sociale	zekerheid	door	

de Staat, Brussel, oktober 2017, p. 67-72. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 
149 Meer in het bijzonder bepaalt artikel 2bis: “De ontvangsten van de onmiddellijke inningen, de minnelijke schikkingen 

en de strafrechtelijke boeten die verband houden met de inbreuken op de reglementering inzake verkeersveiligheid, die 
krachtens artikel 6, § 1, XII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen tot de bevoegd-
heid van de gewesten behoort, worden aan de gewesten volgens de plaats van de overtreding toegekend.”
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vastgelegd in de programmawet van 25 december 2016150. Die bedragen passeren niet meer 
via toewijzingsfondsen. 

De ontvangsten die voortvloeien uit de uitvoering van het Crossborder-project151, uit de aan-
passing van de opcentiemen op penale boetes en transacties en uit de stijging van de tarie-
ven van de onmiddellijke inningen, worden bijgevolg aan de middelenbegroting gestort.

In verband met het fonds 66.44 (bijdrage van de btw aan de sociale zekerheid en aan het 
fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie) is de bepaling waardoor btw-ont-
vangsten (107,6 miljoen euro) kunnen worden toegewezen aan de betaling van de werkge-
versbijdragen voor de pensioenen van de leden van de federale politie en van de algemene 
inspectie van de politie, nog altijd van kracht, hoewel het om een overgangsbepaling gaat152.

6.3.4 Financiering van diverse entiteiten
De bedragen die voor een begrotingsjaar verschuldigd zijn aan de andere entiteiten (Creg, 
Apetra, Nationale Kas voor Rampenschade en MMA) moeten normaal overeenstemmen 
met de toegewezen ontvangsten. Die regel werd in 2016 niet in acht genomen voor het ram-
penfonds. 

Elk jaar wordt een bedrag, afkomstig van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen, 
bestemd voor de financiering van de Nationale Kas voor Rampenschade153. Het bedrag 
voor 2015 (11,9 miljoen euro) werd laattijdig bepaald154 waardoor er in 2015 geen betalingen 
konden worden uitgevoerd. Die betalingen gebeurden in het eerste semester van 2016. De 
bedragen voor 2016 werden eveneens op het einde van het jaar bepaald en betaald, zodat er 
in 2016 in totaal 23,7 miljoen euro werd betaald.

De bedragen voor 2017 tot 2019 zijn al bepaald155. Een dergelijke vertraging bij de betalingen 
zou zich de komende jaren niet meer mogen voordoen.

150 Aan de Fod Justitie wordt een bedrag toegekend dat gelijk is aan 5 % van het jaarbedrag (gebaseerd op een deel 
van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid). Aan de Fod Mobiliteit en Vervoer en aan de Fod Bin-
nenlandse zaken wordt respectievelijk 300.000 euro en 500.000 euro toegekend. Bovendien wordt in sectie 17 – 
Federale Politie en Geïntegreerde Werking een krediet van 13 miljoen euro ingeschreven voor gemeenschappelijke 
projecten die worden voorbereid en uitgevoerd door de federale politie en de vaste commissie van de lokale poli-
tie. het saldo van het fonds wordt bovendien ook opgenomen bij de kredieten van diezelfde begrotingssectie. het 
betreft het deel dat bestemd is voor de politiezones en de federale politie, en wordt gebruikt om de prioriteiten 
van het veiligheidsbeleid uit te voeren, met inbegrip van de prioriteiten in verband met het verkeer. de wet bepaalt 
overigens hoe dat saldo verdeeld moet worden over de politiezones en de federale politie. de bedragen worden 
aangepast aan de gemiddelde jaarlijkse index van de consumptieprijzen.

151 dat project heeft voornamelijk tot doel het huidige systeem waarmee de inning van nationale verkeersboetes 
wordt beheerd te verbeteren en een systeem uit te bouwen voor internationale verkeersboetes.

152 Artikel	55	van	de	wet	van	24	oktober	2011	tot	vrijwaring	van	een	duurzame	financiering	van	de	pensioenen	van	de	
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, 
tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde 
politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid.

153 Toewijzingsfonds	66.80.	Sinds	1	juli	2014	zijn	de	gewesten	bevoegd	voor	de	materies	betreffende	algemene	ram-
pen, maar de bevoegdheid om vergoedingen te betalen voor erkende rampen van vóór die datum ligt nog altijd bij 
de nationale Kas voor Rampenschade.

154 Artikel 51 van de programmawet van 26 december 2015.
155 Artikel 78 van de wet van 18 december 2016 bepaalt het bedrag van 11.860.300 euro voor de jaren 2016 tot 2019.
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Het totale bedrag dat aan de Creg werd toegewezen, stijgt van 152,0 miljoen euro in 2015 tot 
182,3 miljoen euro in 2016. Daarmee worden diverse beleidselementen gefinancierd zoals de 
degressiviteit van de federale bijdrage elektriciteit en van de offshoretoeslag, de sanering 
van het nucleaire passief en de degressiviteit van de federale bijdrage aardgas.

In 2016 werd op het fonds geen enkele verrichting uitgevoerd voor de milieumaatregelen in 
verband met voertuigen (MMA)156. De laatste betaling dateert van 2014157. Als er geen beta-
lingen meer gepland zijn, moet worden overwogen dat fonds te annuleren. 

6.4 Gebruik van de toewijzingsfondsen
De ontvangsten van de Sociale Maribel en de bijzondere socialezekerheidsbijdragen, 
bepaald bij de vaststelling van het kohier van de personenbelasting, zijn ontvangsten voor 
rekening van de RSZ158 en geen ontvangsten van de federale overheid. Het zijn dus geen 
fiscale ontvangsten die worden toegewezen aan de alternatieve financiering van de sociale 
zekerheid. Ze passeren echter nodeloos via toewijzingsfondsen159, die eigenlijk geschrapt 
zouden moeten worden. De ontvangsten moeten dan geboekt worden als transacties voor 
rekening van derden.

De btw die aan de Europese Unie wordt afgestaan, daarentegen, moet volgens ESR2010 wor-
den beschouwd als een eigen ontvangst van de federale overheid160 en niet, zoals nu het 
geval is, als een ontvangst van derden. Ze zou dus via een toewijzingsfonds naar de Euro-
pese Unie moeten worden getransfereerd. Die aanpassing is nog altijd niet in gebeurd, 
ondanks de opmerkingen die het Rekenhof daarover maakte161.

Als gevolg van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de 
sociale zekerheid werden op 1 januari 2017 diverse wettelijke bepalingen opgeheven, meer 
in het bijzonder de artikelen 65 tot 67quinquies van de programmawet van 2 januari 2001. 
Diverse uitgaven die los staan van de sociale zekerheid maar voordien in de toewijzings-
fondsen waren ingeschreven, worden vanaf het begrotingsjaar 2017 rechtstreeks in de alge-
mene uitgavenbegroting opgenomen in de vorm van dotaties162. 

Na de hervorming zullen er in plaats van twaalf nog drie toewijzingsfondsen overblijven 
voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid: fonds 66.37 (bijdrage van de btw 
aan de sociale zekerheid), fonds 66.92 (affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale 
zekerheid) en fonds 66.33 (aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van accijnzen 

156 Toewijzingsfonds 66.85.
157 die betalingen hadden betrekking op de levering van voertuigen in 2010 en 2011. de originele aanvragen raakten 

zoek en werden indertijd niet afgehandeld.
158 in de boekhouding van de RSZ worden die ontvangsten overigens geboekt als bestemde ontvangsten en behoren 

ze	niet	tot	de	ontvangsten	van	de	alternatieve	financiering.
159 Fonds 66.35 – Sociale Maribel en fonds 66.38 – Bijzondere socialezekerheidsbijdrage.
160 Fod BoSA,omzendbrief CMB/Phd/201/23 van 6 februari 2014 over het ESR2010 en de rekeningen van de over-

heidsadministraties, p. 3-4.
161 Rekenhof, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 75 (punt 6.1.4). Ter beschikking op www.rekenhof.be.
162 Het	gaat	om	de	financiering	van	het	asbestfonds	(dotatie	ingeschreven	bij	de	FOD	Sociale	Zekerheid),	de	financie-

ring bestemd voor de veiligheidscontracten (dotaties ingeschreven bij de Fod Binnenlandse Zaken en bij de Fod 
Justitie),	de	financiering	van	het	Fonds	Sluiting	Ondernemingen	(dotatie	ingeschreven	bij	de	FOD	Werkgelegen-
heid) en de uitgaven voor loopbaanonderbreking in de overheidssector (dotatie ingeschreven bij de Fod Werkge-
legenheid).
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op tabakfabrikaten). Er moeten nog reglementaire bepalingen komen om de aanwending 
te regelen van eventuele onbenutte saldi van de geschrapte fondsen163. Hetzelfde geldt voor 
het saldo van één van de fondsen voor de financiering van de politiezones164.

163 het gaat om de volgende fondsen: 66.31 – bijdrage van de btw aan de VdAB inzake het educatief verlof, 66.34 – bij-
drage	van	de	bedrijfsvoorheffing	aan	de	sociale	zekerheid,	66.36	–	aan	de	sociale	zekerheid	toegewezen	opbrengst	
van de belasting verkregen uit de toekenning van aandelenopties, 66.91 – werknemersparticipatie, 66.93 – toe-
wijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten, 66.95 – toewijzing aan de sociale zekerheid betref-
fende	de	verpakkingsheffing,	66.97	–	affectatie	van	een	gedeelte	van	de	vennootschapsbelasting	aan	de	sociale	
zekerheid,	66.98	–	affectatie	van	een	deel	van	de	belasting	op	niet-inwoners	aan	de	sociale	zekerheid	en	66.99	–	
affectatie	van	een	gedeelte	van	de	personenbelasting	aan	de	sociale	zekerheid.

164 66.61 – Toewijzingsfonds aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.
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Hoofdstuk 2

Evolutie van de staatsschuld 
en de overheidsschuld 
Tussen 31 december 2015 en 31 december 2016 steeg de brutostaatsschuld met 15,3 miljard euro. 
Eind 2016 bedroeg ze 405,2 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld (gelopen intres-
ten) bedroegen 10,9 miljard euro en zijn 541,7 miljoen euro lager dan in 2015.

Op 31 december 2016 bedroeg de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbe-
sturen 446,8 miljard euro of 105,9 % van het bbp. De schuldratio is dus gestabiliseerd tegen-
over 2015. 

De entiteiten van de overheidssector die onder het federaal gezag en onder de sociale zeker-
heid vallen, zijn sinds 2013 verplicht hun financiële activa te beleggen binnen de overheidssec-
tor. De aldus geconsolideerde activa van de openbare besturen bedroegen 46,6 miljard euro.  
Dat leidde tot een vermindering van de overheidsschuld met 11 % van het bbp eind 2016.

1 Evolutie van de staatsschuld

De staatsschuld bedroeg 405.178,7 miljoen euro op 31 december 2016. Dit is een stijging met 
15.316,5 miljoen euro tegenover 31 december 2015 (389.862,2 miljoen euro). 

De staatsschuld bestaat uit de door de Staat (federale Schatkist) uitgegeven of overgenomen 
schuld (404.913,4 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de finan-
ciële lasten (265,3 miljoen euro).

Tabel 26 –  Evolutie van de staatsschuld in 2016 (in miljoen euro)

Netto	te	financieren	saldo +12.616,6

Toename van de beheersverrichtingen +1.934,9

Zilverfonds +741,1

Wisselverschillen +22,8

Schuldovername 0

diversen +20,4

daling van de schuld van bepaalde entiteiten waarvoor de Staat tegemoetkomt in 
de	financiële	lasten

-19,3

Stijging van de staatsschuld +15.316,5

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
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Het netto te financieren saldo (12.616,6 miljoen euro) bestaat uit het begrotingssaldo op 
kasbasis (12.709,8 miljoen euro) en het saldo van de Schatkistverrichtingen (-93,2 mil-
joen euro)165. 

De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebud-
getteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen166, waarvoor 
de Staat zich ertoe heeft verbonden de intresten en de terugbetalingen van het kapitaal 
op zich te nemen. Een deel van die leningen kwam in 2016 op vervaldag en werd terugbe-
taald ten laste van begrotingskredieten. Hierdoor daalde deze schuld in 2016 met 19,3 mil-
joen euro.

Het Zilverfonds had de middelen die de regering aan deze instelling had toegewezen, geïn-
vesteerd in speciaal daarvoor gecreëerde Schatkistbons van het nulcoupontype. Die werden 
door de Schatkist uitgegeven op lange termijn. Ze genereerden intrest die telkens werd 
gekapitaliseerd en in één keer zou worden uitbetaald op de eindvervaldag van de lening. 
Deze intrest bedroeg in 2016 741,1 miljoen euro. Op 31 december 2016 bedroeg de door deze 
Schatkistbons vertegenwoordigde schuld aan het Zilverfonds 22,3 miljard euro of 5,5 % van 
de totale staatsschuld. Door de afschaffing van het Zilverfonds op 1 januari 2017 en het 
wegvallen van deze Schatkistbons daalde de staatsschuld begin 2017 met hetzelfde bedrag 
Er wijzigde echter verder niets aan de geconsolideerde schuld van de federale overheid. De 
vordering van het Zilverfonds op de Schatkist die met deze Schatkistbons samenhing, viel 
immers weg als consoliderend element bij de berekening van die schuld167.  

Bij de verrichtingen met leningen in deviezen (wisselverschillen) werd in 2016 een wissel-
verlies van 22,8 miljoen euro geboekt. 

De post ‘diversen’ (+ 20,4 miljoen euro) bestond uit de aflossingen van ontvangen pre-
mies bij off-market swaps168 in verband met sommige Euro Medium Term Notes (EMTN), 

165 Schatkistverrichtingen	zijn	verrichtingen	die	financiële	stromen	teweegbrengen	die	niet	in	de	begroting	worden	
opgenomen. het zijn voornamelijk:
• derdengeldenverrichtingen: dat zijn verrichtingen met fondsen die de Schatkist int voor rekening van andere 

overheden,	zoals	de	overdrachten	naar	de	gemeenschappen	en	de	gewesten,	de	alternatieve	financiering	van	
de sociale zekerheid, de opcentiemen ten voordele van de provincies en de gemeenten en de verrichtingen met 
de Europese unie;

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

•  kasverrichtingen: die omvatten onder meer de schommeling van de kasgelden van de verschillende reken-
plichtigen met rekeningen bij bpost.

166 in 2016 ging het meer in het bijzonder om leningen van de Regie der Gebouwen, een reeks leningen van lokale 
besturen voor openbare werken en volksgezondheid en leningen van de Federale Participatie- en investerings-
maatschappij.

167 Zie hierover meer in detail: Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2017, Brussel, december 2016, p.99. Ter beschikking op www.rekenhof.be 

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

http://www.rekenhof.be
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 vereffeningsverschillen169 en wijzigingen van de hoofdsom van geïndexeerde, inflatiegere-
lateerde leningen (sommige vanaf 2015 uitgegeven EMTN’s). 

De beheersverrichtingen omvatten de beleggingen op de interbankenmarkt en aanverwan-
te verrichtingen, en ook de aankopen van effecten die in portefeuille worden gehouden. 
Deze beheersverrichtingen namen in 2016 met in totaal 1.934,9 miljoen euro toe tegenover 
2015 en bedroegen eind 2016 10.671,2 miljoen euro.

2 Intrestlasten van de staatsschuld

De intrestlasten van de staatsschuld (de gelopen intresten)170, inclusief de intresten op 
de beleggingen van het Zilverfonds, bedroegen in 2016 10.893,4  miljoen euro. Ze waren 
voor dat jaar begroot op 10.833 miljoen euro171. Tegenover 2015, toen de intrestlasten nog 
11.435,1 miljoen euro bedroegen, daalden de intrestlasten met 541,7 miljoen euro. Dit wordt 
verklaard door de aanhoudend lage en zelfs negatieve intrestvoeten op korte termijn in 
2016, vooral te wijten aan de politiek van de ECB172. 

Op 31 december 2016 bedroeg de impliciete rente, dit is de gewogen gemiddelde financiële 
kost van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld, 2,60 %173. Dit is een daling met 
0,26 procentpunt tegenover 31 december 2015.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de gemiddelde intrestvoeten op drie 
maanden en op tien jaar voor de uitgegeven staatsschuldeffecten in 2015 en 2016.

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

170 dit zijn intrestlasten op de schuld van de federale Schatkist, d.w.z. de intrestlasten waarvan sprake is in sectie 
51 van de Algemene uitgavenbegroting.

171 Raming bij de begrotingscontrole 2016, nadat het regeringsconclaaf 80 miljoen euro in mindering had gebracht 
van de raming van het Agentschap van de Schuld. 

172 De	negatieve	intrestvoeten	op	korte	termijn	voor	schatkistcertificaten	leidden	in	2016	zelfs	tot	een	begrotingsont-
vangst voor de Schatkist van 118,6 miljoen euro.

173 Het	gaat	om	de	gewogen	gemiddelde	actuariële	kostprijs	van	alle	op	31	december	2016	uitstaande	schuldinstru-
menten in euro (Bron: Agentschap van de Schuld).
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Grafiek 2 –  Verloop van de gemiddelde intrestvoeten op drie maanden en tien jaar in 2015-2016 (in %)
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Grafiek 2 - Verloop van de gemiddelde intrestvoeten op drie maanden en tien jaar in 2015-2016 (in %) 

Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift IV-2015 / IV-2016 

3 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle 
overheidsbesturen samen 

De Europese regelgeving definieert de overheidsschuld als de nominale waarde van alle aan 
het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de sector “overheid”, met 
uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende financiële activa door de 
sector “overheid” worden aangehouden174. De sector “overheid” is onderverdeeld in vier 
subsectoren: de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden en 
de sociale zekerheid. 

Op 31 december 2016 bedroeg die schuld 446.824 miljoen euro (zie tabel hieronder). Dat is 
12.024 miljoen euro meer dan op 31 december 2015175. Uitgedrukt in procent van het bbp, is 
de geconsolideerde bruto-overheidsschuld in 2016 gestabiliseerd op 105,9 %. Het Rekenhof 
merkt hierbij op dat de schuld sinds 2014 wordt berekend volgens de methode van het 
Europees rekeningenstelsel ESR 2010 en niet meer volgens het ESR 1995. De methode van het 
ESR 2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de schuld de overheidsperimeter 
werd verruimd en voor de berekening van het bbp rekening werd gehouden met de 
kapitalisatie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. 

174 Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, 
gewijzigd door verordening 220/2014 van 7 maart 2014 
175 Deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het Instituut voor Nationale Rekeningen 
en wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat. 
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3 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen 
samen

De Europese regelgeving definieert de overheidsschuld als de nominale waarde van alle 
aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de sector “overheid”, met 
uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende financiële activa door 
de sector “overheid” worden aangehouden174. De sector “overheid” is onderverdeeld in vier 
subsectoren: de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden 
en de sociale zekerheid.

Op 31 december 2016 bedroeg die schuld 446.824 miljoen euro (zie tabel hieronder). Dat is 
12.024 miljoen euro meer dan op 31 december 2015175. Uitgedrukt in procent van het bbp, 
is de geconsolideerde bruto-overheidsschuld in 2016 gestabiliseerd op 105,9 %. Het Reken-
hof merkt hierbij op dat de schuld sinds 2014 wordt berekend volgens de methode van het 
Europees rekeningenstelsel ESR 2010 en niet meer volgens het ESR 1995. De methode van 
het ESR 2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de schuld de overheidspe-
rimeter werd verruimd en voor de berekening van het bbp rekening werd gehouden met de 
kapitalisatie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

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

175 deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het instituut voor nationale Reke-
ningen en wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat.
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De evolutie van de schuldgraad wordt bepaald door:

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

• de onderlinge verhouding, zoals die wordt weergegeven in de zgn. rentesneeuwbalfor-
mule, tussen drie zgn. endogene factoren. Deze drie endogene factoren omvatten de 
impliciete intrest op de schuld, de groei van het nominale bbp en het primaire begro-
tingssaldo (het begrotingssaldo zonder de intrestlasten). Als de impliciete intrest op de 
schuld lager ligt dan het groeipercentage van het nominale bbp, leidt dit volgens die 
formule tot een lagere schuldgraad (verhouding tussen schuld en nominaal bbp), als er 
terzelfder tijd sprake is van een primair begrotingsoverschot. Dit was het geval in 2016. 

Het neerwaartse effect van de onderlinge verhouding tussen de drie genoemde endogene 
factoren werd echter ongedaan gemaakt door de bovengenoemde exogene factoren, die de 
schuld deden stijgen en zo een opwaarts effect uitoefenden op de schuldgraad. Het neer-
waartse effect door de onderlinge verhouding van endogene factoren en het opwaartse 
effect van de exogene factoren compenseerden dus elkaar, waardoor de schuldgraad per 
saldo stabiel bleef.

In 2016 waren de belangrijkste exogene factoren:

• de pensioenverplichtingen uit in het verleden overgenomen pensioenfondsen;
• de uitgifte- en andere premies176;
• het verschil tussen de intrestlasten op kasbasis en die op transactiebasis; 
• schuldcorrecties op het niveau van de gewesten en de lokale overheden (leningen 

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, leningen Eandis enz.);
• wijzigingen in het bedrag aan geconsolideerde financiële activa (zie verder).

Tabel 27 –  Geconsolideerde overheidsschuld in 2016 (in miljoen euro)

2014 2015 2016

Federale overheid 360.580 367.875 380.021(1)

Gemeenschappen en gewesten 50.242 51.618 58.785

lokale overheid 4.278 23.950 23.827

Sociale Zekerheid 7.822 8.161 2.240

intersectorale consolidatie	(2) -15.407 -16.804 -18.049

Totaal 427.515 434.800 446.824

Schuld in % van het bbp 106,7 % 106,0 % 105,9 %

(1)  de volgende tabel bespreekt de samenstelling van dit bedrag meer in detail.
(2)		 Deze	intersectorale	consolidatie	stemt	overeen	met	de	financiële	activa	van	de	verschillende	subsectoren	waar-

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

Bron: Nationale Bank van België 

176 uitgiftepremies (batig saldo voor de Schatkist van 3 miljard euro), terugkooppremies (negatief saldo voor de Schatkist 
van 0,18  miljard euro) en annulatiepremies in verband met afgeleide producten (netto-uitgave van 1,5 miljard euro).
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Zoals blijkt uit onderstaande tabel, bedroeg de bijdrage van de staatsschuld, in de beteke-
nis van de door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld, aan de geconsoli-
deerde overheidsschuld, 396.007,1  miljoen euro in 2016.

Tabel 28 –  Bijdrage van de staatsschuld aan de geconsolideerde overheidsschuld in 2016 
(in miljoen euro)

Brutostaatsschuld 405.178,7

Schuld	waarvoor	de	Staat	tegemoetkomt	in	de	financiële	lasten -265,3

Brutoschuld 404.913,4

Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde +3.683,6

Correctie swaptions(1) +1,8

Beheersverrichtingen	van	de	Schatkist	en	aangekochte	overheidseffecten	in	portefeuille -10.669,6

Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de overheidssector -1.922,1

Bijdrage van de Schatkist aan de geconsolideerde overheidsschuld 396.007,1

intrasectorale consolidatie (-), andere verplichtingen van de federale overheid (+)(2) -15.986,1

Geconsolideerde brutoschuld van de federale overheid 380.021,0

(1)  het betreft hier de voor de Schatkist negatieve marktwaarde van uitgeoefende swaptions (d.w.z. opties op 

een swapverrichting). deze negatieve marktwaarde moet als gevolg van de in 2014 van kracht geworden 

ESR 2010- regels in de schuld worden opgenomen, hoewel zij het nominale bedrag van de schuld niet beïnvloedt.

(2)  de intrasectorale consolidatie voor de federale overheid is de compensatie van schulden en overeenkomstige 

schuldvorderingen tussen de verschillende deelcomponenten van de federale overheid, waarvan de federale 

Schatkist, het Zilverfonds en de deposito- en Consignatiekas in 2016 qua bedragen de belangrijkste waren. on-

der de andere verplichtingen van de federale overheid vallen de schulden die niet zijn uitgegeven of overgenomen 

door de federale Schatkist, maar wel in de schuld van de federale overheid worden verrekend. de belangrijkste 

betreft de in de Belgische overheidsschuld verrekende schuld van het EFSF, d.i. het tijdelijke Europese noodfonds 

dat in het leven werd geroepen om de crisis in de eurozone te bezweren.

Bron: FOD Financiën

De bijdrage van de staatsschuld van 396.007,1 miljoen euro, zoals vermeld in de tabel 
hierboven, is hoger dan het bedrag van de geconsolideerde schuld van de federale over-
heid (380.021 miljoen euro), omdat bij de berekening ervan een deel van de intrasecto-
rale consolidatie binnen de subsector “federale overheid” niet in rekening is gebracht. 
De belangrijkste componenten van de intrasectorale consolidatie die bij deze berekening 
buiten beschouwing werden gelaten, zijn de beleggingen van het Zilverfonds in Schatkist-
bons (22.270,3 miljoen euro) en de belegde middelen van de Deposito- en Consignatiekas 
(3.823,8 miljoen euro). Daarnaast zijn er nog andere verplichtingen van de federale over-
heid die niet zijn uitgegeven of overgenomen door de federale Schatkist maar wel de gecon-
solideerde schuld van de federale overheid doen toenemen (13.514 miljoen euro). Het betreft 
onder meer de toegerekende schuld ingevolge de Belgische participatie aan het wederzijdse 
bijstandsmechanisme van de European Financial Stability Facility (6.579  miljoen euro)177.

177 de commentaar in dit Boek licht enkel belangrijkste elementen van het bedrag van de intrasectorale consolidatie 
toe, en niet het volledige bedrag. Meer details over de intrasectorale consolidatie zijn te vinden op de website van 
de	Nationale	Bank	van	België,	www.nbb.be.	
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De wijzigingen in de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid” en 
in de andere verplichtingen van de federale overheid verklaren waarom de geconsolideerde 
schuld van de federale overheid in 2016 (+12,1 miljard euro) iets minder is gestegen dan de 
staatsschuld (+15,3 miljard euro, zie tabel hierboven). 

De naleving van het schuldcriterium wordt meer in detail besproken in punt 2 – Naleving 
van de Europese verplichtingen, in het eerste hoofdstuk van deel 1 van dit Boek.

4 Consolidatie van de financiële activa 

4.1 Algemeen
Om de overheidsschuld te verminderen, zoals die is gedefinieerd in het protocol betref-
fende de procedure bij buitensporige tekorten178, zijn de entiteiten van de overheidssector 
die onder het federaal gezag en onder de sociale zekerheid vallen, verplicht hun financiële 
activa te beleggen binnen de overheidssector179. Het doel van deze maatregel is dat de ver-
houding tussen de Belgische overheidsschuld en het Belgische bruto binnenlands product 
in een bevredigend tempo de 60 % benadert.

Daarnaast kan het thesaurieoverschot van de entiteiten het kastekort van het centraal 
bestuur - in dit geval de Schatkist – (tijdelijk) compenseren, om zo het thesauriebeheer te 
optimaliseren. 

Dat de entiteiten verplicht zijn hun financiële activa te consolideren, is bepaald in titel 
11 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. De 
verplichting geldt voor entiteiten die op federaal niveau behoren tot de subsectoren S1311 en 
S1314180. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen stelt de lijst op van de entiteiten die 
hun activa moeten consolideren.

De entiteiten die worden beoogd door de wet van 21 december 2013 zijn verplicht hun finan-
ciële activa te consolideren:

• door hun beschikbare gelden op een lopende zichtrekening te plaatsen bij een door de 
Staat aangewezen instelling (momenteel bpost). De bedragen op die rekeningen worden 
op het einde van elke dag ter beschikking gesteld van de Schatkist;

• door hun andere beschikbare gelden op een rekening te plaatsen die de Schatkist open-
de bij de Nationale Bank, of te beleggen in door de federale Staat uitgegeven effecten 
(lineaire obligaties of Schatkistcertificaten)181.

De minister van Financiën kan echter afwijkingen toestaan. De in 2016 toegestane afwij-
kingen hadden een beperkte impact op het geconsolideerde bedrag. 

178 Protocol nr.  12 gevoegd bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en verordening (EG) 
nr.		479/2009	van	de	Raad	van	25	mei	2009	betreffende	de	toepassing	van	het	aan	het	Verdrag	tot	oprichting	van	de	
Europese	Gemeenschap	gehechte	protocol	betreffende	de	procedure	bij	buitensporige	tekorten	(gewijzigd	door	
verordening 220/2014).

179 de verplichting tot consolidatie betreft zowel de instellingen met rechtspersoonlijkheid als de diensten zonder 
rechtspersoonlijkheid.

180 Met uitzondering van de Civiele lijst, de parlementaire vergaderingen, het Grondwettelijk hof en het Rekenhof.
181 om de markt van de lineaire obligaties niet te verstoren, investeerde het Zilverfonds zijn activa in speciaal voor het 

fonds	gecreëerde	effecten,	namelijk	de	Schatkistbons	–	Zilverfonds.
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De wet schrijft ook voor dat de entiteiten op het einde van elk kwartaal een volledig over-
zicht van hun beleggingen en leningen bezorgen aan de minister van Financiën. De Schat-
kist verzamelt en controleert de aangiften.

De minister van Financiën kan administratieve boetes opleggen aan entiteiten die hun 
financiële activa niet consolideren of die het overzicht van hun beleggingen en leningen 
niet tijdig bezorgen. 

Naast de consolidatie bij de entiteiten, kan ook de Schatkist haar schuld consolideren door 
haar eigen effecten te kopen op de secundaire markt, om ze in portefeuille te houden. Die 
aankopen kunnen de staatsschuld alleen verminderen als ze worden bekostigd met thesau-
rieoverschotten van de Staat en niet via de uitgifte van nieuwe leningen.

4.2 Consolidatie op 31 december 2016
Uit de informatie meegedeeld door de entiteiten die tot de sectoren van de federale over-
heid en de sociale zekerheid behoren, blijkt dat hun financiële activa in totaal 47,7  miljard 
euro bedroegen op 31 december 2016. Ze waren grotendeels in handen van het Zilverfonds 
(22,3 miljard euro) en van de instellingen van sociale zekerheid (12,7 miljard euro), en ze 
werden voor 97,7 % (d.i. 46,6 miljard euro) geconsolideerd op 31 december 2016. 

De activa werden op de volgende manier geconsolideerd: 5,6 miljard euro beschikbare mid-
delen op een lopende zichtrekening bij bpost, 5,1 miljard euro kortetermijnbeleggingen bij 
de Schatkist en 35,9 miljard euro beleggingen in effecten van de overheidsschuld (met inbe-
grip van effecten die door gemeenschappen en gewesten werden uitgegeven). 

Door de consolidatie van de activa van de overheidsdiensten, kon de overheidsschuld wor-
den verminderd met 11 % van het bbp182. 

182 Het	bbp	van	België	op	31	december	2016	bedraagt	naar	schatting	 	422	 	miljard	euro	(bron:	Nationale	Bank	van	
België).
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Hoofdstuk 3

Jaarrekening 2016 
Hoewel de kwaliteit van de jaarrekening van het algemeen bestuur is verbeterd dankzij de 
inspanningen van de dienst Federale Accountant en van vele departementen, geeft de jaar-
rekening 2016 nog steeds geen getrouw beeld van de financiële en patrimoniale toestand van 
het algemeen bestuur. Voor een aantal rubrieken van de jaarrekening zijn nog niet alle ver-
richtingen in de boekhouding opgenomen of correct geboekt. Dat is het geval voor de rubrie-
ken materiële en immateriële vaste activa, voorraden, thesaurie en de wacht- en overlopende 
rekeningen.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de departementen de instructies van de dienst Federale 
Accountant in het kader van de jaar-en maandafsluiting niet op uniforme wijze opvolgen. Er 
blijven tekortkomingen bestaan op het vlak van de toepassing van het vastgesteld recht en 
de verantwoording van de boekingen. Ook stelde het onvolledige eliminaties van onderlinge 
vorderingen en schulden en diverse andere materiële fouten vast. Die hadden kunnen worden 
vermeden op basis van een grondigere eerstelijnscontrole door de departementen en de dienst 
Federale Accountant. 

Ook wijst het Rekenhof er opnieuw op dat meer dan acht jaar na de inwerkingtreding van de 
wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat het wetgevend en reglementair kader onvolledig blijft en dat de maatregelen 
voor interne beheersing nog niet volstaan. Dit vormt een belemmering om de kwaliteit van de 
jaarrekening structureel te verbeteren. Die verbetering is onmisbaar met het oog op de certi-
ficering door het Rekenhof van de rekeningen van de federale Staat vanaf het begrotingsjaar 
2020, zoals opgelegd door de wet van 22 mei 2003. 
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1 Algemeen overzicht 

1.1 Balans
De gegevens van de balans 2016 kunnen als volgt worden samengevat183:

Tabel 29 –  Balans 2016 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Activa 2015 2016 Variatie

Oprichtingskosten	-	immateriële	vaste	activa 42,1 39,0 -3,1

Materiële	vaste	activa 6.443,7 12.397,3 5.953,6

Financiële	vaste	activa 41.358,1 45.822,4 4.464,3

Vorderingen	>1	jaar 7.273,8 7.142,0 -131,8

Voorraden 1.754,0 3.516,4 1.762,4

Vorderingen	<1	jaar 2.376,4 8.636,7 6.260,3

liquide middelen - beleggingen korte termijn 18.726,4 35.207,9 16.481,5

overlopende rekeningen en wachtrekeningen 8.828,8 8.086,3 -742,5

Totaal 86.803,4 120.848,1 34.044,7

Passiva 2015 2016 Variatie

Eigen vermogen -358.505,9 -365.413,3 -6.907,4

Voorzieningen voor toekomstige kosten 938,7 966,0 27,3

Schulden	>	1	jaar 337.688,9 348.159,2 10.470,3

Schulden	<	1	jaar 26.372,0 47.242,1 20.870,1

Financiële	leningen	die	binnen	het	jaar	vervallen 57.877,9 65.391,5 7.513,6

overlopende rekeningen en wachtrekeningen 22.431,7 24.502,4 2.070,7

Totaal 86.803,4 120.848,1 34.044,7

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het balanstotaal stijgt met 34.044,7 miljoen euro ten opzichte van 2015. Op het actief wordt 
de variatie grotendeels veroorzaakt door de liquide middelen en beleggingen op korte ter-
mijn (+16.481,5 miljoen euro), de vorderingen op minder dan één jaar (+6.260,3 miljoen euro), 
de materiële vaste activa (+5.953,6 miljoen euro), de financiële vaste activa (+4.464,3 mil-
joen euro) en de voorraden (+1.762,4 miljoen euro). Fluctuaties op het passief doen zich 
voor bij de schulden op minder dan één jaar (+20.870,1 miljoen euro), de schulden op meer 
dan één jaar (+10.470,3 miljoen euro), de financiële leningen die binnen het jaar vervallen 
(+7.513,6 miljoen euro), de overlopende rekeningen en de wachtrekeningen (+2.070,7 mil-
joen euro) en het eigen vermogen (-6.907,4 miljoen euro). De redenen van die variaties 
worden toegelicht in punt 3 van dit hoofdstuk.

Het Rekenhof wijst erop dat ook in 2016 de jaarrekening niet steunt op de volledige inven-
taris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook, zoals 
artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat (hierna: “wet van 22 mei 2003”) voorschrijft. De depar-
tementen van het algemeen bestuur hadden vanaf hun instap in Fedcom vijf jaar de tijd om 

183 de afronding in miljoen euro kan leiden tot kleine afwijkingen bij de optelling. dat geldt voor alle tabellen van dit 
hoofdstuk.
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al hun materiële en immateriële vaste activa in de boekhouding te integreren. Op 31 decem-
ber 2016 had dus een volledig beeld van de patrimoniale toestand van het algemeen bestuur 
voorhanden moeten zijn.

1.2 Resultatenrekening
De gegevens van de resultatenrekening 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

Tabel 30 –  Resultatenrekening 2016 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Kosten 2015 2016 Variatie

Aanwending consumptiegoederen en diensten van 
derden voor bewerking of doorverkoop

16,4 11,2 -5,2

Andere aanwendingen van verbruiksgoederen en van 
diensten van derden

1.906,5 1,5 -1.905,0

directe en indirecte bezoldigingen personeel en van 
daarmee gelijkgestelde personen

5.858,8 5.890,6 31,8

Economische afschrijvingen op oprichtingskosten en 
op	immateriële	en	materiële	vaste	activa

278,8 341,0 62,2

Economische subsidies aan productie 1.857,7 1.726,7 -131,0

Intresten	en	andere	courante	financiële	lasten	 14.404,5 14.595,4 190,9

Sociale prestaties 2.544,5 2.157,6 -386,9

Andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties 86.997,0 90.632,3 3.635,3

Andere kapitaaloverdrachten 2.030,0 2.126,6 96,6

Kapitaalverliezen 2.652,2 860,3 -1.791,9

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

584,0 157,1 -426,9

Totale kosten 119.130,3 118.500,5 -630,1

Opbrengsten 2015 2016 Variatie

Verkopen van handelsgoederen met het oog op 
doorverkoop

134,4 116,4 -18,0

Gefactureerde prestaties van diensten 1.726,2 1.093,8 -632,4

Belastingen op productie en invoer 38.443,2 40.296,8 1.853,6

Courante belastingen op inkomen en vermogen 59.485,5 57.879,6 -1.605,9

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

4.795,1 3.051,2 -1.743,9

Andere inkomensoverdrachten dan belastingen en 
sociale bijdragen

1.705,6 1.162,5 -543,1

Andere kapitaaloverdrachten 143,5 82,2 -61,3

Kapitaalwinsten 2.465,2 2.548,0 82,8

Terugneming eigen gereserveerde fondsen en voor-
zieningen voor risico’s en kosten

352,9 129,2 -223,7

Totale opbrengsten 109.251,5 106.359,8 -2.891,9

Resultaat van het boekjaar -9.878,8 -12.140,6 -2.261,9

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
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Het economische resultaat is met 2.261,9 miljoen euro verslechterd tegenover het resultaat 2015. 
Zowel de opbrengsten (-2.891,9 miljoen euro) als de kosten (-630,1 miljoen euro) namen af.

Voor de opbrengsten doen de verschillen met 2015 zich vooral voor bij de intresten en andere 
courante financiële inkomsten (-1.743,9 miljoen euro), de courante belastingen op inkomen en 
vermogen (-1.605,9 miljoen euro), en de belastingen op productie en invoer (+1.853,6 miljoen 
euro). Wat de kosten betreft, zijn er belangrijke verschillen bij de andere aanwendingen van 
verbruiksgoederen en van diensten van derden (-1.905,0 miljoen euro), de kapitaalverliezen 
(-1.791,9 miljoen euro) en de andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties (+3.635,3 mil-
joen euro). Het Rekenhof zet de oorzaken daarvan uiteen onder punt 3 van dit hoofdstuk.

1.3 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 maakt de samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie, deel uit van 
de jaarrekening. De samenvattende rekening wordt opgesteld in termen van vastgestelde 
rechten184.

Tabel 31 –  Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2016 (in miljoen euro)

Begrotingsuitgaven – Klasse 8 Begrotingsontvangsten – Klasse 9

80 niet-gesplitste uitgaven 0,6 90 niet-gesplitste  
ontvangsten

23,1

81 lopende uitgaven voor 
 goederen en diensten

7.612,4 91 lopende ontvangsten voor goe-
deren en diensten

1.046,7

82 Renten en bijdragen in toe-
vallige exploitatieverliezen 
van overheidsbedrijven

10.970,7 92 inkomsten uit eigendom 1.044,1

83 inkomensoverdrachten aan 
andere sectoren

8.758,8 93 inkomensoverdrachten van 
andere sectoren

49.321,6

84 inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid

35.701,7 94 inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid

172,6

85 Kapitaaloverdrachten aan 
andere sectoren

1.883,3 95 Kapitaaloverdrachten van an-
dere sectoren

64,6

86 Kapitaaloverdrachten binnen 
de sector overheid

239,4 96 Kapitaaloverdrachten  binnen de 
sector overheid

8,8

87 investeringen 417,1 97 desinvesteringen 108,9

88 Kredietverleningen, deel-
nemingen	en	andere	financiële	
producten

11.446,3 98 Kredietaflossingen,		vereffening	
van deel nemingen, verkoop van 
	andere	financiële		producten

6.507,5

Lopende en kapitaalverrichtingen 
klasse 8

77.030,2 Lopende en kapitaal verrichtingen 
klasse 9

58.297,9

89 Staatsschuld – 
 boekhoudkundig saldo

29.607,1 99 Staatsschuld – boekhoudkundig 
saldo

42.502,2

106.637,3 100.800,1

Begrotingsresultaat -5.837,2

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

184 Behalve	de	fiscale	en	niet-fiscale	ontvangsten	van	de	FOD	Financiën,	die	op	kasbasis	zijn	 (in	 toepassing	van	de	
bepalingen van artikel 134, 5e lid , van de wet van 22 mei 2003).
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Het begrotingsresultaat van -5.837,2 miljoen euro vloeit voort uit het tekort bij de lopende 
en kapitaalverrichtingen (-18.732,3 miljoen euro, d.i. het verschil tussen de subtotalen van 
de klassen 8 en 9 buiten verrichtingen van de staatsschuld) en het positieve saldo bij de 
verrichtingen inzake de staatsschuld (+12.895,1 miljoen euro, hetzij het verschil tussen de 
staatsschuld van de klassen 8 en 9). Dit positieve saldo betekent dat de Staat in 2016 meer 
heeft geleend dan hij heeft terugbetaald.

De totalen van de begrotingsontvangsten en –uitgaven in deze tabel verschillen van de 
bedragen die in de uitvoeringsrekening van de begroting zijn opgenomen (zie eerder in 
hoofdstuk 1 van dit deel I, tabel 16 – Vergelijking van de begrotingsramingen met de in 
2016 op de middelenbegroting aangerekende ontvangsten en tabel 18 – Toegekende en aan-
gewende vereffeningskredieten 2016 volgens de functionele benadering). De verschillen 
zijn te verklaren door de bijtelling van de geannuleerde vastgestelde rechten en door de 
herklassering van ontvangsten en uitgaven op basis van de ESR-code (zie tabel 33 – Over-
gang economisch resultaat naar begrotingssaldo hierna).

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

Tabel 32 –  Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2016 (in miljoen euro)

Economisch resultaat 2015 2016 Verschil

opbrengsten 109.251,5 106.359,8 -2.891,7

Kosten 119.130,3 118.500,5 -629,8

Resultaat -9.878,8 -12.140,6 -2.261,8

Begrotingssaldo – samenvattende rekening 2015 2016 Verschil

ontvangsten 105.794,8 100.800,1 -4.994,6

uitgaven 107.682,2 106.637,3 -1.044,9

Begrotingssaldo -1.887,4 -5.837,2 -3.949,7

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het verschil van 6.303,4 miljoen euro tussen het economische resultaat en het begrotings-
saldo van 2016 is het gevolg van meerdere factoren. De resultatenrekening omvat kosten 
en opbrengsten die geen budgettaire verrichtingen zijn, zoals de toekenning van ontvang-
sten aan de gemeenschappen en gewesten, aan de sociale zekerheid en aan andere derden. 
Er zijn ook opbrengsten en kosten die niet zijn gekoppeld aan financiële bewegingen (bv. 
afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen) en die dus niet van budgettaire 
aard zijn, terwijl sommige verrichtingen die een invloed hebben op de begroting in een 
eerste fase enkel invloed hebben op de balans en niet op de resultatenrekening (bv. opname 
en afbetaling van leningen en investeringen in vaste activa). Voorts hebben de aan- en ver-
kopen van effecten van de staatsschuld, die worden geregistreerd als begrotingsuitgaven 
en -ontvangsten, geen invloed op het economische resultaat.

De tabel hieronder geeft meer details over de overgang van het economische naar het 
begrotingssaldo:
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Tabel 33 –  Overgang economisch resultaat naar begrotingssaldo (in miljoen euro)

Kosten Opbrengsten

Economische boekhouding 118.500,5 106.359,8

Resultaatverwerking	(699&799) -157,1 -129,2

Geconsolideerde kosten en opbrengsten (intercompany)(*) -21,7 32,6

Budgettaire verrichtingen andere dan kosten en opbrengsten, 
waarvan:

37.635,0 48.464,9

Vaste activa (subklasse 20 t/m 27) 2.157,4

Staatsschuld 35.439,2 48.427,9

Andere 38,4 37,0

Kosten, niet begrotingsuitgaven 821,5

opbrengsten, niet begrotingsontvangsten -3.944,4

Verrichtingen buiten de begrotingssecties, waarvan: -49.967,5 -49.812,7

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen -49.929,4 -49.775,6

Virtuele fondsen -38,1 -37,1

Budgettaire verrichtingen – uitvoeringsrekening van de 
begroting

106.810,7 100.971,1

Geannuleerde vastgestelde rechten 2,5

herklassering ESR-codes van uitgaven -170,9 -170,9

herklassering ESR-codes van ontvangsten -2,5 -2,5

Budgettaire verrichtingen – samenvattende rekening  
(klassen 8 en 9)

106.637,3 100.800,1

Uitgaven Ontvangsten

(*)  uitgezonderd fondsenoverdrachten van en naar de Thesaurie en interne overdrachten van vorderingen.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

2 Algemene commentaar 

2.1 Boeking op basis van vastgestelde rechten
Sinds de controle van de rekeningen van het jaar 2010 heeft het Rekenhof gewezen op drie 
basisprincipes van de wet van 22 mei 2003, die het nadien regelmatig heeft herhaald185 en 
die nog steeds onvoldoende worden toegepast: 

1. Alle begrotingsverrichtingen die tijdens een begrotingsjaar plaatsvinden (inclusief de 
te ontvangen facturen en het vakantiegeld186) moeten in de algemene boekhouding en 
begrotingsboekhouding van dat jaar worden opgenomen.

2. Om tot een boekjaar te behoren, moeten de verrichtingen uiterlijk op 31 december van 
het jaar worden vereffend en in de boekhouding worden opgenomen uiterlijk op 31 janu-
ari van het daaropvolgende jaar.

3. Elke verrichting moet steunen op een origineel en goedgekeurd verantwoordingsstuk.

185 Zie Rekenhof, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 96-97. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
186 Zie ook verder in dit hoofdstuk punt 3.2.2.3 in verband met het vakantiegeld.
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Die drie principes hangen samen met het begrip vastgesteld recht zoals dat in de wetgeving 
is gedefinieerd. Er blijven op dat vlak verschillende problemen bestaan.

Voor de eerste twee principes bv. verschaft punt 4 van de omzendbrief van de minister van 
Begroting instructies voor het afsluiten van de begrotingsboekhouding en de algemene 
boekhouding 2016187. Het biedt de departementen de mogelijkheid uitgaven ten laste van 
begrotingsjaar 2016 te vereffenen tot 16 januari 2017 (voor zover de facturen betrekking 
hebben op goederen en diensten die werden geleverd en aanvaard uiterlijk op 31 decem-
ber 2016), dit is na de datum van 31 december 2016 waarin de wet voorziet. Op die manier 
kunnen, volgens de dienst Federale Accountant, de leveringen en prestaties worden geboekt 
ten laste van het begrotingsjaar waarop ze betrekking hebben.

Het Rekenhof kan zich niet bij dat standpunt aansluiten. Zodra de leveringen en diensten 
tijdens een begrotingsjaar werden uitgevoerd en aanvaard, moeten de overeenstemmende 
uitgaven aan het begrotingsjaar worden toegerekend. Indien de factuur niet tijdens het 
begrotingsjaar wordt ontvangen, moeten de verrichtingen echter uiterlijk op 31 december 
worden vereffend op basis van de notie van te ontvangen facturen188. Die verrichtingen 
werden in 2016 onderschat omdat bepaalde departementen de techniek niet correct hadden 
gebruikt. 

De omzendbrief voegt bovendien een voorwaarde toe aan de wet door te eisen dat de ver-
effeningen enkel worden gebaseerd op facturen, terwijl het wettelijke kader verwijst naar 
een verantwoordingsstuk189. Bepaalde verrichtingen werden bijgevolg ten onrechte uit de 
jaarrekening 2016 gehouden. 

Voorts wordt de verplichting om over een verantwoordingsstuk te beschikken voor elke 
geboekte verrichting niet nageleefd voor een significant aantal verrichtingen, vooral bij de 
ontvangsten190.

De parametrering van de toepassing Fedcom zorgt ervoor dat schulden niet worden geboekt 
indien er onvoldoende vereffeningskredieten zijn191. Het wettelijke en regelgevende kader 
wil dat nochtans juist vermijden. 

De bepalingen van de omzendbrief – die een voorwaarde aan de wet toevoegen en 16 janu-
ari 2017 als uiterste vereffeningsdatum kiezen – en de parametrering van Fedcom hebben 
net als de voorgaande jaren gevolgen gehad voor de getrouwheid en de regelmatigheid van 
de rekening 2016. Het Rekenhof kan de weerslag ervan op de jaarrekening niet becijferen. 

187 Minister van Begroting, omzendbrief ABB5/430/2016/3001 van 21 november 2016.
188 Zie verder in dit hoofdstuk, punt 3.6.2.1 in verband met de te ontvangen facturen.
189 in de voorbereidende werkzaamheden van de wet staat dat “het verantwoordingsstuk in het bezit van de betrokken 

dienst, dat de vierde voorwaarde uitmaakt van dit artikel, elk document betreft dat het ontstaan van het recht kan 
aantonen; het gaat dus niet noodzakelijk over een factuur, ook een intern document kan voldoende blijken” (Parl. St. 
Kamer, 18 juni 2002, doC 50 1870/1, Wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabili-
teit van de federale Staat, p. 63, commentaar 127 van artikel 8).

190 Zie verder in dit hoofdstuk, punt 3.1. in verband met de ontvangstencyclus.
191 Zie Rekenhof, 171e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2014, p. 166-167. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Wat het derde principe betreft, baseren de departementen hun boekingen steeds meer op 
digitale verantwoordingsstukken, zoals elektronische facturen. In bepaalde departemen-
ten verlopen de goedkeuringsprocessen eveneens digitaal.

Het e-invoicing-project dat de dienst Federale Accountant heeft ingevoerd, zou een posi-
tieve invloed moeten hebben op de getrouwheid van de rekeningen door de digitale verwer-
king, boeking en archivering van de verantwoordingsstukken in Fedcom te standaardise-
ren. Dat project zal in 2017 en 2018 geleidelijk worden uitgerold in alle departementen. Een 
aanpassing van de wet van 22 mei 2003 blijkt echter noodzakelijk om rekening te houden 
met de evoluties van de technologieën en de werkwijzen. De Commissie voor de Openbare 
Comptabiliteit192 zal overigens het wettelijke kader voor de vaststelling van de rechten moe-
ten helpen preciseren. 

Tot slot werden de fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de FOD Financiën in 
2016 nog geboekt op basis van de kasontvangsten krachtens de wet van 22 mei 2003193.  
Vanaf 1  januari 2017 moeten ze volgens de wet worden geboekt op basis van de vastgestelde 
rechten. 

2.2 Waarderingsregels
De toelichting bij de jaarrekening bevat een samenvatting van de waarderingsregels over-
eenkomstig het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende 
regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat. Die regels 
werden door de dienst Federale Accountant opgesteld en aan de departementen meege-
deeld, maar ze zijn niet exhaustief. De departementen gebruiken bovendien vaak andere 
regels dan die welke de dienst Federale Accountant aanbeveelt. 

De voornaamste tekortkomingen betreffen de waarderingsregels voor de afschrijvingen 
en de waarderingsregels voor terreinen en gebouwen. De Commissie voor de Openbare 
Comptabiliteit moet op die vlakken een voorstel doen vooraleer de minister van Financiën 
de regels kan vaststellen. In afwachting van het advies van de commissie werden de inven-
tarisgegevens in verband met de terreinen en de gebouwen niet geherwaardeerd tegen de 
marktwaarde voordat ze in Fedcom werden opgenomen194. 

Die commissie zal ook een advies moeten formuleren over de eventuele aanpassing van het 
boekhoudplan. De omzendbrief195 van de minister van Begroting houdt immers geen reke-
ning meer met de drempel van 500 euro om te bepalen of een uitgave een investering of een 
kost is, wat niet in overeenstemming is met het boekhoudplan. 

In afwachting van de adviezen van de commissie beveelt het Rekenhof de dienst Federale 
Accountant aan exhaustieve waarderingsregels te blijven opstellen en verspreiden die op 
alle departementen van het algemeen bestuur van toepassing zijn. 

192 de commissie werd opgericht door de wet van 18 januari 2010, maar het werkingsbesluit ervan werd pas op 
11 mei 2017 in de ministerraad goedgekeurd.

193 Artikel 134 zoals gewijzigd door de wet van 25 december 2016.
194 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op 

de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
195 Minister	van	begroting,	Omzendbrief	DJ/WS/2014-01	en	DJ/WS/2014-02	van	9	mei	2014	betreffende	de	aanreke-

ning en boeking van klein materieel in toepassing van ESR 2010.
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2.3 Aanhechting van rechten aan het boekjaar 2016 na 31 januari 2017
Conform artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 worden verrichtingen gehecht aan het boek-
jaar waarin zij hebben plaatsgevonden, voor zover rechten worden vastgesteld uiterlijk op 
31 december van het betreffende boekjaar, en ook ten laatste op 31 januari van het daarop-
volgende jaar zijn geboekt196. De departementen moesten dus de rechten die na 31 decem-
ber 2016 werden vastgesteld alsook de rechten die na 31 januari 2017 werden geboekt, aan 
het volgende boekjaar hechten. 

Het Rekenhof stelde tijdens de controle van de jaarrekening 2016 vast dat de departemen-
ten dit principe niet strikt naleven. Ze hebben immers in februari 2017, maart 2017 en juni 
2017 nog vastgestelde rechten geboekt ten laste van het boekjaar 2016. Het gaat hierbij om 
de verwerking van kasuitgaven, de inboeking van verkoopfacturen, de overboeking tussen 
opbrengsten- en/of kostenrekeningen en overboekingen tussen vorderingen- en schulden-
rekeningen. Zowel de begrotingsboekhouding als de economische boekhouding worden 
door deze verrichtingen beïnvloed. 

De dienst Federale Accountant heeft tijdens de voorgaande jaarrekeningcontrole door het 
Rekenhof aangegeven dat het boeken van verrichtingen met begrotingsimpact na 31 januari 
van het volgende boekjaar slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan. Hoewel dit 
wordt toegestaan om in de jaarrekening een getrouwer beeld van de economische realiteit 
van de transacties te kunnen weergeven, wijst het Rekenhof erop dat dit afbreuk doet aan 
de wet van 22 mei 2003. De departementen moeten zich zodanig organiseren dat ze de 
wettelijke bepalingen en termijnen voor het vaststellen en boeken van rechten respecteren. 
Om de jaarrekening in het licht van een getrouwer beeld af te stemmen op de economische 
realiteit van de transacties, zouden de wet van 22 mei 2003 en het koninklijk besluit van 
10 november 2009 (boekhoudplan) in die zin moeten worden aangepast.   

2.4 Heropening van voorgaande boekjaren in Fedcom 
Het Rekenhof controleert jaarlijks op basis van rapporten uit Fedcom of er nog wijzigingen 
worden aangebracht nadat een boekjaar werd afgesloten. De controle heeft aangetoond dat 
ook in 2016 opnieuw verrichtingen op voorgaande boekjaren zijn geregistreerd. Hoewel 
deze boekingen geen invloed hadden op de balans of de resultatenrekening, werden in 
2016 de boekjaren 2011 en 2012 heropend voor afpuntingen op een zelfde balansrekening. 

Het Rekenhof wijst erop dat de nauwkeurige opvolging van klantenrekeningen, leveran-
ciersrekeningen en wachtrekeningen deel moet uitmaken van de dagelijkse maatregelen 
van interne beheersing. Zo vervalt de noodzaak om voorgaande boekjaren te heropenen 
en krijgen de departementen een beter inzicht op de openstaande posten. De kwaliteit en 
overzichtelijkheid van de gegenereerde rapporten en lijsten zullen hierdoor ook verbeteren. 
De dienst Federale Accountant moedigt de departementen hiertoe aan naar aanleiding van 
de maandelijkse afsluitingsactiviteiten, maar de aandacht voor de bekommernis van deze 
dienst verschilt echter van departement tot departement. 

196 deze bepaling werd ook overgenomen in artikel 22 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststel-
ling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de 
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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3 Specifieke commentaar

3.1 Ontvangstencyclus

3.1.1 Boekhoudkundige verwerking van opbrengsten (resultatenrekening)
3.1.1.1 Algemene vaststellingen
De totale opbrengsten van het boekjaar 2016 bedragen 106.359,8 miljoen euro. De daling 
met 2.891,7 miljoen euro is voornamelijk te verklaren door een verlaging van de intresten en 
andere financiële opbrengsten (-1.743,9 miljoen euro) ten gevolge van de daling in de kapi-
taalwinsten op afgeleide producten. Ook de courante belastingen op inkomen en vermogen 
zijn significant gedaald (-1.605,9 miljoen euro)197. De belastingen op productie en invoer zijn 
sterk toegenomen (+1.853,6 miljoen euro)198, wat heeft geleid tot een lichte stijging van de 
totale belastingopbrengsten (+247,7 miljoen euro).

De dienst Federale Accountant heeft de opmerkingen van het Rekenhof naar aanleiding 
van voorgaande jaarrekeningcontroles opgenomen als bijzonder aandachtspunt voor de 
departementen bij de maandafsluitingen. Op basis van de recurrente controles van de ont-
vangsten en de jaarrekeningcontrole door het Rekenhof blijkt echter dat de jaarrekening 
nog geen volledig en getrouw beeld geeft van de opbrengsten. 

De kwaliteit van de gebruikte verantwoordingsstukken voor de verwerking van opbreng-
sten verschilt naargelang van het departement. Zo gebeurt de boeking van een vastgesteld 
recht soms op basis van verantwoordingsstukken die onvoldoende zijn om de vaststelling 
van het recht of het bedrag te kunnen afleiden. Daarnaast wordt hetzelfde verantwoor-
dingsstuk soms gebruikt voor meerdere boekingen en wordt er bij de boeking van credit-
nota’s niet steeds een reden vermeld of een verwijzing opgenomen naar de oorspronkelijke 
factuur. Het Rekenhof benadrukt de noodzaak van voldoende duidelijke en volledige ver-
antwoordingsstukken voor het vaststellen van rechten. De uitgaande vorderingen verwij-
zen ook zelden naar de achterliggende verantwoordingsstukken zodat er geen transparan-
tie is over de aard van de prestaties en de boekhoudkundige verwerking van de vordering.  

De departementen boeken opbrengsten soms ook laattijdig in. Dit brengt verschuivingen 
met zich mee tussen verschillende boekjaren. Dit zorgt ervoor dat de jaarrekening geen 
getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. De concentratie van opbrengstboekingen op het 
einde van het boekjaar, het laattijdig boeken van opbrengsten in boekjaar 2016 (dit is na 
31 januari 2017)199 en het grote tijdsverloop en de onlogische relatie die er soms bestaan 
tussen de documentdatum, de boekingsdatum en de invoerdatum zijn indicaties voor der-
gelijke verschuivingen. Daarnaast heeft het Rekenhof vastgesteld dat departementen nog 
te vaak opbrengsten inboeken via contante rechten of de rechten pas vaststellen op het 
ogenblik van een ontvangst in plaats van op het moment dat het vastgesteld recht ontstaat. 
Deze manier van werken zorgt ervoor dat de opvolging van de ontvangsten extracomptabel 

197 de daling in de courante belastingen op inkomen en vermogen is vooral terug te vinden in de personenbelasting, 
maar	eveneens	in	de	roerende	voorheffing,	de	vennootschapsbelasting	en	de	belasting	van	niet-inwoners.

198 de stijging in de belastingen op productie en invoer is vooral terug te vinden in de btw, maar eveneens in de belas-
tingen op energie, de taksen op exploitatie en de accijnzen.

199 na 31 januari 2017 werden bijvoorbeeld nog verkoopfacturen en creditnota’s gehecht aan het boekjaar 2016 (Fede-
rale	Politie),	saldi	van	wachtrekeningen	overgeboekt	naar	opbrengstenrekeningen	(Financiën)	en	saldi	van	postre-
keningen gecorrigeerd via opbrengstenrekeningen (Federale Politie).
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moet gebeuren door de verantwoordelijke rekenplichtigen. Het Rekenhof beveelt aan de 
opbrengsten in te boeken op basis van vastgestelde rechten, op het ogenblik dat er voldaan 
is aan de voorwaarden van een vastgesteld recht. Op die manier zullen de opbrengsten tij-
dig opgenomen zijn in de boekhouding en kan de opvolging van de ontvangsten gebeuren 
in Fedcom. 

Tenslotte boeken niet alle departementen de nodige eindejaarsverrichtingen met betrek-
king tot op te stellen facturen of creditnota’s, over te dragen en toe te rekenen opbrengsten. 
Dit betekent dat de opbrengsten mogelijk niet correct zijn afgegrensd op de afsluitingsda-
tum. De dienst Federale Accountant heeft nochtans een template opgesteld voor de afslui-
tingsverrichtingen die de departementen moeten invullen en terugbezorgen. Het Rekenhof 
stelt nog onvoldoende vooruitgang vast. 

3.1.1.2 Bijzondere vaststellingen
Om mobiele elektronische communicatiediensten te mogen aanbieden aan het publiek, 
moeten telecomoperatoren een enige heffing betalen aan het Belgisch Instituut voor Post-
diensten en Telecommunicatie (BIPT). Het BIPT stort deze bedragen door aan de FOD 
Economie. De telecomoperatoren kunnen ervoor kiezen deze heffing te betalen bij de aan-
vang van de geldigheidsduur of gespreid op basis van een betalingsplan. De FOD Econo-
mie registreert de betrokken vastgestelde rechten op basis van een inschatting door het 
BIPT. Deze inschatting is echter gebaseerd op de betalingen (inclusief intresten) vanwege 
de telecomoperatoren en niet pro rata op basis van de geldigheidsduur van de betrokken 
gebruiksrechten. De heffingen en de intresten worden dus niet als opbrengst geboekt in de 
periode waarop ze betrekking hebben. 

Om de boekhoudkundige verwerking van de reeds toegekende gebruiksrechten te corri-
geren, beveelt het Rekenhof aan dat de FOD Economie de totale openstaande vorderin-
gen inboekt (201,9 miljoen euro op 31 december 2016), op basis van de informatie die hij 
krijgt van het BIPT, en het totale bedrag via de overlopende rekeningen pro rata temporis 
opneemt als opbrengst volgens de resterende geldigheidsduur van de betrokken gebruiks-
rechten. Daarnaast zal de FOD Economie een correctie moeten uitvoeren op de opbreng-
sten voor de enige heffingen die reeds volledig werden ontvangen en geboekt als opbrengst 
maar die betrekking hebben op een periode na 31 december 2016. Dit zal leiden tot een 
éénmalige correctie op het eigen vermogen.

Om dergelijke registratiefouten te vermijden zou het BIPT in de toekomst de FOD Econo-
mie zo spoedig mogelijk moeten inlichten over de toekenning van een licentie die leidt tot 
de betaling van een enige heffing. Het BIPT moet bovendien de nodige informatie verstrek-
ken om de FOD in staat te stellen de volledige enige heffing op het lopende boekjaar te 
registreren. De opbrengst van de heffing zal vervolgens via een overlopende rekening pro 
rata moeten worden berekend over de geldigheidsduur van de licentie. 

3.1.2 Vorderingen op minder dan één jaar
De vorderingen op minder dan één jaar bedragen eind 2016 8.636,7 miljoen euro waarvan 
8.055,0 miljoen euro betrekking heeft op het Agentschap van de Schuld. In vergelijking 
met 2015 zijn deze vorderingen met 6.260,3 miljoen euro toegenomen en ook deze stijging 
kan nagenoeg volledig (6.253,5 miljoen euro) aan deze dienst worden toegeschreven. De 
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toename wordt voornamelijk veroorzaakt door beheersverrichtingen200 van de staatsschuld 
die over twee boekjaren lopen. 

3.1.2.1 Algemene vaststellingen
De vorderingen van de overige departementen bedragen 581,7 miljoen euro, waarvan 
506,5 miljoen euro vorderingen die worden opgevolgd via de klantenbalans. Het Rekenhof 
merkt op dat 41,3 % van de openstaande vorderingen in de klantenbalans ouder is dan één 
jaar. Hiervoor is een waardevermindering aangelegd van 30,8 miljoen euro waarvan 6,1 mil-
joen euro onterecht bij de subrubriek waardeverminderingen inzake andere vorderingen 
wordt gepresenteerd. 

Daarnaast heeft de FOD Sociale Zekerheid een vordering van 29,1 miljoen euro openstaan 
voor personen met een handicap201. Hoewel de FOD ervan uitgaat dat vermoedelijk slechts 
één derde van dit bedrag effectief zal kunnen worden geïnd, is er hiervoor geen waardever-
mindering geboekt. Het Rekenhof beveelt aan voor alle geschatte oninvorderbare saldi een 
waardevermindering te boeken.

Het merendeel van de oude openstaande vorderingen hebben betrekking op vorderingen 
die bij de start van Fedcom werden opgenomen. Sommige zijn vorderingen op meer dan 
één jaar en moeten worden geherklasseerd. Van andere moet de inbaarheid worden bepaald 
en indien nodig een procedure worden opgestart tot kwijtschelding of inning via juridi-
sche kanalen. De dienst Federale Accountant werkt momenteel aan een instructie over de 
behandeling van oninvorderbare niet-fiscale ontvangsten. 

In de jaarrekening worden de onderlinge vorderingen en schulden tussen de departemen-
ten geëlimineerd. Deze eliminaties worden doorgevoerd voor zover er geen reconciliatie-
verschillen optreden tussen de schuld die in de rekeningen van het ene departement is 
opgenomen en de vordering die het andere departement heeft opgenomen. Het Rekenhof 
heeft echter vastgesteld dat deze bedragen niet altijd overeenstemmen. Hierdoor zijn de 
geconsolideerde vorderingen overschat met ongeveer 33,2 miljoen euro. 

De vorderingen op ten hoogste één jaar ingevolge de levering van goederen en diensten 
omvatten ook leningen van staat tot staat voor een bedrag van 19,6 miljoen euro. Deze zijn 
verkeerd geklasseerd en horen thuis bij de “andere leningen en vorderingen op meer dan 
een jaar, vervallend binnen twaalf maanden”. Een rechtzetting hiervan verandert niet het 
totaal aan vorderingen op minder dan één jaar. 

Op te stellen facturen en creditnota’s worden geboekt op basis van vastgestelde rechten 
gekend op jaareinde. Niet alle departementen maken hiervan gebruik, hoewel dit in de 
instructies van de dienst Federale Accountant is opgenomen. Het Rekenhof heeft tijdens 
zijn controles vastgesteld dat er in 2017 voor 4,4 miljoen euro vastgestelde rechten zijn 
geboekt terwijl de documentdatum in 2016 lag en ze niet werden opgenomen onder de op te 

200 in dit geval uitgegeven leningen op korte termijn (+4.812,6 miljoen euro) en uitgifte van Belgian Treasury Bills (BTB) 
in	deviezen	geswapt	naar	euro	(+939,9	miljoen	euro).	).	Het	contract	werd	in	2016	gesloten	maar	de	financiële	af-
wikkeling vond in 2017 plaats.

201 de openstaande vorderingen zijn situaties waarbij een herziening uitwees dat de gehandicapte persoon een ge-
deelte van het reeds ontvangen bedrag moet terugstorten.
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stellen facturen en creditnota’s. Het Rekenhof beveelt aan de afsluitverrichtingen voor de 
op te stellen facturen en creditnota’s effectief uit te voeren.

De negatieve vorderingen op de individuele rekeningen in de klantenbalans bedragen 
5,7 miljoen euro. Hiervan werd slechts 2,4 miljoen euro overgeboekt naar de openstaande 
schulden. De openstaande vorderingen zijn bijgevolg met 3,3 miljoen euro onderschat. De 
departementen boeken enkel de grootboekrekeningen met een negatief saldo over en hou-
den geen rekening met individuele negatieve debiteurenrekeningen. 

3.1.2.2 Bijzondere vaststellingen
De overige vorderingen op minder dan één jaar bevatten ook oude fiscale schuldvorderin-
gen uit inkomstenbelastingen voor een bedrag van 105,9 miljoen euro die onveranderd zijn 
gebleven in vergelijking met 2015. Het Rekenhof beveelt aan de invorderbaarheid van deze 
vorderingen te evalueren. 

De rekening-courant met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) sluit 
niet aan met de maandelijkse staten ontvangen van de FPIM. Het verschil van 450 duizend 
euro heeft betrekking op discussies tussen de FOD Financiën en de FPIM. Het Rekenhof 
beveelt aan de rekening-courant af te stemmen zodat er geen verschillen zijn op jaareinde.

Het Rekenhof stelt vast dat in de balans ten onrechte een vordering “vermindering per-
sonenbelasting Vlaanderen” (1.086,4 miljoen euro) is opgenomen, die het gevolg is van de 
aanrekening in 2009 en 2010 van de Vlaamse forfaitaire korting op de bedrijfsvoorheffing. 
Om de getrouwheid van de jaarrekening te verbeteren, moet die vordering worden gean-
nuleerd door een wijziging van het eigen vermogen.

3.1.3 Vorderingen op meer dan één jaar
De vorderingen op meer dan één jaar bedragen 7.142,0 miljoen euro, een daling van 
131,9 miljoen euro tegenover 2015. Deze vorderingen omvatten voornamelijk lange termijn-
vorderingen bij het Agentschap van de Schuld (4.075,4 miljoen euro) en de FOD Finan-
ciën (3.014,8 miljoen euro). De langetermijnvorderingen in de jaarrekening 2016 hebben, 
net zoals in voorgaande boekjaren, hoofdzakelijk betrekking op titels van de staatsschuld 
die het Agentschap van de Schuld terugkoopt in het kader van zijn beheersverrichtingen. 
De FOD Financiën houdt een pakket lineaire obligaties (OLO’s202) aan die uitsluitend zijn 
gekoppeld aan de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas. De boekhoudkundige 
waarde is, net als vorig jaar, echter 18,0 miljoen euro hoger dan wat wordt gestaafd met het 
onderliggende verantwoordingsstuk. Het departement en de dienst Federale Accountant 
geven aan dat zij dit in 2017 zullen rechtzetten.

De FOD Volksgezondheid en de FOD Economie boeken waardeverminderingen voor res-
pectievelijk het RIZIV (111,2 miljoen euro) en het Landbouwfonds (53,0 miljoen euro) waar-
door na verrekening van die vermindering slechts 0,7 miljoen euro als vordering openstaat. 
De langetermijnvorderingen bij de FOD Volksgezondheid zijn voorschotten die in de jaren 
’70 aan ziekenhuizen werden betaald. Deze voorschotten zijn in principe opvraagbaar door 
de FOD bij sluiting van de betrokken ziekenhuizen. De onzekerheid over de  inbaarheid 

202 Obligation linéaire/lineaire obligatie.
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ervan verklaart de geboekte waardevermindering. De teruggevorderde voorschotten bij het 
Landbouwfonds vertegenwoordigen slechts een fractie van het openstaande saldo (53,7 mil-
joen euro vóór verrekening van de waardevermindering).

De vorderingen op meer dan één jaar bij de overige departementen bestaan voornamelijk 
uit leningen van staat tot staat en aan personeelsleden (51,1 miljoen euro, waarvan 43,7 mil-
joen euro leningen van staat tot staat bij de FOD Buitenlandse Zaken). Het gedeelte van 
deze langetermijnvorderingen dat binnen het jaar vervalt zou moeten worden overgeboekt 
naar de vorderingen op korte termijn, maar de administraties doen dit niet. De voor deze 
vorderingen ontvangen betalingen worden echter wel bij de kortetermijnvorderingen in 
mindering gebracht. Deze werkwijze zorgt voor een overschatting van de langetermijnvor-
deringen en een onderschatting van de kortetermijnvorderingen. Het bemoeilijkt ook de 
afpunting en opvolging van de leningen. Zo beschikt de FOD Buitenlandse Zaken niet over 
een volledig overzicht van de openstaande leningen en heeft de FOD Justitie meer terugbe-
talingen geregistreerd dan er leningen zouden zijn toegekend. 

3.2 Uitgavencyclus

3.2.1 Recurrente controles op de uitgaven
Het Rekenhof heeft in het kader van zijn recurrente controles 3.023 verrichtingen van het 
boekjaar 2016 (inclusief de verrichtingen tussen departementen) gecontroleerd, gespreid 
over de zeventien departementen, voor een bedrag van 14.406,5 miljoen euro203. Het onder-
zocht hierbij de naleving van de wet van 22 mei 2003 voor een aantal uitgaven die via maan-
delijkse steekproeven werden geselecteerd. 

Op basis van deze controles concludeert het Rekenhof dat de boekingen in Fedcom te vaak 
onvolledig worden verantwoord. Zo ontbreken in bijna drie kwart van de onderzochte ver-
richtingen de handtekening en de datering van de persoon die is belast met de vereffening. 
Deze formalisering is nochtans noodzakelijk aangezien dit aantoont dat de vereffenaar zijn 
administratieve verantwoordelijkheid heeft opgenomen. Enkel de departementen Perso-
neel & Organisatie, Werkgelegenheid en Volksgezondheid hebben op een voldoende wijze 
aan deze vereiste voldaan. Gelet op de toenemende dematerialisatie204 van aankoopfactu-
ren beveelt het Rekenhof aan dat alle departementen de regel op uniforme wijze toepassen. 
De huidige wetgeving laat te veel ruimte voor interpretatie zodat de handtekening en de 
datering zowel via het fysiek plaatsen, via de workflow van Fedcom als via elektronische 
handtekening met e-ID worden uitgevoerd. 

Bij onder andere de departementen Financiën, Budget & Beheerscontrole en Mobiliteit 
ontbreken vaak ook de overige documenten205 die een dossier moeten vervolledigen. Het 
Rekenhof herinnert eraan dat deze noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht206. 

203 dit bedrag moet in verband worden gebracht met het balanstotaal van 120.848,1 miljoen euro, het totaal van de 
nieuwe	verwervingen	van	immateriële	en	materiële	vaste	activa	van	410,6	miljoen	euro	en	de	totale	kosten	van	
54.883,4 miljoen euro (kosten exclusief overdrachten naar de andere institutionele overheden, personeelskosten 
en intresten op de openbare leningen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar).

204 Zie eerder in dit hoofdstuk, punt 2.1 in verband met de boeking op basis van vastgestelde rechten.
205 niet enkel bestel- en leverbonnen maar ook facturen.
206 Cf. artikel 8 van de wet van 22 mei 2003.
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Bovendien zijn sommige documenten niet geregistreerd in Fedcom207 waardoor het Reken-
hof geen zekerheid heeft dat alle uitgaven effectief zijn geboekt.

Het Rekenhof stelde bij de FOD Financiën, Defensie en de FOD Sociale Zekerheid, meer dan 
bij andere departementen, vast dat de geregistreerde gegevens in Fedcom dikwijls niet over-
eenstemmen met de gegevens die zijn vermeld op de fysieke stukken. Zo stemmen bedragen 
of bestelnummers van stukken niet overeen met de gegevens in Fedcom, wat het gevaar 
inhoudt dat facturen op verkeerde vastleggingen worden vereffend. Voorts heeft het Reken-
hof vaak vastgesteld dat er stempels ontbreken (bij ontvangst en invoeren van stukken).

Ook stelde het Rekenhof bij zo goed als alle departementen vast dat er regelmatig stuk-
ken voorkomen waarbij meer dan 30 dagen zijn verstreken tussen de documentdatum en 
de basisdatum208. Dit strookt niet met artikel 12, § 2, van de wet van 22 mei 2003 dat stelt 
dat “elke verrichting zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven wordt in 
één of meer dagboeken”. De tijdige registratie is ook noodzakelijk om het vastgesteld recht 
te kunnen opnemen in het boekjaar waarop de transactie betrekking heeft. Het Rekenhof 
acht het noodzakelijk dat de dienst Federale Accountant instructies stuurt aan de departe-
menten en dit opvolgt, en er op die manier voor zorgt dat de kwaliteit van de rekeningen 
kan verhogen, ook met het oog op een verbeterde vergelijkbaarheid over de boekjaren heen. 
Dergelijke consistente gegevens maken ook een meer kwaliteitsvolle analyse mogelijk.  

Ook de keuze van de meest geschikte grootboekrekening209 verdient meer aandacht. Voor-
eerst beveelt het Rekenhof aan dat de waarderingsregels worden geformaliseerd zodat het 
boeken van investeringen enerzijds en kosten anderzijds op een uniforme wijze verloopt. 
Het eenvormige gebruik van de grootboekrekeningen door de departementen is ook nood-
zakelijk voor de opmaak van een consistente jaarrekening . Dit zal de komende jaren bijko-
mende aandacht vragen in het kader van de certificering van de jaarrekening van de fede-
rale Staat door het Rekenhof210. Ook moet er aandacht zijn voor een juiste koppeling van de 
basisallocaties in de begrotingsboekhouding met de grootboekrekeningen in de algemene 
boekhouding. Dit zorgt voor een uniform gebruik van de grootboekrekeningen en garan-
deert de getrouwheid van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding.

Tot slot beveelt het Rekenhof aan meer aandacht te besteden aan eerstelijnscontroles, in 
het bijzonder de opvolging van evoluties van kosten over verschillende jaren. De departe-
menten kunnen significante fluctuaties op grootboekrekeningen onvoldoende verklaren, 
hoewel dit van belang is om anomalieën te kunnen opsporen.

3.2.2 Personeelscyclus

3.2.2.1 Afstemming 
De personeelsuitgaven bestaan voornamelijk uit kosten die via een interface worden 
geboekt in Fedcom. Deze interfacebestanden worden voor de Federale Politie en Defensie 

207 Bv. een creditnota.
208 Zie verder, hoofdstuk 2 “Betalingstermijnen voor aankopen van leveringen en diensten” van deel iii van dit Boek.
209 Cf. artikel 5 van de wet van 22 mei 2003 en het koninklijk besluit van 10 november 2009 (boekhoudplan).
210 In	toepassing	van	artikel	111	van	de	wet	van	22	mei	2003	wordt	de	jaarrekening	van	de	federale	Staat	voor	certifi-

cering aan het Rekenhof voorgelegd vanaf de rekeningen over het boekjaar 2020. 
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aangeleverd door eigen personeelsadministraties en voor de andere departementen door 
het federaal sociaal secretariaat PersoPoint211, dat deel uitmaakt van de FOD Beleid en 
Ondersteuning (BOSA)212. 

Om na te gaan of de personeelsuitgaven correct in de jaarrekening 2016 werden verwerkt, 
stemde het Rekenhof de uitgaven die in Fedcom werden opgenomen via de interface af 
met de samenvattende tabellen die zijn gegenereerd door de loonmotor. Voor de departe-
menten die met PersoPoint samenwerken is de personeelskost in Fedcom (3.421,2 miljoen 
euro) 14,3 miljoen euro hoger dan de kosten volgens de samenvattende tabellen. Hoewel 
PersoPoint dit reconciliatieverschil kon verklaren, herinnert het Rekenhof aan zijn aanbe-
veling213 dat de departementen de afstemming moeten maken tussen de in Fedcom geboek-
te bedragen en het bestand over de budgettaire last dat PersoPoint maandelijks naar hen 
terugkoppelt. De instructie van de dienst Federale Accountant van 2015 wordt vooralsnog 
onvoldoende toegepast.

3.2.2.2 Personeelsgerelateerde schulden en achterstallen
In de rubriek 444 werd een bedrag van 384,4 miljoen euro schulden inzake directe en indi-
recte bezoldigingen opgenomen, een stijging van 51,5 miljoen euro tegenover 2015. Die is 
hoofdzakelijk te verklaren door een gewijzigde procedure. Enerzijds int vanaf 2016 de RSZ 
ook de bijdragen voor overheidspensioenen, anderzijds gebruikt PersoPoint een nieuwe 
grootboekrekening (444192) om de schulden van de departementen aan de RSZ te boeken.

De personeelsschulden in de rubriek 444 zijn onvolledig. Zoals de vorige jaren boeken de 
departementen personeelsgerelateerde schulden in de rubrieken 440 en 460. Die zijn enkel 
bedoeld voor de aankoop van goederen en diensten. In 2016 zijn hierdoor 109,8 miljoen 
euro schulden aan directe en indirecte bezoldigingen in een verkeerde rubriek opgeno-
men. De verklaring hiervoor ligt voornamelijk bij de parametrering van Fedcom die toelaat 
dat schulden voor personeel worden geboekt op grootboekrekeningen voor goederen en 
 diensten. 

Eind 2016 is er een openstaande schuld van 221,9 miljoen euro aan bedrijfsvoorheffing. 
Uit de ouderdomsanalyse blijkt dat 182,8 miljoen euro openstaat sinds 2015 of langer. De 
bedragen van vóór 2015 bevinden zich enkel bij de Federale Politie en de FOD Financiën. 
De bedragen slaan op te betalen bedrijfsvoorheffing en bleven tegenover vorig jaar onveran-
derd. De Federale Politie heeft inmiddels met de dienst Bedrijfsvoorheffingen een akkoord 
bereikt waardoor deze schuld in 2017 kan worden aangezuiverd. Het Rekenhof dringt er bij 
de overige departementen opnieuw op aan na te gaan of alle posten terecht openstaan en 
dus werkelijk zijn verschuldigd. Het wijst erop dat er mogelijk fouten zijn in de berekenin-
gen, de afpuntingen of de verwerking van uitgevoerde betalingen. 

211 in hoofdstuk 10 “e-hR en PersoPoint: stand van zaken” van deel iii van dit Boek wordt een stand van zaken ge-
maakt van de operationalisering van PersoPoint als sociaal secretariaat van de federale overheid.

212 Zie het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale overheidsdienst Beleid en on-
dersteuning. de Fod Personeel en organisatie waartoe PersoPoint behoorde, is sinds 1 maart 2017 geïntegreerd 
in dit nieuwe departement, samen met de Fod B&B, Fedict, Selor en Empreva.

213 Zie Rekenhof, “Boeking van personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen bestuur – fase 1”, 172e Boek, 
Volume i, Brussel, oktober 2015, p. 166 en 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 107 (ter beschikking op 
www.rekenhof.be) alsook hoofdstuk 4 “Boeking van personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen be-
stuur – fase 2” van deel ii van dit Boek.
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Ook voor andere posten staan er voor de fiscale en sociale schulden nog oude posten open 
(boekjaar 2015 en voorgaand). Dit geldt voor de departementen Financiën (836,7 miljoen 
euro), Justitie (47,7 miljoen euro) en Defensie (11,3 miljoen euro). 

Zoals de voorgaande jaren is een afloopcontrole van de bedrijfsvoorheffing niet direct moge-
lijk omdat de betalingen meerdere grootboekrekeningen tegelijk omvatten. Het bedrag van 
de FOD Financiën is een consolidatie van meerdere grootboekrekeningen waarvan de aan 
de gemeenten door te storten belastingen het grootste bedrag vertegenwoordigen. Voor de 
FOD Justitie bestaat de schuld uit btw en nog te betalen bezoldigingen aan het personeel.

Tijdens de jaarafsluiting boekte elk departement zijn achterstallige personeelsgerelateerde 
schulden tot 2016 of eerder die pas in 2017 zijn betaald. Deze boeking gebeurde echter niet 
overal op een gelijke manier. Voor de departementen die een beroep doen op PersoPoint en 
voor de Federale Politie werden de achterstallen in de rekeningen van 2016 opgenomen voor 
zover die tijdens de eerste twee maanden van 2017 werden uitbetaald, en dit op basis van 
de instructies van de dienst Federale Accountant. Defensie heeft de boeking van de achter-
stallen reeds op 31 januari 2017 doorgevoerd waardoor achterstallen die na deze datum zijn 
uitbetaald, niet werden meegenomen. Met het oog op de naleving van de bepalingen van 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 (boekhoudplan)214, beveelt het 
Rekenhof aan dat de dienst Federale Accountant zijn instructies aanpast opdat de departe-
menten alle sociale schulden waarvan ze kennis hebben zouden boeken.  

De achterstallen van de te betalen bezoldigingen, te betalen bedrijfsvoorheffing en te beta-
len sociale bijdragen worden op balansniveau niet apart maar op dezelfde grootboekreke-
ningen geboekt als de maandelijks verschuldigde lonen en zijn daarom moeilijk afzonder-
lijk te identificeren.

Voor de achterstallen inzake vakantiegeld en competentiepremies is het voorziene bedrag 
gelijk aan de in 2017 betaalde achterstallen.

3.2.2.3 Vakantiegeld
De provisie vakantiegeld bedraagt 324,7 miljoen euro waarvan 91,4 miljoen euro voor 
Defensie, 40,0 miljoen euro voor de Federale Politie en 193,3 miljoen euro voor de overige 
departementen.   

PersoPoint baseert zich voor de provisie voor de departementen waar zij als dienstverlenen-
de organisatie optreedt, op de in mei 2016 werkelijk betaalde bedragen. Dit impliceert dat er 
geen rekening werd gehouden met de wijzigingen in 2016 (bv. ingevolge loonsverhogingen 
en in- en uitdiensttredingen). Het geboekte bedrag houdt evenmin rekening met vakantie-
geld dat vervroegd (vóór mei 2016) is uitbetaald. Het in mei 2017 uitbetaalde bedrag lag voor 
deze departementen 3,5 miljoen euro hoger dan de voorziening.

De Federale Politie en Defensie baseren hun voorziening op de initiële uitgavenbegroting 
2017. In mei 2017 hebben deze departementen respectievelijk 39,7 en 85,6 miljoen euro uit-

214 dit artikel bepaalt dat de rekeningen in overeenstemming moeten worden gebracht met de volledige inventaris 
van het vermogen, de rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen (te realiseren door de departementen 
ten minste op het einde van het boekjaar).
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betaald. Rekening houdende met vervroegd uitbetaalde vakantiegelden (respectievelijk 
1,6 miljoen en 2,3 miljoen euro) zou de voor 2016 geboekte provisie circa 1,3 miljoen euro te 
laag zijn voor de Federale Politie en 3,5 miljoen euro te hoog voor Defensie.

Zoals voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat de provisie vakantiegeld niet op de 
begrotingsrekeningen volgens de economische classificatie wordt geboekt (en ook niet 
in de begrotingsboekhouding), hoewel dit volgens het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009 (boekhoudplan) wel zou moeten gebeuren. Volgens de dienst Federale Accountant 
zal de relevantie van het aanleggen van een maandelijkse provisie voor het vakantiegeld 
worden bekeken bij de ontwikkeling van de nieuwe loonmotor. Tegelijk zal worden onder-
zocht of dit gepaard kan gaan met een budgettaire aanrekening215. 

3.2.2.4 Overige sociale schulden
De overige sociale schulden zijn slechts gedeeltelijk geboekt. Enkel de Federale Politie en 
Defensie nemen overuren als voorziening op. De Federale Politie vermeldt deze onder een 
aparte grootboekrekening terwijl Defensie ze opneemt in een algemene grootboekrekening 
voor diverse supplementen. De bedragen vinden hun oorsprong in de ramingen die werden 
uitgevoerd in 2016 met het oog op de opmaak van de algemene uitgavenbegroting 2017.

Ook andere personeelsgerelateerde schulden zoals nog op te nemen vakantiedagen 
en compensatieverlof geven geen aanleiding tot het aanleggen van een voorziening.  
Niet-opgenomen vakantiedagen en onregelmatige prestaties (o.a. in het kader van de ter-
reurmaatregelen) vertegenwoordigen, onder meer bij Defensie, een sociale schuld die tot op 
heden niet is geboekt. 

Zoals vorig jaar zijn de competentiepremies van de departementen die via PersoPoint wer-
ken, reeds vervat in de berekening van de achterstallen. Zodoende werden geen aparte 
bedragen aan competentiepremies geboekt. De competentiepremies worden in de balans 
evenmin op een aparte rekening geboekt.

3.2.2.5 Overige controles
Het Rekenhof heeft een aantal bijkomende financiële controles uitgevoerd op de perso-
neelsuitgaven van 2016. 

Uit de analytische controles blijkt dat de bedragen op de grootboekrekening van de barema-
bezoldigingen binnen de normale verwachtingen liggen. Die zijn gedaald van 4.324,5 mil-
joen euro in 2015 naar 4.262,9 miljoen euro in 2016 (een daling met 1,4 %). Dit staat in 
verhouding met de afname van het globale personeelsbestand.

Via overeenstemmingscontroles ging het Rekenhof voor elk departement de overeenstem-
ming na van de gegevens in de samenvattende opgave 325.xxx216 met de boekingen (Defensie) 
en betalingen (PersoPoint) in Fedcom. De reconciliatie kon worden gemaakt tot op een mate-
rieel aanvaardbaar niveau. De aansluiting was echter niet mogelijk voor de Federale Politie. 
Het Rekenhof beveelt de Federale Politie aan deze controle uit te werken. Zij kan PersoPoint 

215 Zie verder, hoofdstuk 1 “opvolging van de evolutie van het Fedcom-project” van deel ii van dit Boek. 
216 De	samenvattende	opgave	325.xxx	geeft	weer	voor	welk	bedrag	er	aan	bedrijfsvoorheffing	moet	worden	gestort	

in het jaar.
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of Defensie aanspreken om de nodige kennis te verwerven. PersoPoint moet onderzoeken 
hoe de overeenstemming op basis van boekingen in Fedcom kan worden gemaakt.

Het Rekenhof ontving bevestiging van zowel PersoPoint als van de meeste departementen 
dat de op 31 december 2016 openstaande sociale schulden in 2017 werden betaald. Ook de 
afloopcontrole voor de bedrijfsvoorheffing geeft geen aanleiding tot significante opmerkin-
gen. Materiële verschillen konden worden verklaard door de vermindering van bedrijfs-
voorheffing voor wetenschappelijk onderzoek. Met uitzondering van de hoger beschreven 
ouderdomsanalyse op de bedrijfsvoorheffing, geeft de afloopcontrole geen aanleiding tot 
verdere bemerkingen van het Rekenhof.

3.3 Vaste activa

3.3.1 Materiële en immateriële vaste activa
Op 31 december 2016 vertegenwoordigen de materiële en immateriële vaste activa een net-
towaarde van 12.436,4 miljoen euro tegenover 6.485,8 miljoen euro op 31 december 2015. 
Die stijging met nagenoeg 92 % kan voornamelijk worden verklaard door het feit dat de 
historiek van de andere terreinen en gebouwen van de federale Staat dan die van Defen-
sie werden opgenomen in Fedcom. De departementen van het algemeen bestuur hadden 
immers tot 31 december 2016 de tijd om de gegevens in verband met de vaste activa in het 
boekhoudsysteem op te nemen217. 

Uit een audit van het Rekenhof begin 2017 is gebleken dat niet alle departementen al hun 
materiële en immateriële activa hebben geboekt op basis van een deugdelijke inventaris218. 
Voornamelijk voor de terreinen en gebouwen werden er tekortkomingen vastgesteld zodat er 
geen zekerheid bestaat over de juistheid en volledigheid van deze activa in de jaarrekening.

Bij de controles van de eindejaarsverrichtingen is opnieuw duidelijk geworden dat heel wat 
departementen nog altijd moeilijkheden ondervinden om de kosten te onderscheiden van 
de investeringen, terwijl een omzendbrief hen daarin nochtans helpt219. Door een verkeer-
de interpretatie van die omzendbrief worden investeringen vaak ten onrechte als kosten 
geboekt en omgekeerd. Een tweede vaak voorkomende fout is dat een voor de aard van 
de uitgave ongeschikte rekening van het boekhoudplan wordt gekozen. Zo wordt software 
soms geboekt als “IT-materieel” hoewel hiervoor rekening 2022 – Software220 bestaat. 

De opvolging van de vaste activa en de afschrijvingen gebeurt met behulp van fiches. Het is 
echter belangrijk nieuwe fiches te maken voor elk nieuw actief ofwel elke maand fiches te 
creëren om activa van eenzelfde soort te groeperen. Het gebruik van bestaande fiches leidt 
immers tot extra afschrijvingen omdat de afschrijvingsduur gebaseerd is op de residuele 
levensduur van de fiche en niet op de duur van waardevermindering van het nieuwe vast 
actief. De situatie verbetert ten opzichte van de vorige boekjaren want de departementen 

217 Artikel 136 van de wet van 22 mei 2003.
218 Zie	verder,	hoofdstuk	5	“Inventaris	van	de	materiële	en	immateriële	vaste	activa	in	het	algemeen	bestuur”	in	deel	II	

van dit Boek.
219 Minister	van	Begroting,	omzendbrief	van	9	mei	2014	betreffende	de	aanrekening	en	boeking	van	klein	materieel	in	

toepassing van ESR 2010.
220 dit voorbeeld heeft geen enkel gevolg voor de afschrijvingskosten aangezien hetzelfde afschrijvingspercentage 

geldt (25 %) voor beide subklassen. 



104

besteden meer aandacht aan het opvolgen en aanmaken van nieuwe fiches. Verschillende 
departementen maken echter nog gebruik van oude fiches, zoals onder meer de FOD Justi-
tie, waar dat een terugkerend euvel is. 

De vroegere opmerking van het Rekenhof over de afschrijving van vaste activa die in het 
boekjaar in gebruik zijn genomen en die op het einde van het jaar via te ontvangen factu-
ren werden geboekt, blijft geldig. De departementen boeken immers ten onrechte geen 
afschrijvingen op deze activa. Dit is het gevolg van de parametrering van Fedcom waardoor 
fiches van vaste activa niet kunnen worden gekoppeld aan de boekingen via te ontvangen 
facturen. 

Defensie maakt ook in 2016 nog steeds veelvoudig en onregelmatig gebruik van de rekening 
616975 – Werkingskosten – Divers materieel. Die wordt ten eerste gebruikt om afschrijvin-
gen te boeken (21,5 miljoen euro op het debet) op wisselstukken die te maken hebben met 
investeringen. Het boekhoudplan voorziet nochtans niet in die mogelijkheid. Defensie heeft 
die rekening eveneens ten onrechte gebruikt om updates van F16’s te waarderen (22,7 mil-
joen euro op de creditzijde). De rekening vertoont niettemin op 31 december 2016 een 
debetsaldo van 1.258,1 miljoen euro door de foute boeking van een voorraadwijziging van 
1.260,5 miljoen euro221. 

Tot slot zouden de departementen de eigen activa duidelijk moeten onderscheiden van die 
voor derden. Defensie heeft bijvoorbeeld 439.073,15 euro betaald aan de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij voor de sanering van een terrein van het Vlaams Gewest dat was 
vervuild door grondoperaties van Defensie. Aangezien het terrein geen eigendom is van 
Defensie moest die sanering als een kost en niet als investering worden geboekt. Ook de 
Federale Politie heeft 477.933,75 euro geboekt als investering in IT-materieel. Dat bedrag 
vormt echter een subsidie voor de financiering (75 %) van een doorloopveiligheidspoort 
(E-Gate). De leverancier hiervan factureerde zijn kosten rechtstreeks aan Brussels Airport 
Company nv, die er de eigenaar van is. 

3.3.2 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa omvatten zowel participaties in binnen- en buitenlandse ven-
nootschappen als deelnemingen in internationale instellingen. In vergelijking met 2015 zijn 
de financiële vaste activa in 2016 met 4.464,3 miljoen euro toegenomen tot 45.822,4 mil-
joen euro. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de herwaarderingen op basis van het 
netto-actief van de vennootschappen (1.874,9 miljoen euro) en een quotaverhoging van het 
IMF in 2016 (1.697,9 miljoen euro).

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 (boekhoudplan) bepaalt dat 
de financiële deelnemingen jaarlijks worden geherwaardeerd met toepassing van het deel-
nemingspercentage op de boekwaarde van het (geconsolideerd) nettoactief van de ven-
nootschap waarin wordt deelgenomen. De richtlijnen stellen ook dat het (geconsolideerd) 
nettoactief van de vennootschappen dat van het voorgaande boekjaar is. Concreet werd 
voor de waardebepaling in de jaarrekening 2016 gebruik gemaakt van het netto-actief eind 
2015, hoewel voor sommige deelnemingen ook reeds het netto-actief eind 2016 bekend is. 

221 doordat die begrotingsrekening op onregelmatige wijze werd gebruikt om er afschrijvingen en voorraadwijzigin-
gen op te boeken, moest de begrotingsimpact ervan overigens worden geneutraliseerd. 
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De vastgelegde waarde stemt daarom niet noodzakelijk overeen met de reële waarde van 
de deelneming. 

Het Rekenhof wijst er ook op dat de genoemde waarderingsregel afwijkt van de waarde-
ringsregels die gelden voor private ondernemingen222. Dat kan ertoe leiden dat eenzelfde 
participatie die rechtstreeks wordt aangehouden door de Staat (bv. bpost, Nationale Loterij) 
en onrechtstreeks ook door de FPIM (die op zijn beurt een 100 % participatie van de FOD 
Financiën is), op een andere manier wordt gewaardeerd.

De afgelopen jaren hebben de departementen en de dienst Federale Accountant werk ver-
richt om onjuistheden in de jaarrekening en de toelichting te verbeteren. De commentaar 
bij de algemene rekening werd uitgebreid en geeft een duidelijker beeld over de situatie op 
jaareinde en de mutaties doorheen het jaar. Uit controles van het Rekenhof blijkt echter dat 
de departementen zich voornamelijk baseren op publieke informatie zoals jaarverslagen en 
jaarrekeningen van de vennootschappen. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat in sommige 
gevallen deze bron van informatie ontoereikend is om onzorgvuldigheden in de toelichtin-
gen te vermijden223. Hoewel deze onzorgvuldigheden slechts een beperkte invloed hebben 
op de jaarrekening zelf, kan de kwaliteit van de toelichting nog worden verbeterd door niet 
alleen jaarverslagen en jaarrekeningen als bron van informatie te gebruiken, maar bijvoor-
beeld ook door overeenkomsten en statutenwijzigingen op te volgen. Ook de regeringscom-
missarissen kunnen worden ingeschakeld om deze informatie aan te leveren. 

Naast de eerder gemelde onzorgvuldigheden geeft staat 4 in de toelichting geen volledig 
correct beeld van de mutaties tijdens het boekjaar. Bij de FOD Buitenlandse Zaken wordt 
een terugname van herwaarderingsmeerwaarden van 184,9 miljoen euro gepresenteerd als 
een geboekte herwaarderingsminderwaarde en bij de FOD Mobiliteit gebeurt het omge-
keerde voor een bedrag van 60,4 miljoen euro.

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt ook dat de deelnemin-
gen in internationale instellingen die niet de vorm van een vennootschap hebben aan-
genomen, blijven behouden tegen aanschaffingswaarde. In 2015 heeft het Rekenhof een 
audit uitgevoerd bij de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken. Die was gericht op 
de inventarisatie en de verwerking van de participaties in internationale instellingen224. 
Naar aanleiding van deze audit werden in de jaarrekening 2015 enkele deelnemingen als 
kapitaalsoverdracht geklasseerd. Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om een wettelijk 
kader uit te werken voor de inventarisatie van deze participaties en om het verschil tussen 
een deelneming en kapitaalsoverdracht op basis van de economische classificatie te duiden. 

Tot slot wil het Rekenhof nog wijzen op de lopende juridische geschillen in verband met 
Sabena die de FPIM in haar jaarverslag 2015 meldt. Het buitenlandse juridische geschil 

222 Artikel 57, § 1, en artikel 66, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van 
vennootschappen bepalen de voorwaarden voor respectievelijk een herwaarderingsmeerwaarde en herwaarde-
ringsminderwaarde in de deelnemingen. in beide gevallen mag er enkel een herwaardering worden geboekt indien 
de waarde op vaststaande en duurzame wijze veranderd is t.o.v. de boekwaarde.

223 Deze	onzorgvuldigheden	betreffen	onder	meer	verschillen	die	zijn	vastgesteld	inzake	het	aantal	aandelen	of	het	
deelnemingspercentage.

224 Rekenhof, “inventarisatie van de deelnemingen in internationale instellingen en buitenlandse ondernemingen”, 
172e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2015, p.171 - 175. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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werd in 2015 beëindigd middels een vonnis in het nadeel van de eisers, onder wie de Belgi-
sche staat. De FOD Financiën heeft een voorziening van 200,8 miljoen euro aangelegd voor 
de terugbetaling van een lening van Swissair aan de FPIM, handelend voor rekening van de 
Staat, die bedoeld was voor de aankoop van Sabena-aandelen. In de geconsolideerde jaarre-
kening 2015 van de FPIM wordt dit omschreven als “dettes pour compte de l’État”, maar het 
is onduidelijk of deze gekapitaliseerde lening ooit zal moeten worden betaald. Daarnaast 
merkt het Rekenhof op dat de FOD Financiën geen voorziening heeft aangelegd voor even-
tuele andere kosten die zijn gekoppeld aan de afwikkeling van het faillissement. 

3.4 Voorraden
Op 31 december 2016 waren de voorraden in de rekeningen van de federale Staat gewaar-
deerd op 3.516,4 miljoen euro (+1.762,4 miljoen euro in vergelijking met 2015). Hoewel de 
voorraden van Defensie 99 % van dat totaal vertegenwoordigen, zijn er eveneens voorraden 
geboekt bij de Federale Politie en bij de FOD’s Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en 
Financiën. 

3.4.1 Algemene opmerkingen 
Het Rekenhof wijst er allereerst op dat de voorraden niet op eenvormige wijze worden 
gewaardeerd. Bij de Federale Politie laat de logistieke toepassing te wensen over, waardoor 
er geen zicht is op de aankoopprijzen van de uitgaande voorraden. Daardoor kunnen de 
voorraden enkel worden gewaardeerd tegen de meest recent ingegeven prijs. De Federale 
Politie ontwikkelt een module voor logistiek beheer (Logispol) die in Fedcom wordt geïn-
tegreerd en die op termijn de vastgestelde problemen zou moeten verhelpen. De voorraden 
bij Defensie zijn gewaardeerd volgens de methode van de gewogen gemiddelde prijs, terwijl 
de FOD Binnenlandse Zaken heeft geopteerd voor de FIFO-methode225. 

Voorts hebben Defensie en de Federale Politie recent voorraadcategorieën ingevoerd in Fed-
com door de actiefrekeningen van de voorraden te debiteren en door de resultatenrekening 
te crediteren via de rekeningen voorraadwijzigingen. Die voorraden werden echter voorna-
melijk in vorige boekjaren aangelegd. Ze hadden bijgevolg niet als een kost van het lopende 
boekjaar mogen worden geboekt, maar hadden moeten worden geboekt in de rekeningen 
eigen vermogen op de passiefzijde van de balans. De uitgevoerde boekingen hebben geleid 
tot een niet-verantwoorde vermindering van de bedrijfskosten van het boekjaar 2016 met 
ongeveer 1,7 miljard euro, waardoor het saldo van die kosten 6,3 miljard euro bedraagt op 
31 december 2016. Dit brengt het getrouw beeld van de rekeningen in het gedrang.

Tot slot steunt de jaarrekening niet voldoende op een inventaris die is opgemaakt aan de 
hand van verrichtingen zoals opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen 
zoals opgelegd door artikel 16 van de wet van 22 mei 2003. Naast het feit dat in de meeste 
departementen een performant voorraadbeheersysteem ontbreekt, stelde het Rekenhof 
immers vast dat er niet-geboekte voorraadelementen waren waarvoor geen raming kon 
worden verstrekt. 

225 de First In First Out-methode is een gemeenzaam aanvaarde methode om voorraden te waarderen.
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3.4.2	 Specifieke	opmerkingen
Defensie heeft in 2016 voorraden geboekt die het departement al bezat toen het de overstap 
naar Fedcom maakte. Het gaat voornamelijk om de voorraden wisselstukken en uitrustin-
gen van militaire aard. Zo steeg de voorraad wisselstukken die in 2015 voor 1.260,5 miljoen 
euro geboekt stond in de enige rekening 362090 naar 2.430,8 miljoen euro. Dat bedrag 
wordt voortaan uitgesplitst volgens de aard van de wisselstukken (rollend materieel, vlie-
gend materieel en diversen), maar de volledige historische voorraad is nog niet in de alge-
mene rekening geïntegreerd. De waarde van die ontbrekende voorraad kon niet worden 
bepaald, aangezien Defensie nog bezig is met het inventariseren en waarderen ervan. 

De verstrekte inventarislijsten van de voorraden bevatten bovendien elementen die als 
materiële vaste activa hadden moeten worden geboekt, wat de onzekerheid versterkt over 
de volledigheid, de waardering en de boeking van zijn voorraden. 

De voorraad geboekt door de Federale Politie bedraagt 25,5 miljoen euro, tegenover 13,8 mil-
joen euro in 2015. Deze wijziging is het gevolg van de nieuw toegevoegde categorieën in 
de voorraden (munitie, functie-uitrusting, IT- en drukkerijbenodigdheden, wisselstukken 
voor wapens). Volgens de Federale Politie moeten er nog drie voorraadtypes worden geboekt 
(brandstof van de tanks in bepaalde kazernes, materiaal voor de herstelling en het onder-
houd van de gebouwen en lokalen evenals benodigdheden en klein kantoormateriaal).

De FOD Volksgezondheid heeft, met uitzondering van de chirurgische maskers, de niet-
geboekte voorraden medisch materieel voor de pandemie van het H1N1-virus226 vernie-
tigd. Hij beschikt nog over een strategische voorraad antivirale middelen (gewaardeerd op 
1,5 miljoen euro) die niet is gewijzigd in 2016. 

De FOD Binnenlandse Zaken beschikt over een voorraad jodiumtabletten (0,6 miljoen 
euro) om de bevolking te beschermen in geval van een kernongeval en over materieel en 
brandstof van de civiele bescherming (0,8 miljoen euro). De jodiumvoorraad kan verdub-
belen na een beslissing van de regering. 

De FOD Financiën heeft in 2016 75.000 euro voorraden geboekt voor een onroerend goed 
dat de Staat toeviel in het kader van een erfloze nalatenschap. Het goed wordt in voorraad 
gehouden tot de verkoop ervan. Aangezien de dienst die dergelijke activa moet boeken, 
slechts heel recent werd opgericht, hadden waarschijnlijk ook andere goederen moeten 
worden geboekt. Voorts beschikt Fedopress, de drukkerijdienst van de FOD Financiën, over 
een voorraad (papier, inkt enz.) van 16,6 miljoen euro. Die voorraad wordt beheerd buiten 
Fedcom, via een ander programma. Hij wordt niet geboekt in de rekeningen van de FOD 
Financiën. 

De FOD Justitie beschikt over verschillende voorraden van kleding en voedingsproducten, 
die niet in de rekeningen worden vermeld omdat er geen centrale toepassing is om de voor-
raadbewegingen te boeken. Er kan dus geen raming van de waarde van die voorraad worden 
meegedeeld. Die problemen worden verder in dit Boek in detail belicht227. 

226 de vervaldatum van dat materiaal was ruim overschreden.
227 Zie hoofdstuk 5 “Rekeningen over waren van de gevangenissen” in deel iii van dit Boek.
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3.5 Liquide middelen en financiële beleggingen op minder dan één jaar
Het saldo van de liquide middelen en de beleggingen op minder dan één jaar is in 2016 toe-
genomen met 16.481,5 miljoen euro, waarvan 14.881,4 miljoen euro betrekking heeft op de 
liquide middelen. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de toename van het saldo 
op de centrale ontvangstenrekening bij de Thesaurie228. 

Hoewel er in 2016 bijkomende financiële rekeningen in Fedcom werden opgenomen, zijn er 
nog steeds saldi van bankrekeningen229, postrekeningen en kassen die niet zijn opgenomen 
in de balans. Op basis van bankbevestigingen die het Rekenhof bij de grootste Belgische 
banken heeft opgevraagd, werden ontbrekende saldi van bankrekeningen geïdentificeerd 
bij de FOD Justitie, de Federale Politie en de FOD Economie. Daarnaast heeft de FOD Jus-
titie de kassen van de gevangenissen nog niet opgenomen in Fedcom en ontbreken voor 
de FOD Buitenlandse Zaken nog de bankrekeningen en kassen van zijn diplomatieke en 
consulaire posten en de saldi van twee postrekeningen230. 

Aangezien ontbrekende financiële rekeningen het correct zicht op de geldstromen beper-
ken, is het voor de volledigheid van de boekhouding noodzakelijk alle bank-, post- en kas-
rekeningen in Fedcom op te nemen. Zo niet ontsnappen de betrokken rekeningen mogelijk 
aan de interne controle inzake de ontvangsten- en uitgavenstromen. Het Rekenhof dringt 
er daarom nogmaals op aan de ontbrekende rekeningen zo spoedig mogelijk op te nemen 
in Fedcom. De uittreksels van postrekeningen en van rekeningen bij de Nationale Bank van 
België (NBB) worden in principe231 automatisch ingelezen in Fedcom232. 

Naast postrekeningen en rekeningen bij de NBB beschikken een aantal departementen233 
ook over bankrekeningen bij financiële instellingen, al dan niet in vreemde valuta. Voor 
deze bankrekeningen worden de uittreksels niet automatisch ingelezen in Fedcom. Dit 
zorgt ervoor dat de departementen alle betrokken verrichtingen manueel in Fedcom moe-
ten inboeken. Het Rekenhof beveelt aan die automatische inlezing zo spoedig mogelijk te 
 realiseren om de realiteit steeds zo goed mogelijk te benaderen. Daarnaast beveelt het aan 
de uittreksels van Belgische bankrekeningen eveneens automatisch in te lezen. Dit komt de 
tijdige en correcte verwerking ten goede.

228 de Centraliserend Rekenplichtige stort de bedragen die het van de departementen ontvangt op zijn centrale ont-
vangstenrekening door naar de nationale Bank in het kader van cashpooling. het saldo op de centrale ontvang-
stenrekening van 29 december 2016 werd op 30 december 2016 doorgestort. op 30 december 2016 werd er nog 
12.333,3 miljoen euro ontvangen van de departementen. dit bedrag werd niet meer doorgestort naar de nationale 
Bank in 2016. in 2015 gebeurde de laatste doorstorting op 30 december 2015. op 30 en 31 december 2015 werd 
echter slechts 19,3 miljoen euro ontvangen van de departementen.

229 Hiermee	worden	rekeningen	bedoeld	bij	financiële	instellingen	andere	dan	bpost	of	de	Nationale	Bank	van	België.
230 het Rekenhof kan de totale impact hiervan niet becijferen omdat niet alle rekeningen van de rekenplichtigen zijn 

overgelegd.
231 Dit	gebeurt	echter	niet	voor	de	confidentiële	uitgaven	van	de	Veiligheid	van	de	Staat	bij	de	FOD	Justitie.	Dit	is	een	

bewuste keuze wegens het vertrouwelijke karakter van de achterliggende verrichtingen. ook voor vier postreke-
ningen, die worden gebruikt door de parketten en procureurs en gezamenlijk worden beheerd door de Federale 
Politie en de Fod Justitie, gebeurt dit niet. de mutaties van deze postrekeningen worden op het einde van het 
boekjaar ingeboekt in één beweging.

232 Voor postrekeningen en rekeningen bij de nBB ontvangt de dienst Federale Accountant CodA-bestanden van 
respectievelijk bpost en de nBB. deze bestanden worden automatisch ingelezen in Fedcom zodat alle betrokken 
verrichtingen automatisch in Fedcom terechtkomen.

233 De	FOD	Justitie,	de	FOD	Buitenlandse	Zaken,	Defensie,	de	Federale	Politie,	de	FOD	Financiën	en	de	FOD	Economie.
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Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het in sommige gevallen lang duurt vooraleer departe-
menten ontvangen gelden naar de Schatkist doorstorten. Niet alle departementen beschik-
ken over richtlijnen voor de doorstortingen. Vaak zijn bestaande richtlijnen niet geforma-
liseerd. De dienst Federale Accountant heeft in het kader van de maandelijkse en jaarlijkse 
afsluitingen reeds acties ondernomen, maar voorlopig wordt dit nog onvoldoende opge-
volgd. De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft daarom een nota234 verspreid 
voor de rekenplichtigen met de herinnering om regelmatig de ontvangen gelden door te 
storten naar de Schatkist. De nota vermeldt de verplichting op het einde van het jaar tijdig 
de nodige doorstortingen te doen zodat geen belangrijke saldi op de rekeningen blijven 
staan. 

Het saldo van sommige postrekeningen, bankrekeningen en kassen bleef in 2016 ongewij-
zigd. Het Rekenhof beveelt de departementen aan met de betrokken diensten of rekenplich-
tigen na te gaan of deze rekeningen niet kunnen worden afgesloten.

Kasgelden komen bij de meeste departementen voor. Door de aard van hun activiteiten 
zijn het voornamelijk Defensie en de Federale Politie die intensief kasgelden aanwenden. 
Hoewel het in sommige gevallen de enig werkbare mogelijkheid is, vormen kasgelden een 
verhoogd intern controlerisico in vergelijking met bank-of postrekeningen, onder meer 
omdat kastransacties manueel moeten worden ingevoerd in Fedcom. Het Rekenhof heeft 
vastgesteld dat de transacties vaak op onregelmatige basis worden ingevoerd zodat tussen-
tijdse situaties geen correct beeld geven van de werkelijkheid. Het beveelt daarom aan het 
gebruik van kassen zo mogelijk te beperken en de kastransacties beter op te volgen.  

Sommige departementen hebben eind 2016 nog saldi openstaan op wachtrekeningen 
gekoppeld aan postrekeningen235. De departementen gebruiken deze wachtrekeningen om 
de ontvangen bedragen correct toe te wijzen en om de uitbetaling van uit te keren bedra-
gen op te volgen. Het Rekenhof benadrukt het belang van een permanente opvolging. Een 
correcte toewijzing en opvolging is immers een noodzaak voor de correcte weergave van de 
andere posten uit de balans en de resultatenrekening. De dienst Federale Accountant geeft 
hier de nodige aandacht aan tijdens het maandelijkse en jaarlijkse afsluitingsproces, maar 
niet alle departementen volgen dit consequent op (met name de FOD Justitie). 

Sommige creditwachtrekeningen zijn onterecht opgenomen aan de actiefzijde van de 
balans en andere debetwachtrekeningen zijn onterecht opgenomen aan de passiefzijde, wat 
een onderwaardering met 8.156,6 miljoen euro van de actief- en passiefzijde met zich mee-
brengt. De FOD Justitie en de FOD Financiën hebben voor de afgesloten postrekeningen de 
openstaande saldi op de gekoppelde wachtrekeningen afgeboekt.

Slechts voor een deel van de financiële beleggingen op minder dan één jaar (5.455,1 miljoen 
euro) is er een detail opgenomen in de toelichtende staten bij de jaarrekening. Het gaat 
om de OLO’s die vervallen binnen twaalf maanden, de schatkistcertificaten en de effecten 

234 nota van 11 mei 2017 van de Algemene Administratie van de Thesaurie gericht aan alle rekenplichtigen over de 
regelmatige doorstorting van ontvangsten naar de rekening van de Centraliserend Rekenplichtige.

235 Het	openstaande	saldo	is	vooral	significant	voor	de	FOD	Economie,	Defensie	en	de	FOD	Justitie.	Een	minder	sig-
nificant	saldo	is	te	vinden	bij	de	FOD	Financiën,	de	Federale	Politie,	de	FOD	P&O,	de	FOD	Mobiliteit	en	de	POD	
Maatschappelijke	Integratie.	In	volume	van	aantal	rekeningen	ligt	het	zwaartepunt	vooral	bij	de	FOD	Financiën	en	
de Fod Justitie.
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uitgegeven door de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. De saldi van de swapver-
richtingen en het thesauriesaldo dat de Schatkist dagelijks doorstort naar de NBB, worden 
niet opgenomen. 

De rekenplichtigen moeten hun rekeningen vóór 1 maart van het betrokken jaar aan het 
Rekenhof bezorgen. Hoewel de betrokken verrichtingen wel al zijn opgenomen in Fedcom, 
werden sommige rekeningen niet tijdig aan het Rekenhof toegezonden236. Dit betekent dat 
het Rekenhof de verantwoording over het beheer van sommige van deze gelden en vastge-
stelde rechten pas na zijn controle van de jaarrekening kan beoordelen. 

3.6 Schulden

3.6.1 Staatsschuld
De federale staatsschuld bedraagt volgens de officiële toestand op 31 december 2016 405,2 mil-
jard euro, terwijl in de jaarrekening 2016237 voor de schuld een bedrag van 404,4 miljard euro 
wordt vermeld, waarvan 317,1 miljard OLO’s. Het nettoverschil (750,4 miljoen euro) tussen 
de twee bedragen hangt samen met methodologische verschillen tussen het boekhoudplan 
en de officiële toestand, en wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening238. Het is 
het nettoresultaat van meerdere positieve en negatieve verschillen die hoofdzakelijk betrek-
king hebben op de banktegoeden van sommige instellingen, de boekingsdatum (datum van 
het vastgesteld recht of valutadatum) en de verwachte intresten op de schatkistcertificaten. 

De aflossingen van de staatsschuld bedroegen 29,6 miljard euro in 2016 terwijl via leningen 
42,5 miljard euro (buiten terugbetalingen) werd opgehaald239. 

3.6.2 Andere schulden op korte termijn

3.6.2.1 Te ontvangen facturen
Volgens het wettelijke en reglementaire kader moet het bedrag van een schuldvordering of 
van een factuur die op 31 december van het boekjaar nog niet is ontvangen, worden geboekt 
in de rekening te ontvangen facturen. Het gaat volgens het boekhoudplan enkel om schul-
den die zijn ontstaan uit de aankoop van goederen en diensten. 

Het Rekenhof had in zijn vorige Boeken kritiek geuit op de procedure die de dienst Federale 
Accountant had ingevoerd om de te ontvangen facturen te boeken. De dienst heeft met die 
opmerkingen rekening gehouden bij het uitwerken van de jaarrekening 2016. In 2016 werd 
een bedrag van 22,0 miljoen euro geboekt (35,6 miljoen euro in 2015). 

Algemene opmerkingen
In de praktijk blijven de meeste departementen hun te ontvangen facturen echter inventa-
riseren op basis van de lijst van de openstaande bestelbons waarvoor de ontvangst (via de 
Migo-transactie van Fedcom) is gebeurd zonder dat de factuur werd geboekt. Die procedure 
is voor kritiek vatbaar omdat ze enerzijds onvolledig is (sommige bestelbons hoeven niet 

236 Zie verder hoofdstuk 3 “Rekeningen van de rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht” van deel iii van dit Boek.
237 op rekeningen van de klassen 1, 4 en 5.
238 Staat nr.  18 – nominale stand van de rijksschuld.
239 Zie hierboven, hoofdstuk 2 “Evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld” van dit deel i.
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via de Migo-transacties te worden ontvangen) en anderzijds omdat ze fouten kan bevatten 
als de Migo-transactie niet oordeelkundig wordt gebruikt (bijvoorbeeld als slechts een deel 
van de bestelde hoeveelheden effectief werd ontvangen). 

Hoewel de dienst Federale Accountant de procedures heeft verbeterd, geeft het bedrag 
dat werd geboekt als te ontvangen facturen dan ook geen getrouw beeld van die facturen, 
temeer omdat bepaalde departementen geen enkele te ontvangen factuur hebben geboekt 
(voornamelijk de FOD Justitie). 

Bovendien werd geen enkele begrotingsaanrekening uitgevoerd ten laste van het betrok-
ken jaar, terwijl de te ontvangen facturen beantwoorden aan de voorwaarden van een 
 vastgesteld recht en ze zodoende zowel in de algemene boekhouding als in de begrotings-
boekhouding zouden moeten worden geboekt. 

De dienst Federale Accountant wijst erop dat binnenkort een project op punt zal staan om 
ontvangen bestellingen met waardebepaling uit te voeren, waardoor de ontvangst in Fed-
com en de boeking ervan eenvormig zouden moeten kunnen verlopen. 

Een van de hoofdvoorwaarden om de techniek van de te ontvangen factuur te kunnen 
gebruiken bestaat erin dat de aankoop (of de dienst) moet zijn geleverd (of gepresteerd) en 
aanvaard op uiterlijk 31 december van het jaar in kwestie. De dienst Federale Accountant 
laat toe om recurrente uitgaven bij de te ontvangen facturen op te nemen, zelfs als die uit-
gaven niet uiterlijk op 31 december formeel werden aanvaard, opdat die rubriek een meer 
getrouw beeld zou geven vanuit economisch oogpunt. Het Rekenhof benadrukt dat die 
werkwijze enkel kan worden getolereerd voor de recurrente uitgaven (elektriciteit, verzeke-
ring, gedetacheerd personeel enz.) aangezien ze relatief stabiel blijven in de tijd. 

Tot slot hebben de meeste departementen in 2016 rekening gehouden met de opmerkin-
gen van het Rekenhof over de noodzaak om in de loop van het daaropvolgende jaar de te 
ontvangen facturen tegen te boeken naarmate ze worden ontvangen (zoals bepaald in het 
boekhoudplan dat op de federale Staat van toepassing is). 

Specifieke opmerkingen
In het verleden boekte de FOD Buitenlandse Zaken uitgaven waarvoor de levering (of de 
dienst) niet was gebeurd en aanvaard op 31 december, als te ontvangen facturen. Volgens 
het departement is het bedrag van de te ontvangen facturen aanzienlijk gedaald door de 
wijziging van de methode voor het inventariseren van die facturen (van 3,9 miljoen euro 
naar 0,3 miljoen euro). Het departement heeft in zijn afrekening van de te ontvangen fac-
turen echter enkel de uitgaven opgenomen die in de rekeningen van vaste activa waren 
geboekt en niet de als kosten geboekte bedragen. 

De FOD Justitie kan de te ontvangen facturen niet inventariseren omdat er interfaceproble-
men zijn tussen zijn interne toepassingen en Fedcom. 

Het bedrag dat bij Defensie als te ontvangen facturen is geboekt, is ten opzichte van 
2015 met 43 % gedaald tot 11,4 miljoen euro. Op grond van de informatie die het Rekenhof 
kreeg van Defensie, kan niet met zekerheid worden gesteld dat de betrokken goederen en 
diensten goed werden ontvangen en aanvaard op 31 december 2016. 
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Bij de FOD Sociale Zekerheid werden facturen die volledig betrekking hebben op het boek-
jaar 2017 ten onrechte als te ontvangen facturen (ten laste van het boekjaar 2016) geboekt. 

3.6.2.2 Leveranciersrekeningen
Bij het onderzoek van de ouderdomsbalans van de leveranciersrekeningen op korte termijn 
is geen enkel betekenisvol probleem in termen van getrouw beeld van de jaarrekening aan 
het licht gekomen. De rekeningen zouden echter wel vlotter leesbaar worden als alle depar-
tementen de boekingen zouden salderen die de rekeningen nutteloos overladen. Zo werden 
er problemen vastgesteld met een aantal boekingen, correcties en annuleringen zonder 
bestaansreden, of met betalingen die niet werden tegengeboekt op de debetzijde van die 
rekeningen.

Voorts factureert het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) vaak 
wetenschappelijke expertises aan de FOD Justitie. Die facturen worden voor goedkeuring 
toegezonden aan de magistraten die de expertise hebben gevraagd. Het instituut heeft de 
FOD Justitie recent een overzicht van de niet-betaalde facturen bezorgd. Die facturen zijn 
niet geboekt in de leveranciersrekeningen van de FOD, terwijl de rekening 2016 van het 
NICC gewag maakt van een bedrag van 3,5 miljoen euro aan onbetaalde facturen. Dit leidt 
tot consolidatieverschillen bij de opmaak van de jaarrekening 2018 van de federale Staat.

3.6.3 Andere schulden op lange termijn
Het gaat hier voornamelijk om de andere schulden op meer dan één jaar ten aanzien 
van derden die zijn onderworpen aan het boekhoudplan, voor een totaalbedrag van 
24.244,9 miljoen euro dat overeenstemt met de nominale waarde van de schatkistbons 
die het Zilverfonds aanhoudt. De boekingen in verband met dat fonds werden op 1 janu-
ari 2017 geannuleerd omdat het fonds werd geschrapt240. 

In de balans van het algemeen bestuur zijn andere schulden op meer dan één jaar ten aan-
zien van derden die niet zijn onderworpen aan het boekhoudplan opgenomen voor een 
totaalbedrag van 4.697,6 miljoen euro. Naast de deposito’s in specie die aan de Deposito- en 
Consignatiekas zijn gestort (3.719,1 miljoen euro) en de door de Europese instellingen toe-
gekende voorschotten aan België (294,2 miljoen euro) behoort ook de alternatieve financie-
ring van investeringen van de NMBS en van Infrabel tot die categorie. De FOD Mobiliteit 
heeft in de loop van het boekjaar 2016 immers de volgende bedragen geboekt: 

• 211,0 miljoen euro voor het saldo van de financiering voor de verwezenlijking van de 
werken voor de HST door de NMBS Holding en Infrabel. De tenlasteneming van de fi-
nanciering door de Staat wordt verzekerd door de storting van een globale annuïteit van 
16,6 miljoen euro tot en met 2036.  

• 88,5 miljoen euro voor de aankoop door de NMBS van 21 elektrische motorstellen 
AM08 (Desiro perceel 2). De tenlasteneming van de financiering ervan door de Staat 
wordt verzekerd door de storting van een annuïteit van 7,99 miljoen euro tot en met 2032.

• 384,8 miljoen euro voor de aankoop door de NMBS van 95 op de GEN-lijnen te gebrui-
ken motorstellen. De tenlasteneming van de financiering ervan door de Staat wordt 
verzekerd door de storting van een annuïteit van 30 miljoen euro tot en met 2035.

240 Artikel	67	van	de	wet	van	18	december	2016	tot	regeling	van	de	erkenning	en	de	afbakening	van	crowdfunding	en	
houdende	diverse	bepalingen	inzake	financiën,	in	werking	getreden	op	1	januari	2017.
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3.7 Eigen vermogen 
Het totale eigen vermogen is negatief en bedraagt eind 2016 -365.413,3 miljoen euro. In 
vergelijking met 2015 is het eigen vermogen met 6.907,4 miljoen euro gedaald. Dit bete-
kent dat de federale Staat in 2016 bijkomende schulden moest aangaan om zijn werking 
te financieren. Deze evolutie is voornamelijk het gevolg van het negatieve geaggregeerde 
resultaat van het boekjaar (-12.140,6 miljoen euro). Daarnaast zijn er tijdens het boekjaar 
ook rechtstreekse aanpassingen aan het eigen vermogen ingevoerd (+5.233,2 miljoen euro). 
Die hebben zowel betrekking op 2016 als op voorgaande boekjaren. De dienst Federale 
Accountant heeft de schommelingen in het eigen vermogen verduidelijkt in de toelichting 
bij de jaarrekening. 

Het geaggregeerde resultaat van 2016 is gelijk aan het geconsolideerde resultaat van alle in 
Fedcom opgenomen bedrijfsnummers, met inbegrip van de bedrijfsnummers 1900 - Regie 
der Gebouwen, 2100 – Federale Pensioendienst en 5100 - Rijksschuld241. In vergelijking met 
2015 moet bedrijfsnummer FE01 – Consolidatie eveneens mee in rekening worden genomen. 
Elf bedrijfsnummers realiseerden een negatief resultaat242 en negen een positief resultaat243. 
Enkel bedrijfsnummer 2100 - Federale Pensioendienst realiseerde een nulresultaat.

De rechtstreekse aanpassingen aan het eigen vermogen bestaan uit:

• inventarisaanpassingen en bijkomende uploads van materiële en immateriële vaste 
activa (+5.965,0 miljoen euro). De grootste impact hiervan betreft de terreinen en ge-
bouwen van het algemeen bestuur die in boekjaar 2016 werden opgeladen in Fedcom 
(+5.892,5 miljoen euro);

• correcties van de openstaande saldi van de leningen van staat tot staat toegekend aan 
Peru en Algerije (+1,5 miljoen euro);

• de verhoging uit 2015 van het volgestorte gedeelte in het kapitaal van de Inter-American 
Development Bank (+1,1 miljoen euro);

• aanpassingen aan het eigen vermogen bij opstart (+1,0 miljoen euro). Deze aanpassin-
gen hebben betrekking op de evolutie in de voorschotten op gerechtskosten gedurende 
het boekjaar (+5,4 miljoen euro), een correctie op de recupereerbare voorschotten op 
ziekenhuizen in het kader van de ziekenhuisfinanciering (+2,0 miljoen euro), de afboe-
king van het niet-opgenomen gedeelte van de staatsleningen toegekend aan Ghana en 
Burkina Fasso (-0,1 miljoen euro) en de saldering van wachtrekeningen gekoppeld aan 
afgesloten postrekeningen (-6,3 miljoen euro);

• een aanpassing van de langetermijn- en kortetermijnschulden (-735,2 miljoen euro) die 
betrekking hebben op de alternatieve financiering van de aangekochte Desiro-treinstel-
len en het rollend materieel voor het GEN door de NMBS (respectievelijk -96,8 miljoen 
euro en -413,5 miljoen euro) en van de investeringen in infrastructuur en stations voor 
de TGV-verbinding door Infrabel (-224,9 miljoen euro).

241 Een	bedrijfsnummer	verwijst	naar	een	specifieke	begrotingssectie.
242 Bedrijfsnummers 0200, 0400, 1400, 1700, 1900, 2500, 3200, 3300, 4400, 5100 en FE01 realiseerden een gezamen-

lijk resultaat van -14.522,5 miljoen euro.
243 Bedrijfsnummers 0300, 0500, 1200, 1300, 1600, 1800, 2300, 2400 en 4600 realiseerden een gezamenlijk resultaat 

van 2.381,9 miljoen euro. 
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De dienst Federale Accountant heeft de voorbije jaren inspanningen geleverd om de volle-
digheid en juistheid van het eigen vermogen te verbeteren en schommelingen in het eigen 
vermogen duidelijker toe te lichten. Ondanks die inspanningen geeft de jaarrekening nog 
geen getrouw beeld van het eigen vermogen. Het Rekenhof benadrukt het belang van de 
volledige inventarisatie met het oog op de certificering door het Rekenhof van de jaarreke-
ning van de federale Staat vanaf 2020. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat volgens artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009 (boekhoudplan) de departementen ten minste op het einde van het boekjaar een 
inventaris moeten opmaken van al hun bezittingen, vorderingen, schulden, verplichtingen 
en hun nettopatrimonium, en de rekeningen hiermee in overeenstemming moeten bren-
gen. Slechts dan kan het geboekte eigen vermogen in overeenstemming zijn met de reali-
teit. Momenteel is dat nog niet het geval. Zo blijkt uit de opvolgingsaudit van het Rekenhof 
inzake de inventarisatie van de materiële en immateriële vaste activa (zie hoofdstuk 5 van 
deel II ) dat niet alle activa zijn opgenomen in de inventaris. Daarnaast zijn er departe-
menten waarvoor niet alle postrekeningen, bankrekeningen of kassen zijn opgenomen in 
Fedcom. Ook uit de bovenvermelde rechtstreekse aanpassingen aan het eigen vermogen 
blijkt dat de rekeningen geen getrouw beeld geven van de realiteit. Dergelijke aanpassingen 
komen jaarlijks voor.

3.8 Voorzieningen
Voorzieningen moeten worden aangelegd voor geïdentificeerde risico’s op verliezen of kos-
ten die op afsluitdatum niet definitief vaststaan. De kans dat deze risico’s tot uiting zul-
len komen als verliezen of kosten is waarschijnlijk en de risico’s zijn het resultaat van een 
gebeurtenis in het verleden. De inschatting van de grootte van verliezen of kosten moet op 
een heldere en logische wijze worden onderbouwd. Voorzieningen hebben geen budgettaire 
impact.

Volgens de richtlijnen van de dienst Federale Accountant moet een voorziening voor 
geschillen worden aangelegd zodra een geschil aanhangig is gemaakt. De voorziening is 
gebaseerd op een (maximaal) ingeschat claimbedrag vermenigvuldigd met een geschat 
risicopercentage. Uit controles van het Rekenhof blijkt dat niet alle departementen deze 
methode consistent toepassen. 

Zo zijn de bedragen uitgetrokken door de FOD Mobiliteit, de POD Wetenschapsbeleid en 
de FOD Financiën244 allemaal gebaseerd op een risicopercentage van 100 %, terwijl de FOD 
Sociale Zekerheid een eigen afwijkende berekeningsmethode hanteert. Zoals vorige jaren 
baseert de FOD de berekening op historische uitgaven, namelijk uitgaven die verbonden 
zijn aan claims die in de afgelopen jaren werden afgesloten, aangevuld met een raming van 
toekomstige recurrente uitgaven245. Het Rekenhof noteert ook dat de uniformiteit kan ver-
beteren door een betere communicatie tussen de juridische diensten van de verschillende 
departementen. Zo behandelen Defensie en de FOD’s Kanselarij en Buitenlandse Zaken 
eenzelfde geschil waarin zij zijn betrokken, telkens op een verschillende manier.

244 door een vergetelheid in de berekening.
245 Met name voor de Tegemoetkoming hulp aan Bejaarden, waarvoor jaarlijks in een vast bedrag per dossier wordt 

voorzien. de veelheid aan dossiers bemoeilijkt volgens het departement een individuele inschatting van zowel het 
bedrag van het risico als de risicofactor tot uitbetaling.
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De voorzieningen omvatten, naast 761,7 miljoen euro voor juridische geschillen246, ook 
204,2 miljoen euro voor vervallen bankbiljetten. Gelet op de omvang en de summiere 
onderbouwing ervan, en rekening houdende met de geringe aanwending (3,3 miljoen euro 
in 2016), is het Rekenhof van mening dat een gedetailleerde evaluatie en opvolging nood-
zakelijk zijn.

In vergelijking met 2015 is het bedrag van de voorzieningen met 27,3 miljoen euro toegeno-
men. Verschillende departementen hielden weliswaar rekening met vroegere opmerkingen 
van het Rekenhof, maar sommigen hebben nog geen voorzieningen aangelegd voor andere 
toekomstige kosten (bv. voor vervroegde uitdiensttreding van personeel, de activering van 
de toegekende waarborgen247 en de vernietiging van voorraden).

Het Rekenhof merkt echter op dat verschillende departementen onvoldoende belang hech-
ten aan de samenstelling van de aangelegde voorzieningen. Zo stemmen de detailstaten 
van voorzieningen van zowel de FOD Justitie als de Federale Politie niet overeen met de 
voorziening die werd opgenomen in de jaarrekening. De FOD Justitie kan bovendien niet 
verklaren waarom zijn voorziening voor geschillen in de jaarrekening 44,2 miljoen euro 
hoger is dan wat volgens de detaillijst kan worden verantwoord. De detailstaat van de FOD 
Financiën telt zeven geschillen dubbel (voor een bedrag van 19,6 miljoen euro). Bij de FOD 
Volksgezondheid zorgt een foutieve berekening in één dossier voor een overschatting van 
1,7 miljoen euro.

3.9 Wachtrekeningen en overlopende rekeningen
De wachtrekeningen en overlopende rekeningen van het passief bedragen 24.502,4 miljoen 
euro op 31 december 2016 tegenover 22.431,7 miljoen euro een jaar vroeger. Die bedragen 
vloeien hoofdzakelijk voort uit verrichtingen van de staatsschuld: de gelopen financiële 
kosten bedragen 6.472,8 miljoen euro op het einde van het boekjaar, terwijl de over te dra-
gen financiële opbrengsten met 2.158,7 miljoen euro stijgen tot 17.486,4 miljoen euro. 

De wachtrekeningen en overlopende rekeningen van het actief bedragen eind 2016 8.086,-
2 miljoen euro tegenover  8.828,8 miljoen euro eind 2015. Die bedragen vloeien hoofdzakelijk 
voort uit de verrichtingen van de staatsschuld en onder meer de over te dragen financi-
ele kosten van 8.475,1 miljoen euro. Dat bedrag wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het 
(niet-geherklasseerde) negatieve bedrag dat is ingeschreven op de actiefzijde (-425,9 miljoen 
euro) en dat betrekking heeft op het uitstaande bedrag van gelden in transit of uit gelden die 
nog moeten worden toegewezen door de fiscale besturen van de FOD Financiën. 

De virtuele fondsen vertegenwoordigen op het passief een totale waarde van 225,7 mil-
joen euro in 2016, d.i. 58,8 miljoen euro meer ten opzichte van 2015. Virtuele fondsen zijn 
bedoeld om de boeking van verrichtingen voor rekening van derden in de begrotingsboek-
houding mogelijk te maken parallel met de boeking ervan bij de kosten en de opbrengsten 
in de algemene boekhouding. Ze vertegenwoordigen louter technische budgettaire adres-
sen. Er werd een stand van zaken opgemaakt om al die virtuele fondsen per departement 

246 200,8 miljoen euro houdt verband met een toegekende lening van Swissair aan de FPiM handelend voor rekening 
van	de	Staat.	Die	was	bedoeld	voor	de	aankoop	van	Sabena-aandelen.	Zie	ook	punt	3.3.2	inzake	de	financiële	vaste	
activa.

247 Zie verder in dit hoofdstuk, punt 3.10.2 “door de Staat gewaarborgde schulden”.
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te inventariseren. Daaruit blijkt dat ze niet systematisch berusten op een wetsbepaling. 
Het Rekenhof herinnert eraan dat het boekhoudplan als bijlage bij het koninklijk besluit 
van 10 november 2009 bepaalt dat verrichtingen met derden moeten worden geboekt op de 
rekeningen ad hoc van klasse 4, zonder de resultatenrekening te beïnvloeden248. 

Het Rekenhof stelt globaal genomen vast dat de departementen meer gebruik heb-
ben gemaakt van de overlopende rekeningen bij het afsluiten van het boekjaar 2016. De 
over te dragen kosten van niet-financiële aard bedragen bijvoorbeeld 15,2 miljoen euro 
in 2016 tegenover 4,7 miljoen euro in 2015. Dat bedrag ligt echter relatief laag in vergelij-
king met de omvang van het algemeen bestuur. Vier grote departementen (FOD Justitie, 
Defensie, FOD Buitenlandse Zaken en FOD Financiën) registreren geen enkele boeking op 
 overlopende rekeningen omdat ze van oordeel zijn dat dit onevenredig veel werk zou ver-
gen. Het niet-gebruiken van overlopende rekeningen is in strijd met artikel 7 van de wet van 
22 mei 2003 dat bepaalt dat elke verrichting moet worden gehecht aan het boekjaar waarin 
ze plaats heeft gehad. Als gevolg van die niet-boeking zijn verschillende opbrengsten en 
kosten niet aan het passende boekjaar toegerekend. 

De wijziging van de op het passief geboekte derdengelden (die eind 2016 482,2 miljoen euro 
bedroegen) is voornamelijk toe te schrijven aan de FOD Volksgezondheid en in het bij-
zonder aan de vermindering met 348,8 miljoen euro van het creditsaldo van de rekening 
voor de ontvangsten van de verkoop per opbod van de CO2-uitstootrechten die aan de 
 deelstaatentiteiten moeten worden teruggestort. 

De ministerraad en het overlegcomité hebben op 26 oktober 2016 een ontwerp van samen-
werkingsakkoord goedgekeurd dat werd gesloten om de ontvangsten in dat verband te ver-
delen. De ontvangsten die onder de deelstaatentiteiten moeten worden verdeeld (goed voor 
400,8 miljoen euro op die datum) werden in 2016 betaald op grond van een mandaat dat de 
ministerraad in juni 2016 aan de minister belast met Leefmilieu had verleend. Het samen-
werkingsakkoord werd echter pas op 20 januari 2017 formeel gesloten. De Inspectie van 
Financiën had nochtans een ongunstig advies verleend in verband met de vereffening van 
de geplande bedragen louter op basis van een ontwerpakkoord, dat niet als een toereikende 
juridische grondslag kan worden beschouwd. De minister heeft beroep aangetekend tegen 
dat advies en de minister van Begroting heeft dat aanvaard. Het Rekenhof is van oordeel 
dat de ontvangsten van de CO2-uitstootrechten ten onrechte werden gestort vóór de inwer-
kingtreding van het samenwerkingsakkoord, d.w.z. vóór de goedkeuring ervan door de ver-
schillende betrokken parlementen en vóór de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. 

Het Rekenhof merkt op dat op 31 december 2016 een compensatieboeking werd geboekt 
op de wachtrekeningen voor een bedrag van 262.699,8 miljoen euro. Die boeking is niet 
gebaseerd op verantwoordingsstukken en vormt een overtreding van het transparantie-
beginsel en het compensatieverbod. Ze is bedoeld om in de jaarrekening enkel de inko-
mende fondsen te laten verschijnen die nog op een bestemming wachten (btw, registratie 
en domeinen). In tegenstelling tot de voorgaande jaren heeft de FOD Financiën beslist om 
die compensatieboeking niet tegen te boeken op 1 januari 2017. Die beslissing biedt echter 
geen structurele oplossing voor het probleem dat ontstaat door de boekingsmethode voor 

248 Rekenhof, 167e Boek, Volume i, Brussel, december 2010, p. 455. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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die ontvangsten, die de wachtrekeningen zullen blijven spijzen. Bovendien bestaan de saldi 
van die rekeningen van ontvangsten die wachten op bestemming gedeeltelijk uit gelden die 
in de loop van voorgaande jaren werden gecumuleerd en waaraan nog moeilijk een bestem-
ming kan worden gegeven. Er zal een oplossing moeten worden gevonden om te zorgen dat 
die bedragen niet op wachtrekeningen blijven staan. 

Bij de FOD Justitie werden niet alle financiële wachtrekeningen die samenhangen met 
de inning van de ontvangsten van het departement tegengeboekt op 31 december 2016.  
Ze vertonen een debetsaldo van 13,9 miljoen euro. Het Rekenhof herinnert eraan dat die 
rekeningen in principe bij het afsluiten van elk boekjaar zouden moeten worden gesaldeerd. 

Tot slot vertoont een wachtrekening van de FOD Buitenlandse Zaken een uitstaand bedrag 
van 10,2 miljoen euro op de actiefzijde dat betrekking heeft op voorschotten toegekend 
aan diplomatieke posten. Het departement blijft immers de thesaurievoorschotten en het 
 werkkapitaal boeken in een gecentraliseerde wachtrekening en niet in de passende vorde-
ringenrekeningen, wat leidt tot een gebrek aan duidelijkheid op boekhoudkundig vlak.

3.10 Rechten en verplichtingen buiten balans
De rechten en verplichtingen buiten balans in de toelichting van de jaarrekening bedragen 
146,2 miljard euro op 31 december 2016. Ze omvatten voornamelijk de leningen en schulden 
van derden die de Staat waarborgt, de subsidies toegekend in het kader van de Airbuspro-
gramma’s, de geplaatste maar niet-opgevraagde delen van de participatie in internationale 
instellingen, het encours van de budgettaire vastleggingen en de vastgestelde rechten die 
de fiscale administratie moet invorderen. Het grootste deel van de rechten en verplichtin-
gen buiten balans bevindt zich bij de FOD Financiën. 

Het Rekenhof merkt op dat het bedrag van de rechten en verplichtingen buiten balans (bui-
ten het encours van de budgettaire vastleggingen) op 31 december 2015 werd teruggebracht 
tot 125,3 miljard euro, d.i. een vermindering met 33,8 miljard euro, door dubbeltelling van 
bepaalde bedragen bij de opmaak van de toelichting bij de rekening 2015. 

Voorts benadrukt het dat de dienst Federale Accountant de categorieën van rechten en ver-
plichtingen buiten balans die zijn voorgesteld in de toelichting bij de jaarrekening verder 
blijft uitbouwen. 

3.10.1 Budgettaire vastleggingen
Het encours van de budgettaire vastleggingen249 (vastleggingen waarvoor nog geen budget-
taire vereffening heeft plaatsgevonden) bedraagt 3,7 miljard euro (6,3 miljard euro een jaar 
voordien). Die bedragen werden correct geboekt in de rekeningen van subklasse 08 over-
eenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 november 2009. 

3.10.2 Door de Staat gewaarborgde schulden
Op 31 december 2016 waarborgde de Staat 71,0 miljard euro aan diverse leningen en schul-
den (69,1 miljard euro een jaar vroeger). Dat bedrag omvat voornamelijk het encours van 
de door de Staat gewaarborgde leningen aangegaan in het kader van de financiële crisis 

249 Zie hoofdstuk 1, punt 5.1.7, tabel 23.
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(48,3 miljard euro, waarvan 36,7 miljard euro inzake Dexia) en de verbintenissen van de 
Nationale Delcrederedienst (22,7 miljard euro). 

De toelichting vermeldt ook terecht de waarborgen in verband met de bescherming van 
de deposito’s ten belope van 100.000 euro per spaarder/coöperant en per instelling. Ze gel-
den voor de deposito’s, de levensverzekeringscontracten van tak 21 en het kapitaal van de 
erkende coöperatieve vennootschappen.

Zoals in 2015 werd geen enkele voorziening voor het risico op activering in de jaarreke-
ning geboekt. Het jaar 2016 werd nochtans gekenmerkt door het faillissement van Optima 
Bank, waarvoor de staatswaarborg werd geactiveerd. Hoewel de terugbetalingen ten laste 
van het Garantiefonds voor Financiële Diensten (geïntegreerd in de FOD Financiën) val-
len, beschikt dat fonds niet over eigen reserves en worden zijn tussenkomsten in feite door 
de Staat ten laste genomen250. Om die kosten het hoofd te bieden werd 54,0 miljoen euro 
ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2016 bij de tweede aanpassing 
ervan. Dat bedrag werd volledig vastgelegd en vereffend in 2016. Op 31 december 2016 moest 
echter nog een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro aan de spaarders worden terugbetaald 
(zij konden de verschuldigde bedragen opeisen tot juni 2017). Voor dat laatste bedrag had 
geen vereffening moeten gebeuren maar had een voorziening voor het risico op activering 
moeten worden aangelegd. 

3.10.3 Borgtocht
De borgtocht is een financiële garantie die een opdrachtnemer geeft tot een overheids-
opdracht volledig en goed is uitgevoerd251. Die borgtocht kan worden gesteld bij de Depo-
sito- en Consignatiekas of bij andere bankinstellingen. Aangezien de rekeningen van de 
Deposito- en Consignatiekas worden opgenomen in de balans van de FOD Financiën, wor-
den enkel de borgtochten gestort bij derde bankinstellingen opgenomen als rechten buiten 
balans (subklasse 031). 

Het Rekenhof benadrukt dat de rapportering over de borgtochten die bij bankinstellingen 
zijn gesteld, is verbeterd (44,2 miljoen euro tegenover 32,7 miljoen euro een jaar voordien) 
aangezien slechts vier departementen252 (tegenover twaalf het jaar voordien) geen borg-
tochten in de jaarrekening hebben gerapporteerd. Het Rekenhof merkt in dat verband op 
dat: 

• de FOD Buitenlandse Zaken preciseert dat de borgtochten voor zijn overheidsopdrach-
ten allemaal bij de Deposito- en Consignatiekas werden gestort;

• de FOD Justitie momenteel de bedragen van de borgtochten niet kan meedelen omdat 
de bewijzen van de borgtochten van de opdrachtnemers niet worden gecentraliseerd;

• de POD Maatschappelijke Integratie voor 0,6 miljoen euro borgtochten heeft ontvan-
gen. 

250 Zie in dat verband Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor 
het begrotingsjaar 2017, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2016, 80 p. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be. 

251 Artikel 2, 8°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

252 Fod Justitie, Fod Buitenlandse Zaken, Pod Maatschappelijke integratie en Pod Wetenschapsbeleid.
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3.10.4 Encours van de juridische verbintenissen van meerjarenopdrachten
Het encours van de juridische verbintenissen van de meerjarenopdrachten wordt sinds 
vorig jaar in de jaarrekening vermeld. Een aanzienlijk deel van dat encours moest nochtans 
nog worden geboekt, onder meer voor de meerjarenopdrachten die vóór 2015 werden geslo-
ten. Het Rekenhof merkt op dat aanzienlijke vooruitgang werd geboekt: het bedrag van het 
encours is gestegen van 142,3 miljoen euro op 31 december 2015 naar 507,4 miljoen euro op 
31 december 2016. 

De exhaustiviteit en de juistheid van de bedragen kunnen echter niet worden gegaran-
deerd. Het Rekenhof wijst er immers op dat naast de risico’s die eigen zijn aan het manueel 
invoeren van het encours van de meerjarenopdrachten door de departementen:

• de FOD Justitie geen gegevens kan verstrekken over het encours van de juridische ver-
bintenissen, aangezien de informatie niet wordt gecentraliseerd en de opdrachten niet 
worden opgevolgd; 

• volgens de jaarrekening 2016 het encours van de juridische verbintenissen bij Defensie 
op 31 december 2016 nul zou bedragen. Ter verantwoording van dat bedrag steunt het 
departement voornamelijk op de omzendbrief van 29 januari 2014 van de FOD BOSA 
die bepaalt dat er geen vaste juridische verbintenis van de uitgave is voor opdrachten 
met prijslijsten en voor raamovereenkomsten. Het Rekenhof kan zich niet bij dat stand-
punt aansluiten omdat in de praktijk het departement zijn behoeften evalueert om de 
clausules op te stellen en de bedragen van de overheidsopdrachten die het gunt, te be-
rekenen. Er zijn trouwens in de begroting van het departement kredieten ingeschreven 
voor de geplande behoeften, ook al is de verbintenis juridisch gezien nog niet ontstaan. 
Bovendien verplicht punt 4.2 van bovenvermelde omzendbrief de departementen er-
toe bij de periodieke afsluitingen de uitstaande bedragen van de overheidsopdrachten 
(d.w.z. opdrachten met prijslijst, raamovereenkomsten) die de uitstaande bedragen van 
de desbetreffende begrotingsvastleggingen overschrijden, te boeken in de toepasselijke 
rubrieken van subklasse 09.

3.10.5	 Vastgestelde	rechten	van	de	fiscale	besturen	
De door de fiscale besturen in te vorderen vastgestelde rechten253 zijn aanzienlijk gestegen 
tot 32,9 miljard euro op 31 december 2016 (19,1 miljard euro een jaar voordien). Die evolutie 
vloeit voort uit de stijging van de in te vorderen vastgestelde rechten inzake directe belas-
tingen (+2,8 miljard euro voor de vennootschapsbelasting en +5,8 miljard euro voor de 
personenbelasting) evenals inzake btw (+5,7 miljard euro). 

Volgens de FOD Financiën kan die stijging worden verklaard door de snellere inkohiering 
door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit in november en december 2016254 en, wat 
de btw betreft, door de inaanmerkingneming van de vorderingen van de Regionale Centra 
voor Informatieverwerking, onder meer de betwiste rechten (2,2 miljard euro) en de rech-
ten waarvan de invordering waarschijnlijk niet zal kunnen plaatsvinden (2,7 miljard euro). 

253 Met	toepassing	van	artikel	134,	5e	lid	,	van	de	wet	van	22	mei	2003	waren	de	fiscale	en	niet-fiscale	ontvangsten	van	
de	FOD	Financiën	nog	niet	op	de	balans	geboekt	op	basis	van	de	vastgestelde	rechten	op	31	december	2016.

254 Aangezien de belastingplichtige over een betalingstermijn van twee maanden beschikt, komen de in november en 
december ingekohierde rechten pas in januari en februari van het jaar daarop op vervaldag.
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Vastgestelde rechten die in te vorderen waren door de kantoren niet-fiscale invordering 
(85 miljoen euro) werden daarentegen niet geboekt omdat de FOD de bedragen laattijdig 
heeft meegedeeld aan de dienst Federale Accountant. 

3.10.6 Terugvorderbare voorschotten in het kader van Airbus-programma’s 
Het encours van de (onder voorwaarden) terugvorderbare voorschotten die werden toege-
kend in het kader van Airbus-programma’s255 bedraagt 342,8 miljoen euro in de jaarreke-
ning 2016, verdeeld over de FOD Economie (174,4 miljoen euro) en de POD Wetenschaps-
beleid (168,4 miljoen euro). 

Uit de details van de toegekende bedragen en de terugbetalingen blijkt een heel laag terug-
betalingspercentage (nagenoeg 30 % op lange termijn), wat kan worden verklaard voor risi-
covolle projecten, voornamelijk in verband met onderzoek en ontwikkeling. De terugvorde-
ring van voorschotten voor een totaalbedrag van 15,6 miljoen euro staat bovendien al op het 
spel. Op basis van de informatie van de departementen lijken ze niet over voldoende proce-
dures te beschikken om de projecten regelmatig op te volgen en dus te kunnen instaan voor 
de eventuele terugvorderingen. 

3.10.7 Geplaatst, niet-opgevraagd gedeelte van de participatie in internationale  
instellingen 

Het geplaatst, niet-opgevraagd gedeelte van de participatie in internationale instellingen 
bedraagt 37,5 miljard euro, d.i. 422,7 miljoen euro meer dan in 2015. Dat bedrag omvat 
voornamelijk de participaties in het Europees Stabiliteitsmechanisme (21,6 miljard euro), in 
de Europese Investeringsbank (9,9 miljard euro) en in de Internationale Bank voor Weder-
opbouw en Ontwikkeling (4,0 miljard euro)256.

3.11 Toelichting
De toelichting is een van de vier delen van de jaarrekening, naast de balans, de resultaten-
rekening en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. De toelichting 
bevat de noodzakelijke informatie, onder meer technische gegevens over de rekeningen, 
waardoor de balans en de resultatenrekening gemakkelijker te analyseren zijn en waarmee 
ook de rechten en verplichtingen buiten balans kunnen worden gespecificeerd257.

De voorstelling van de jaarrekening wordt geregeld door het koninklijk besluit van 
29 april 2012, dat de staten opsomt waaruit de toelichting bij de jaarrekening moet bestaan. 
Bovendien is als bijlage van dat besluit een model opgenomen voor elk van de vereiste sta-
ten. Het Rekenhof stelt vast dat werd tegemoetgekomen aan zijn vroegere opmerkingen en 
dat de toelichting bij de jaarrekening voortaan in overeenstemming is met het reglemen-
taire model. 

255 Zie Rekenhof, “Terugbetaling van voorschotten aan ondernemingen in het kader van de Airbusprogramma’s”, 171e 
Boek, Volume i, Brussel, oktober 2014, p. 347-354. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

256 het opvraagbaar kapitaal is in 2016 met 151,9 miljoen Amerikaanse dollar gestegen tot 4,2 miljard Amerikaanse 
dollar.

257 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van 
de jaarrekening van de diensten van de federale Staat.
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Hoofdstuk 1

Opvolging van de evolutie van 
het Fedcom-project 
Het Rekenhof is van oordeel dat sommige doelstellingen van het Fedcom-project, dat de over-
heidsboekhouding moest moderniseren in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende 
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, nog niet zijn 
bereikt, waardoor de boekhoudkundige staten van het algemeen bestuur niet overeenstemmen 
met de geldende normen.

De dienst Federale Accountant heeft een aantal proefprojecten opgezet om inkomende factu-
ren automatisch te verwerken, een interface tot stand te brengen tussen de applicaties waar-
mee de fiscale ontvangsten worden beheerd en die ontvangsten te boeken op basis van vast-
gestelde rechten. Deze proefprojecten zouden moeten tegemoetkomen aan de voornaamste 
vaststellingen die al werden besproken in een initiële audit uit 2014.

Het Rekenhof beveelt tot slot aan het principe van de scheiding der functies beter in acht te 
doen nemen.

1 Context en reikwijdte van de opvolging

Het informaticasysteem Fedcom, dat sinds 2007 wordt gebruikt, ondersteunt de modernise-
ring van de overheidsboekhouding die werd doorgevoerd door de wet van 22 mei 2003 hou-
dende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (hierna 
“de wet van 22 mei 2003” genoemd).

In 2014 heeft het Rekenhof een audit258 uitgevoerd om na te gaan in welke mate Fedcom 
effectief de toepassing van de wet van 22 mei 2003 ondersteunde, om de kostprijs van het 
project te evalueren en om te beoordelen in welke mate de dienst Federale Accountant het 
beheer van het systeem onder de knie had.

De audit die het Rekenhof in 2017 heeft uitgevoerd, was in eerste instantie bedoeld om na 
te gaan of gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen uit 2014. Daarnaast is het Rekenhof 
ook dieper ingegaan op de scheiding der functies in het kader van de procedures voor het 
goedkeuren van ontvangsten- en uitgavenverrichtingen. Die scheiding helpt de kwaliteit 
van de begrotings- en boekhoudgegevens in Fedcom te garanderen.

258 Rekenhof, “Beheersing en kostprijs van de informaticaondersteuning van de nieuwe rijkscomptabiliteit”,  
171e Boek,	Volume	I,	Brussel,	oktober	2014,	p.	165-173.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.	Hierna	“de	initiële	audit”	
genoemd.
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De resultaten van die audit werden op 12 juli 2017 meegedeeld aan de voorzitters van de 
FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD BOSA259 en de FOD Financiën, alsook aan de commis-
saris-generaal van de Federale Politie en aan de betrokken ministers. 

Op 4 augustus 2017 bezorgde de FOD BOSA een gecoördineerd antwoord voor de vier 
departementen. De minister van Financiën en de voorzitter van de FOD Financiën stuur-
den daarenboven op 21 augustus 2017 een eigen antwoord. Hun opmerkingen en preciserin-
gen zijn in dit hoofdstuk verwerkt. 

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Evaluatie van de kostprijs van Fedcom
De volgende tabel toont de vastleggingen en vereffeningen op de basisallocaties aangaande 
het Fedcom-project in de periode 2007-2016. De vastleggingen (70,1 miljoen euro) en de 
vereffeningen (65,4 miljoen euro) lagen hoger dan de uitgaven van enkel de hoofdopdracht 
(IBM) voor de invoering van het software programma SAP. De administratie heeft immers 
nog andere overheidsopdrachten voor consultancy gegund om deskundigen te kunnen 
inschakelen voor welbepaalde materies, zoals de afsluitverrichtingen of de gebruikte com-
putertaal.

Tabel 34 –  Begrotingsuitgaven op de basisallocaties i.v.m. het Fedcom-project (in duizend euro)

Basisallocaties 2007-2013 2014 2015 2016 Totaal

12 (experten)

Vastgelegd 6.562 1.248 1.514 1.510 10.834

Vereffend 5.438 1.162 1.466 1.354 9.420

12 (invoering)

Vastgelegd 37.406 1.283 2.281 3.269 44.239

Vereffend 32.608 1.812 3.057 3.791 41.268

74 (investeringen invoering)

Vastgelegd 10.529 2.781 1.225 540 15.075

Vereffend 10.330 2.950 1.167 298 14.745

Totale vastleggingen 54.497 5.312 5.020 5.319 70.148

Totale vereffeningen 48.376 5.924 5.690 5.443 65.433

Bron: uitvoeringsrekeningen van de begroting

Van 2007 tot 2016 omvatte de IBM-hoofdopdracht de initiële opdracht en een twaalftal 
bijvoegsels waarin voornamelijk de kosten van licenties, consultancy en onderhoud werden 
bepaald. Die bijvoegsels hadden de initiële reikwijdte van de opdracht uitgebreid om in 
alle departementen een algemene boekhouding en een begrotingsboekhouding te kunnen 
invoeren die strookten met de wet van 22 mei 2003. Op het einde van 2016 beliep de totale 
kostprijs van het contract 24,9 miljoen euro, dus 50 % meer dan initieel geraamd.

259 in de Fod Beleid & ondersteuning (afgekort tot BoSA) zijn sinds 1 maart 2017 de activiteiten ondergebracht van de 
vroegere Fod’s Budget & Beheerscontrole, Personeel & organisatie en Fedict, alsook van Selor en van  Empreva.
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Op 26 februari 2015 ging de ministerraad akkoord met de gunning van een overheidsop-
dracht voor aanneming van consultancydiensten om de parameters van het softwarepro-
gramma SAP verder aan te passen voor het Fedcomproject. Het raamakkoord met de con-
sultancyfirma betreft vier grote projecten: 

• support voor Fedcom, d.w.z. consultancy voor algemene ondersteuning en voor de bege-
leiding van uitbreidingen van Fedcom;

• het eBMC-project, dat de rekeningen van de instellingen moet centraliseren die moeten 
worden geconsolideerd met de rekeningen van de federale overheid;

• de ontwikkeling van LogisPol, een logistiek systeem voor de Federale Politie;
• het project e-invoicing waarmee het beheer van aankoopfacturen digitaal en geautoma-

tiseerd moet kunnen verlopen.

Op 31 december 2016 bedroegen de begrotingsvastleggingen voor het raamakkoord 3,0 mil-
joen euro.

De tabel is echter niet representatief voor de totale kostprijs van het project ten laste van 
de federale begroting. De algemene kosten en de kosten van het personeel dat meewerkt 
aan de verwezenlijking van het project worden immers niet aangerekend op basisallocaties 
bedoeld voor uitgaven in verband met het Fedcom-project (zie punt 2.2.4). 

2.2 Opvolging van de vaststellingen en aanbevelingen uit de initiële audit 

2.2.1 De ontvangsten worden (deels) buiten Fedcom beheerd en worden niet alle-
maal geboekt op basis van een vastgesteld recht

De fiscale ontvangsten worden geregistreerd in verschillende applicaties buiten de Alge-
mene Administratie van de Inning en de Invordering en de Algemene Administratie van 
de Douane en Accijnzen, waarna ze globaal in Fedcom worden ingevoerd aan de hand van 
maandelijkse overzichten260. Om het aantal manuele registraties te beperken en aldus fou-
ten te vermijden, werkt de FOD Financiën samen met de dienst Federale Accountant aan 
diverse projecten, met de bedoeling de fiscale ontvangsten die in externe applicaties zijn 
geregistreerd, automatisch in Fedcom in te voeren via interfaces. 

De applicatie die de inning van de btw centraliseert (Stiron), is sinds het eerste kwartaal 
van 2017 verbonden met Fedcom via een interface. Voor ICPC, het systeem waarmee de 
directe belastingen (het gros van de fiscale ontvangsten) worden beheerd en gecentrali-
seerd, is dat pas gepland op 1 januari 2018. 

De fiscale ontvangsten moeten overigens vanaf 1 januari 2017261 worden geboekt op basis 
van een vastgesteld recht. Volgens de FOD was een substantieel deel van die ontvangsten 
in mei 2017 nog altijd niet op die basis geboekt. Voor ontvangsten afkomstig van de per-
sonenbelasting en de vennootschapsbelasting is een boeking volgens het principe van het 
vastgesteld recht pas gepland vanaf 1 januari 2018. 

260 Voor	meer	informatie,	zie	verder,	hoofdstuk	3	“Boekhoudkundige	verwerking	van	de	fiscale	ontvangsten”	van	dit	
deel ii.

261 Artikel 134 van de wet van 22 mei 2003.
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De niet-fiscale ontvangsten worden door de federale departementen ook niet allemaal 
geboekt op basis van een vastgesteld recht. Tal van die ontvangsten worden geboekt op 
basis van contante rechten. Die vaststelling moet echter worden genuanceerd, want de niet-
fiscale ontvangsten zijn slechts een klein deel van de totale ontvangsten en bovendien kan 
het principe van het vastgesteld recht niet altijd worden toegepast door de bijzonderheden 
van sommige invorderingsprocedures.

In hun antwoorden benadrukken de FOD’s BOSA en Financiën dat het invoeren van een 
boeking van de fiscale ontvangsten op basis van vastgestelde rechten en het tot stand bren-
gen van een interface tussen de applicaties van de FOD Financiën en Fedcom grootschalige 
ondernemingen zijn en dat alles in het werk wordt gesteld om die tot een goed einde te 
brengen. 

2.2.2 Het principe van de gelijktijdigheid van de begrotingsboekhouding en de alge-
mene boekhouding wordt niet volledig in acht genomen. Fedcom maakt geen 
gebruik van de klassen 8 en 9 waarop de begrotingsontvangsten en -uitgaven 
moeten worden geboekt

Het is nog altijd niet mogelijk in Fedcom een vastgesteld recht te boeken als het vereffe-
ningskrediet ontoereikend is. Dat is strijdig met het beginsel van de gelijktijdigheid van de 
boekhoudingen, waarbij een vastgesteld recht dat in de algemene boekhouding is geboekt, 
simultaan moet worden aangerekend in de begrotingsboekhouding262. Als het vereffe-
ningskrediet ontoereikend is, zou het vastgesteld recht moeten worden opgenomen in de 
 toelichting bij de rekening van uitvoering van de begroting als een nog niet budgettair veref-
fend vastgesteld recht263. 

Volgens de dienst Federale Accountant botst het gelijktijdigheidsbeginsel met de noodzaak 
om grip te houden op de uitvoering van de begroting. Door de boeking van uitgaven te 
blokkeren wanneer er onvoldoende kredieten zijn, kunnen kredietoverschrijdingen immers 
worden vermeden. Het Rekenhof is echter van oordeel dat de boeking van begrotingsver-
richtingen in de klassen 8 en 9 van het boekhoudplan, zelfs bij ontoereikende kredieten, 
een meer transparant beeld zou opleveren van de begrotingstoestand van het algemeen 
bestuur en het ook zou mogelijk maken de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 in acht 
te nemen. 

Bovendien bestaan er andere manieren om de departementen te helpen hun vereffenings-
kredieten zo goed mogelijk te beheren. Zo kan de bevoegde minister overgaan tot een her-
verdeling van de basisallocaties als de kredieten ontoereikend zijn (binnen de grenzen van 
de vereffeningskredieten van elk van de secties in de algemene uitgavenbegroting en na 
akkoord van de minister van Begroting)264.

2.2.3 Sommige afsluitverrichtingen worden niet correct geboekt in het licht van de 
wet van 22 mei 2003

Afsluitverrichtingen en meer bepaald het vakantiegeld, de competentietoelagen en de te 
ontvangen facturen, worden enkel in de algemene boekhouding geboekt. Aangezien die 

262 Artikel 13 van de wet van 22 mei 2003.
263 Artikel 28, 2°, b), van de wet van 22 mei 2003.
264 Artikel 52 van de wet van 22 mei 2003.
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verrichtingen beantwoorden aan de vier voorwaarden om een recht te kunnen vaststel-
len265, moeten ze worden geboekt in de begrotingsboekhouding. Het Rekenhof heeft syste-
matisch op dat principe gehamerd in zijn vorige Boeken266. 

In zijn antwoord benadrukt de FOD BOSA dat er wordt gewerkt aan informaticaoplos-
singen om tegemoet te komen aan die opmerkingen. De oplossingen zullen in 2017-2018 in 
gebruik worden genomen. 

In verband met het vakantiegeld onderstreept het Rekenhof dat op de betrokken basisal-
locaties bijkredieten zullen moeten worden ingeschreven om die budgettaire onregelma-
tigheid te corrigeren. De impact op het vorderingensaldo van de federale Staat zal echter 
gering zijn en stemt overeen met het verschil tussen het vakantiegeld van het lopende jaar 
en van het volgende jaar267.

2.2.4 Gebrek aan opvolging van de totale kostprijs van het project
Er is geen raming gemaakt van de algemene kosten, noch van de kosten voor de ambtena-
ren die aan het project meewerken. De dienst Federale Accountant verklaart geen specifieke 
analytische opvolging te doen naast de begrotingsopvolging. De financiële aansturing van 
grote IT-projecten vergt nochtans een globale financiële visie waarin ook de rechtstreekse 
en onrechtstreekse kosten zijn verwerkt (meer bepaald de algemene kosten en de kosten 
van de personeelsleden die eraan meewerken268).

In zijn antwoord verklaart de FOD BOSA de totale kostprijs van het project te kunnen 
ramen en een analytische opvolging te kunnen doorvoeren. Het Rekenhof moedigt de FOD 
dan ook aan die opvolging uit te voeren.

2.3 Scheiding der functies in de goedkeuringsprocedures 

2.3.1	 Onderscheid	tussen	de	vereffenings-	en	de	registratiefuncties	
De scheiding der functies moet het risico op fouten of onwettige handelingen indijken door 
ervoor te zorgen dat een medewerker of een team slechts een beperkte invloed kan hebben 
op de belangrijke fases van een proces. Zo moeten de verschillende functies over voldoende 
medewerkers gespreid zijn om de doeltreffendheid van de controles en het evenwicht tussen 
de machten te garanderen269. Bij een aankoopprocedure zijn bijvoorbeeld de functies van 
ordonnateur en vereffenaar, of ontvanger van de goederen en vereffenaar niet verenigbaar. 

265 Artikel 8 van de wet van 22 mei 2003.
266 Rekenhof, “Jaarrekening 2015”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 91. Beschikbaar op  

www.rekenhof.be.
267 Rekenhof, “Jaarrekening 2015”, ibid., p. 109. 
268 Bij	wijze	van	goede	praktijk	stelt	de	certificeringsnorm	voor	IT-diensten	ISO	20000	dat	op	het	vlak	van	begroting	en	

boeking naast de investeringen nog een reeks kosten in aanmerking kunnen worden genomen die in de analytische 
boekhouding zijn opgenomen, zoals de operationele kosten, de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten, de vaste 
en variabele kosten.

269 intosai, Richtlijnen met betrekking tot de internecontrolenormen in de overheidssector, intosai Gov 9100, Boedapest 
2004, http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/intosai-gov-9100-guidelines-for-internal-
control-standards-for-the-public-sector.html.



128

Artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de koning, op voordracht van de minister 
van Begroting, de noodzakelijke scheiding regelt tussen de beslissings-, de uitvoerings-, 
de registratie-, de bewaar- en de toezichtsfuncties in verband met de boekhoudkundige 
en budgettaire verrichtingen. Er is nog geen uitvoeringsbesluit genomen voor dat artikel. 
Zo’n uitvoeringsbesluit preciseert het budgettair en boekhoudkundig kader, de rol van de 
betrokkenen en de scheiding der functies.

De vaststelling van een recht is bovendien een verrichting die los staat van de registratie 
van dat recht in de (algemene en begrotings-)boekhouding, aangezien de rechten die in de 
loop van een begrotingsjaar (door een vereffenaar) worden vastgesteld, aan dat jaar kunnen 
worden toegerekend tot 31 januari van het jaar erna270. In de procedures bij de departemen-
ten heerst evenwel verwarring tussen de vereffening en de registratie. De vereffening zou 
moeten voorafgaan aan de registratie (en volgens het bovenvermelde artikel 29 moeten ze 
door verschillende medewerkers worden verricht), maar in Fedcom kunnen ze niet afzon-
derlijk worden uitgevoerd. 

De FOD BOSA betwist die zienswijze en meent dat de vaststelling van een recht niet los 
staat van de registratie ervan. Het Rekenhof kan daarmee niet akkoord gaan en blijft bij 
zijn standpunt.

2.3.2 Beheer van de rollenroosters inzake uitgaven

2.3.2.1 Gebruik van rollenroosters 
Ondanks de leemten in het regelgevend kader heeft het Rekenhof bij drie departemen-
ten (Federale Politie, FOD Financiën en FOD Mobiliteit) een beoordeling gemaakt van de 
manier waarop zij rollenroosters271 gebruiken. Het heeft onverenigbaarheden vastgesteld in 
de rollen die de roosters vermelden voor wat de ontvangst en de goedkeuring van facturen 
betreft272 (zie volgend punt). Het heeft ook vastgesteld dat de reikwijdte van de goedkeurin-
gen vastgesteld door de roosters, niet strikt nageleefd wordt.

Medewerkers kunnen namelijk uitgaven goedkeuren waarvoor ze (volgens het rooster) niet 
gemachtigd zijn of grotere bedragen goedkeuren dan waartoe ze gemachtigd zijn, omdat in 
Fedcom geen blokkering is verwerkt ingeval de regels niet in acht worden genomen.

2.3.2.2 Coördinatie van de rollenroosters 
De rollenroosters van alle departementen worden gecentraliseerd beheerd door het team 
Machtigingen, Normering en Wetgeving van de dienst Federale Accountant, dat instructies 
heeft opgesteld en verspreid waarin de verschillende rollen en onverenigbaarheden worden 
toegelicht.

270 Artikel 22 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toe-
passing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie.

271 Een rollenrooster is een tabel waarin alle machtigingen en delegaties zijn vermeld die aan personeelsleden werden 
verleend.

272 het begrip ‘factuur’ moet worden begrepen als het verantwoordingsstuk bij een uitgavenverrichting in de zin van 
artikel 8 van de wet van 22 mei 2003.
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De dienst Federale Accountant ontvangt via Fedcom dagelijks aanvragen van departemen-
ten om rollen aan te passen of te creëren. Die aanvragen worden wekelijks gecontroleerd 
alvorens de rollen in Fedcom aan te passen. Bij een incoherentie neemt de dienst Federale 
Accountant contact op met het departement, maar het departement kan vasthouden aan 
zijn initiële aanvraag. Eventueel gewijzigde roosters worden terugbezorgd aan de verant-
woordelijken van de rollen in kwestie.

Voorts analyseert de dienst Federale Accountant de rollenroosters elk jaar en eventuele 
onverenigbaarheden worden in volgorde van belangrijkheid gemeld aan de departementen. 
De dienst kan de departementen echter niet verplichten hun rollenroosters bij te werken 
om de fouten eruit te halen, want de departementen zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
internecontrolesysteem273. Ze kunnen dus beslissen de verantwoordelijkheid op te nemen 
voor de risico’s van die onverenigbaarheden. In die gevallen worden de rollenroosters niet 
aangepast.

2.3.3 Goedkeuringsprocedures van de uitgaven bij bepaalde FOD’s 

2.3.3.1 FOD Financiën
In het kader van de evaluatie van de interne controle bij de FOD Financiën en, meer bepaald 
van de stroom voor de elektronische goedkeuring van de uitgaven, had het Rekenhof reeds 
vastgesteld dat die stroom niet dezelfde waarborgen bood als de papieren stroom274. Het 
heeft gevallen vastgesteld waarbij iemand een uitgave boven de grenzen van zijn mach-
tiging goedkeurt of waarbij iemand een factuur in Fedcom goedkeurt zonder daartoe 
gemachtigd te zijn. De FOD preciseert dat er wordt gewerkt aan een nieuwe procedure voor 
het beheer van de rollenroosters. 

Bovendien is niet altijd eenduidig gedefinieerd wat de MIGO-transactie in de goedkeu-
ringsketen betekent275. Met de MIGO-transactie kan de ontvangst van goederen of dien-
sten in Fedcom worden geregistreerd ten overstaan van een bestelbon. Volgens de diensten 
stemt die transactie nu eens overeen met de kwantitatieve oplevering dan weer met de 
kwalitatieve oplevering en soms met de twee tegelijk. De transactie maakt het echter hoe 
dan ook niet mogelijk de waarde van de opgeleverde goederen en diensten vast te leggen 
(enkel de hoeveelheden worden geregistreerd). 

In hun antwoorden wijzen de FOD’s Financiën en BOSA erop dat de invoering van het 
project e-invoicing en van een ander project om opleveringen te valoriseren, ontwikkeld in 
samenwerking met een consultancyfirma, het mogelijk zal maken de fase van de oplevering 
te verduidelijken door een goedkeuring te registreren voor zowel hoeveelheid als waarde.

2.3.3.2 FOD Mobiliteit en Vervoer
De oplevering van goederen en diensten gebeurt op basis van een modeldocument dat 
intern werd ontwikkeld. Dat bestaat uit twee delen, één voor de technische oplevering en 

273 Koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007	betreffende	het	intern	controlesysteem	binnen	sommige	diensten	van	de	
federale uitvoerende macht.

274 Rekenhof,	“Evolutie	van	de	interne	controle	op	de	uitgaven	bij	de	FOD	Financiën”,	172e Boek, Volume i, Brussel, 
oktober 2015, p.144. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

275 Een transactie in Fedcom is een functie die het mogelijk maakt een actie of een verslag te genereren.
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het tweede voor de administratieve oplevering. De technische oplevering omvat de kwan-
titatieve en kwalitatieve oplevering en wordt uitgevoerd door de persoon vermeld in de 
nota aan de ordonnateur (die vanuit Fedcom kan worden geraadpleegd). De administratieve 
oplevering wordt uitgevoerd door iemand van de bevoegde financiële cel, die nagaat of de 
levering of de prestatie conform is aan de administratieve voorschriften276. 

De in het modeldocument vermelde personen die voor de oplevering zorgen, zijn niet nood-
zakelijk de personen die in het rollenrooster vermeld staan. Dat laatste vermeldt immers 
de personen die bevoegd zijn om de oplevering in Fedcom te registreren. De FOD voert op 
die manier een onderscheid in tussen de persoon die de aankoop oplevert en de persoon die 
gemachtigd is om deze in Fedcom te valideren. 

Ondanks die goede praktijk heeft het Rekenhof gevallen vastgesteld die niet strookten met 
de procedures van de FOD: gevallen waarbij in de nota aan de ordonnateur niet wordt ver-
meld wie werd aangewezen om de technische oplevering uit te voeren, gevallen waarbij het 
(door een collega ingevulde) opleveringsdocument niet door de aangewezen persoon werd 
ondertekend, gevallen waarbij ten onrechte de vereenvoudigde procedure (slechts één luik 
te ondertekenen) wordt gebruikt enz. Die gevallen zijn echter zeldzaam en leveren weinig 
problemen op. Bovendien wijst de FOD erop dat de procedures inmiddels zijn aangepast.

2.3.3.3 Federale Politie
De Federale Politie heeft net zoals de FOD Mobiliteit een eigen procedure ontwikkeld voor 
de fasen van de oplevering en de goedkeuring van facturen. De vastlegging gebeurt door 
ordonnateurs, van wie de namen en machtigingsgrenzen in een document zijn vastgelegd 
dat binnen het departement werd verspreid. De personeelsleden die door dat document 
gemachtigd zijn om de goederen op te leveren, worden niet noodzakelijk in het rollen-
rooster vermeld, aangezien ze niet allemaal gemachtigd zijn om verrichtingen in Fedcom 
te registreren. Zo registreren bepaalde rollenverantwoordelijken opleveringen in het pro-
gramma op basis van goedkeuringen die vroeger door andere opleveraars zijn uitgevoerd. 

De vereffenaar is bevoegd om de factuur te valideren. Als voor de uitgave een MIGO-trans-
actie nodig is, wordt de factuur rechtstreeks geregistreerd na een drievoudige toetsing 
(verificatie van de overeenstemming tussen de factuur, de MIGO-oplevering en de bestel-
bon). In dat geval wordt niets vermeld op de factuur. Als de MIGO-transactie niet vereist is, 
wordt de vermelding “goed voor betaling” rechtstreeks op de factuur aangebracht.

De niet-vermelding op de factuur doet een probleem rijzen omdat er in dat geval niets is 
waaruit blijkt dat de vereffenaar een drievoudige toetsing heeft uitgevoerd. Aangezien de 
vereffening en de registratie twee afzonderlijke fasen in de uitvoering van een uitgave zijn, 
biedt de registratie van een verrichting in Fedcom op zich niet de garantie dat er een pas-
sende controle werd uitgevoerd. 

De Federale Politie kan zich niet vinden in het standpunt van het Rekenhof wat dat laatste 
punt betreft. Ze vindt dat de procedures volstaan om de kwaliteit te garanderen via de drie-
voudige toetsing. 

276 hij gaat na of de uitvoeringstermijnen zijn nageleefd, dat regels voor de facturering zijn gevolgd en dat de andere 
administratieve voorschriften in acht zijn genomen.
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2.3.4 Procedures voor de vaststelling en boeking van ontvangsten
Het Rekenhof heeft de processen voor de vaststelling en boeking van ontvangsten geëva-
lueerd door de van kracht zijnde procedures te analyseren bij vier departementen (FOD 
Financiën, Federale Politie, FOD Mobiliteit en FOD BOSA277). Het heeft zwakheden geïden-
tificeerd, maar ook positieve punten. 

De Federale Politie en de FOD Mobiliteit hebben een procedure voor de vaststelling van 
rechten inzake ontvangsten, waarbij een document moet worden ingevuld op basis waar-
van kan worden nagegaan of de vier voorwaarden van het vastgesteld recht zijn vervuld278. 
Het gebruik van zo’n document (ingevuld, ondertekend en gedateerd door een daartoe 
gemachtigd persoon) versterkt de interne controle en is zeker een goede praktijk. 

Bij de FOD Financiën heeft de controle van de dossiers van niet-fiscale ontvangsten daar-
entegen uitgewezen dat de verantwoordingsstukken niet altijd bewijskrachtig waren. Het 
kan gaan om uittreksels van bankrekeningen, schermweergaven uit Fedcom of simpelweg 
interne mails waarin de door te factureren bedragen zijn vermeld zonder uitleg over de 
herkomst van die bedragen. In die gevallen is er geen redelijke zekerheid dat de verrichting 
op regelmatige wijze werd afgewikkeld. In zijn antwoord wijst de FOD Financiën erop dat 
er wordt gewerkt aan een interne richtlijn om de bewijskracht van de verantwoordingsstuk-
ken te versterken.

Bij de FOD BOSA zijn de ontvangstverrichtingen beperkt, waardoor er geen gedetailleerde 
procedures zijn uitgewerkt. De facturen worden in principe door de stafdienst Budget en 
Beheerscontrole in Fedcom voorbereid en worden goedgekeurd vooraleer ze naar de klant 
worden verstuurd. Bepaalde recurrente ontvangsten worden echter pas geboekt nadat de 
door derden verschuldigde bedragen zijn binnengekomen. In die gevallen bestaat er geen 
enkel ondertekend stuk dat het recht vooraf vaststelt. In zijn antwoord verbindt de FOD 
BOSA zich ertoe alles in het werk te stellen om de ontvangsten correct te boeken.

3 Conclusies en aanbevelingen

Zowel vanuit beleids- als vanuit begrotingsstandpunt dringt een correct gebruik van 
 Fedcom zich op, rekening houdend met de versterkte budgettaire en boekhoudkundige 
controles op Europees niveau. Bovendien zal de certificering door het Rekenhof van de jaar-
rekening van de federale Staat vanaf 2020 beïnvloed worden door een regelmatige boeking 
van de verrichtingen.

De aanbevelingen uit de audit van 2014 werden slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De nog res-
terende problemen hebben hetzij met technische beperkingen te maken, hetzij met een 
andere zienswijze van de administratie om de vereiste wijzigingen uit te voeren om de IT-
oplossing in overeenstemming te brengen met de wet- en regelgeving.

De Fedcom-uitgaven die in 2014 werden onderzocht, hadden betrekking op de invoering 
van de belangrijkste informaticaoplossing, maar de uitgaven uit de periode 2014-2016 dek-
ten de ontwikkeling van aanvullende projecten om de procedures te uniformiseren en te 

277 Er werden enkel ontvangstverrichtingen van de vroegere Fod Budget en Beheerscontrole onderzocht.
278 Artikel 8 van de wet van 22 mei 2003.
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vereenvoudigen. Het inschakelen van externe consultants is in dat geval gerechtvaardigd, 
maar moet worden beperkt tot de tijd die nodig is om de projecten te ontwikkelen en de 
kennis aan de administratie over te dragen. 

Het Rekenhof onderstreept de relevantie van de lopende projecten zoals de ontwikkeling 
van LogisPol, het logistieke programma van de Federale Politie, of het project e-invoicing. 

Het onderstreept eveneens de inspanningen die de dienst Federale Accountant, ondanks de 
gebreken van de logistieke oplossing, heeft gedaan om transversale procedures in te voeren 
en het benadrukt de continue algemene ondersteuning die de dienst biedt bij de invoering 
van een overheidsboekhouding die strookt met de wet van 22 mei 2003. De dienst botst 
echter soms op de grenzen van zijn reglementaire verantwoordelijkheden (hij kan niets 
afdwingen ten aanzien van de andere departementen van het algemeen bestuur). Voorts 
hebben zijn gesprekspartners bij de departementen niet allemaal dezelfde kennis van boek-
houding en begroting.

Het Rekenhof heeft de methodes voor de goedkeuring van uitgaven en ontvangsten onder-
zocht. Het stelt vast dat de onderzochte departementen geen eenvormige procedures 
gebruiken, wat moeilijk te rechtvaardigen is door hun specifieke kenmerken. De procedure 
voor de oplevering van goederen, via de MIGO-transactie in Fedcom, is ook heel belangrijk 
geworden in sommige departementen, waar ze feitelijk – maar volgens het Rekenhof ten 
onrechte – gelijkstaat met de goedkeuring van de factuur. Bovendien werden incoherenties 
vastgesteld bij het gebruik van die transactie. Het Rekenhof kan zich daar dus niet op base-
ren om na te gaan of de uitgavenverrichtingen correct werden goedgekeurd.

Om de risico’s op begrotingsontsporingen, fouten of fraude te beperken, herinnert het 
 Rekenhof eraan dat het noodzakelijk is de uitoefening van bepaalde functies te scheiden en 
automatische controles in Fedcom in te bouwen om te waarborgen dat de grenzen op het 
vlak van goedkeuring niet worden overschreden. Hoewel de dienst Federale Accountant de 
vragen tot aanpassing van de roosters centraliseert, blijven de departementen verantwoor-
delijk voor het beheer van de rollen en, in een breder perspectief, voor hun internecontro-
lesysteem.

Wat de ontvangsten betreft, vraagt het de departementen en de dienst Federale Accountant 
tot slot hun inspanningen voort te zetten om de boeking op basis van contante rechten 
te beperken. De aanpak waarbij een facturatievoorstel wordt opgesteld dat vóór de boe-
king wordt gecentraliseerd en gecontroleerd , is een relevante internecontrolemaatregel. De 
FOD Mobiliteit en de Federale Politie werken al op die manier, maar de werkwijze zou het 
best worden uitgebreid naar de andere departementen.

Inwerkingtreding van de wet  
van 22 mei 2003
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Hoofdstuk 2

Inwerkingtreding van de wet 
van 22 mei 2003 -  vervolg
De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van 
de comptabiliteit van de federale Staat werd voor een derde keer uitgesteld voor de instellingen. 
Bovendien heeft de wet de mogelijkheid om een afwijkend boekhoudplan te gebruiken verder 
uitgebreid. 

De wettelijke bepalingen die de opdracht van de bedrijfsrevisor bij sommige openbare instel-
lingen regelen, zijn niet van die aard dat het Rekenhof erop kan steunen voor de certificering 
van de jaarrekening van de federale Staat zoals opgelegd door de wet van 22 mei 2003 vanaf het 
begrotingsjaar 2020. Het Rekenhof beveelt aan die opdracht te actualiseren en af te stemmen 
op de certificering volgens de internationale auditstandaarden. 

1 Inleiding

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 
van de federale Staat (hierna: de wet van 22 mei 2003) beschrijft het budgettaire en boek-
houdkundige kader dat van toepassing is voor alle administraties, diensten en instellingen 
van de federale Staat. 

In zijn vorige Boeken279 informeerde het Rekenhof over de initiatieven tot uitstel van de 
inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de diensten en instellingen, over de 
afstemming van de perimeter op de classificatie S1311 Centrale Overheid van het Instituut 
voor de Nationale Rekeningen en over de voorstellen die de administratie voorbereidde om 
voor de diensten en instellingen afwijkingen in te voeren op de principes die aan de basis 
liggen van de wet van 22 mei 2003. 

2 Wet van 25 december 2016

De wet van 25 december 2016 paste de wet van 22 mei 2003 aan met het oog op een verdere 
progressieve invoering die ervoor moet zorgen dat de jaarrekening van de federale Staat 
uiterlijk vanaf het begrotingsjaar 2020 aan het Rekenhof kan worden voorgelegd voor certi-
ficering. Deze wetswijziging is gebaseerd op het voorontwerp van wet dat de ministerraad 
op 15 juli 2016 goedkeurde. 

279 Zie Rekenhof, “inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de administratieve diensten met boekhoudkun-
dige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven”, 172e Boek, Volume i, Brussel, 
oktober 2015, p. 227-230 en Rekenhof, “inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolgartikel”, 173e Boek, 
Volume i, Brussel, oktober 2016, p.213-216. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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2.1 Uitstel van de inwerkingtreding 
De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 werd voor de diensten en instellingen voor 
een derde maal uitgesteld280. Voor de diensten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° tot 4°, van 
de wet van 22 mei 2003 treedt deze wet in werking op 1 januari 2018 terwijl de instellingen 
die zijn gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen (AOI’s) met beheersau-
tonomie vanaf 1 januari 2019 onder de toepassing van deze wet vallen281. 

Daarnaast werd het feitelijke uitstel van de verwerking van de fiscale ontvangsten van de 
FOD Financiën op basis van vastgestelde rechten282 nu ook in de wet opgenomen. De inwer-
kingtreding die volgens de wet was gepland op 1 januari 2015 werd uitgesteld naar 1 janu-
ari 2017. 

2.2 Wijzigingen van de modaliteiten van de wet
De wet van 25 december 2016 voorziet ook in een reeks wijzigingen die de toepassing 
van de wet van 22 mei 2003 moeten vergemakkelijken. Door de diversiteit aan statuten 
en boekhoudsystemen van de verschillende instellingen werd de toepassing van de wet 
van 22 mei 2003 immers als te moeilijk en complex ervaren. De belangrijkste wijzigingen 
betreffen:

• De mogelijkheid dat diensten op basis van een wettelijke bepaling konden worden vrij-
gesteld van de opmaak van een begroting, werd geschrapt in artikel 4 van de wet. 

• De definitie van de uitgavenkredieten is gedifferentieerd tussen de diensten van het 
algemeen bestuur enerzijds en de andere diensten anderzijds. Op het vlak van uitgaven-
kredieten moeten enkel de diensten van het algemeen bestuur een onderscheid maken 
tussen vastleggingskredieten en vereffeningskredieten.

• De AOI’s en de gelijkgestelde instellingen moeten geen rekenplichtigen aanstellen voor 
het beheer van de vastgestelde rechten en de inkomende en uitgaande betalingen. Daar-
om is hoofdstuk V van titel II voor hen niet van toepassing. Zij moeten wel voor de no-
dige functiescheiding zorgen.

• Voor de instellingen die zijn gelijkgesteld met de AOI’s met beheersautonomie heeft de 
minister van Begroting de bevoegdheid een bedrijfsrevisor aan te stellen.

• Een administratieve boete wordt ingevoerd als sanctie voor laattijdige indiening van de 
rekeningen van de instellingen bij de minister van Begroting. De nadere regels en het 
bedrag van de geldboete, alsook de beweegredenen die de vertraging rechtvaardigen en 
die het mogelijk maken de geldboete niet toe te passen als ze niet toe te schrijven zijn 
aan de instelling, worden vastgesteld door de koning op voordracht van de minister van 
Begroting.

• De mogelijkheid om de begrotingsboekhouding extracomptabel bij te houden werd uit-
gebreid. Hierbij werd niet alleen de verplichting om een geïntegreerde algemene- en 
begrotingsboekhouding te voeren versoepeld, maar werd ook de mogelijkheid gebruik 
te maken van andere boekhoudplannen dan dat van het koninklijk besluit van 10 no-

280 Een eerste keer door de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (uitstel tot 1 januari 2014) en een 
tweede keer door de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 (uitstel tot 1 januari 2016).

281 de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de landsbonden van Ziekenfondsen is de enige dienst die gebruik 
heeft gemaakt van de mogelijkheid die artikel 133, 2e lid, van de wet van 22 mei 2003 biedt om de inwerkingtreding 
vroeger te doen ingaan dan de wettelijk geplande datum. Zie hoofdstuk 4 “Controledienst voor de Ziekenfondsen 
en de landsbonden: rekeningen 2016” in deel iii van dit Boek.

282 Conform artikelen 7 en 8 van hoofdstuk i van titel ii van de wet van 22 mei 2003. 
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vember 2009 opengesteld voor alle instellingen en autonome diensten. Hiervoor is wel 
het akkoord van de bevoegde minister en de minister van Begroting vereist en moet 
bovendien ook een overeenstemmingstabel worden bijgehouden die de aansluiting met 
het koninklijk besluit van 10 november 2009 moet verzekeren.  

3 Knelpunten

Hoewel met de wet van 25 december 2016 een aantal belangrijke wijzigingen zijn doorge-
voerd die het voor de instellingen mogelijk moet maken de wet van 22 mei 2003 toe te pas-
sen, blijven er belangrijke knelpunten die nog moeten worden opgelost. 

3.1 Onvolledig regelgevend kader
In het verleden heeft het Rekenhof al herhaaldelijk opgemerkt dat de onvolledige regelge-
vende omkadering van de wet van 22 mei 2003 de kwaliteit van de rekeningen ondermijnt283. 
Zo ontbreken nog steeds belangrijke uitvoeringsbesluiten voor een aantal artikelen van de 
wet van 22 mei 2003. Deze uitvoeringsbesluiten zijn niet alleen van belang voor de diensten 
die vanaf 1 januari 2018 of 1 januari 2019 onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, 
maar sommige zijn eveneens noodzakelijk voor de diensten van het algemeen bestuur die 
deze wet al sinds 2012 moeten toepassen. 

Prioritaire uitvoeringsbesluiten die ontbreken, zijn onder meer die over de organisatie van 
het budgettair en comptabel kader, de actoren en de functiescheiding (artikel 29) en inter-
ne audit (artikel 31)284. Ook de administratieve boete voor diensten die hun rekeningen niet 
tijdig aan de minister van Begroting bezorgen, moet nog nader worden uitgewerkt in een 
koninklijk besluit (artikel 109/1). 

3.2 Overeenstemmingstabel
De diensten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° tot 4°, van de wet van 22 mei 2003 kunnen 
opteren om een ander boekhoudplan te hanteren dan dat van het koninklijk besluit van 
10 november 2009285. Wanneer zij hiervoor kiezen, moeten zij wel via een tabel de over-
eenstemming kunnen verzekeren met het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 
10 november 2009. De afwijking heeft enkel betrekking op het boekhoudplan, niet op de 
waarderings- en aanrekeningsregels van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Het 
respect van deze regels is een noodzakelijke voorwaarde voor de opmaak van de jaarreke-
ning van de federale Staat op basis van de boekhoudkundige verrichtingen verstrekt door 
alle diensten. 

3.3 Certificering
Artikel 111 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de jaarrekening van de federale Staat van-
af de rekeningen over het begrotingsjaar 2020 aan het Rekenhof moeten worden  voorgelegd 
voor certificering. De datum voor deze certificering moet echter nog bij wet  worden bepaald. 
Ook moet nog worden verduidelijkt ten behoeve van wie deze certificering gebeurt.

283 Zie Rekenhof, “impact van de onvolledige regelgevende omkadering van de federale comptabiliteitswet van 
22 mei 2003”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p.129-140. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

284 Met name voor de instellingen die niet onder de toepassing vallen van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot 
oprichting van de Federale interne-auditdienst.

285 Conform artikel 138 van de wet van 22 mei 2003 moeten zij hiervoor wel het akkoord van de bevoegde minister en 
de minister van Begroting krijgen.
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In het kader van de certificering acht het Rekenhof het ook belangrijk duidelijkheid te 
scheppen in de opdrachten van de bedrijfsrevisoren. Volgens artikel 93/1 van de wet van 
22 mei 2003 moeten de revisoren die door de minister van Begroting worden belast met de 
controle van de jaarrekening van een met een AOI met beheersautonomie gelijkgestelde 
instelling de jaarrekening “juist en echt” verklaren. Deze formulering stemt overeen met de 
opdracht die op basis van artikel 13 van de wet van 16 maart 1954286 aan de bedrijfsrevisoren 
kan worden toevertrouwd. Gelijkaardige bepalingen zijn er ook in artikel 1 van het konink-
lijk besluit van 14 november 2001287 voor de bedrijfsrevisoren bij de openbare instellingen 
van sociale zekerheid.

De formulering in de wet laat echter ruimte voor interpretatie en wordt in de praktijk door 
de bedrijfsrevisoren soms minder diepgaand en niet noodzakelijk volgens internationale 
auditstandaarden ingevuld bij de uitoefening van hun opdrachten bij de instellingen van 
openbaar nut of de openbare instellingen van sociale zekerheid. De opdracht wijkt daar-
om af van de certificeringsopdracht die in artikel 111 van de wet van 22 mei 2003 aan het 
 Rekenhof is toevertrouwd. Volgens de memorie van toelichting bij de wet van 10 april 2014288 
moet immers onder certificering worden verstaan: het met redenen omklede en gedetail-
leerde oordeel over de regelmatigheid, de waarachtigheid en de getrouwheid van de door-
gestuurde rekening. Om het voor het Rekenhof mogelijk te maken voor de certificering van 
de jaarrekening van de federale Staat te steunen op de werkzaamheden van de bedrijfsre-
visoren, is het aangewezen de opdracht van de bedrijfsrevisoren met toepassing van artikel 
13 van de wet van 1954 dan wel artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 af te stemmen op de 
internationale auditstandaarden. Het Rekenhof verwijst in dit verband naar zijn artikel in 
het Boek 2017 over de Sociale Zekerheid waarin het nader ingaat op deze problematiek289.

Boekhoudkundige verwerking 
van de fiscale ontvangsten – 
boekjaar 2016 

286 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.	
287 Koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare 

instellingen van sociale zekerheid.
288 Wet van 10 april 2014 tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/Eu, van de 

wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en hou-
dende	diverse	bepalingen	betreffende	de	begrotingsfondsen,	Parl. St. Kamer, 27 februari 2014, doC  3408/001 en 
3409/001, p. 14-15.

289 Rekenhof, “opdracht van de revisoren bij de oiSZ”, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, Brussel, oktober 2017,  
p. 87-95.
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Hoofdstuk 3

Boekhoudkundige verwerking 
van de fiscale ontvangsten – 
boekjaar 2016
Het Rekenhof onderzoekt jaarlijks op basis van een systeemgerichte auditaanpak de boek-
houdkundige verwerking van de fiscale ontvangsten. Het gaat daarbij nader in op het innings-
proces van de directe belastingen en de btw bij de Algemene Administratie van de Inning en 
de Invordering (AAII), het inningsproces van de douane en accijnzen bij de Algemene Admi-
nistratie van de Douane en Accijnzen (AADA) alsook dat van de registratie-, successie- en 
hypotheekrechten bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). 
Het onderzoekt ook de werking van de internecontrolediensten van de AAII en de verwerking 
van de fiscale ontvangsten in Fedcom door de stafdienst Budget en Beheerscontrole.

Het Rekenhof beveelt de diverse comptabiliteitsdiensten aan hun informaticatoepassingen te 
optimaliseren. De internecontrolediensten moeten de geplande hervormingen verder uitvoe-
ren. De registratie-, successie- en hypotheekkantoren moeten meer accuraatheid aan de dag 
leggen bij hun maandafsluitingen.

1 Context

Binnen de FOD Financiën staat de Algemene Administratie van de Inning en de Invorde-
ring (AAII) in voor de inning van de ontvangsten uit de directe belastingen en de btw. De 
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA) en de Algemene Administratie 
van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) beheren respectievelijk de inningsprocessen 
van de douanerechten en accijnzen en de registratie-, successie- en hypotheekrechten. De 
stafdienst Budget en Beheerscontrole (stafdienst B&B) is verantwoordelijk voor de boek-
houdkundige verwerking van de fiscale ontvangsten in Fedcom. 
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De tabel hierna bevat een overzicht van de ontvangsten geïnd per belastingadministratie290.

Tabel 35 –  Overzicht van de bruto-ontvangsten(1) 2016 geïnd door de FOD Financiën (in miljoen euro)

Omschrijving Fiscale ont-
vangsten

Niet-fiscale 
ontvangsten(2)

Ontvangsten 
voor derden(3) Totaal

AAII

directe belastingen 89.850,2 213,2 6.198,2 96.261,6

Btw 41.145,2 110,9 0 41.256,1

AADA

douane en accijnzen 10.301,7 1,4 2.744,1 13.047,2

AAPD

Successie- en registratierechten 3.174,4 34,3 36,5 3.245,2

hypotheekrechten 90,9 208,2 168,4 299,1

Totale ontvangsten 144.562,3 399,6 9.147,2 154.109,1

(1)	 	Het	betreft	hier	de	bruto-ontvangsten	geïnd	door	de	federale	staat.	De	ontheffingen	(terugbetalingen)	zijn	dus	

niet mee opgenomen in de tabel. de tabellen in deel i – hoofdstuk 1 (ontvangsten) bevatten de netto-ontvangsten 

en	houden	dus	wel	rekening	met	de	ontheffingen.
(2)  Voornamelijk nalatigheidsintresten, opbrengsten uit domeinen en hypothecaire retributies. Ze worden opgeno-

men	in	de	begroting	als	een	niet-fiscale	ontvangst.
(3)  Waarvan de belangrijkste zijn: gemeentelijke, provinciale en gewestelijke belastingontvangsten, ontvangsten 

voor de Europese unie, de lonen van de hypotheekbewaarders.

Bron: Rekenhof

Om de betrouwbaarheid van die boekhoudkundige verwerking van deze ontvangsten te 
beoordelen, onderzoekt het Rekenhof jaarlijks aan de hand van een systeemgerichte audit 
de onderliggende inningsprocessen291. Ook voor 2016 heeft het de processen getest en ging 
het na welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen van de vorige jaren.

2 Inningsprocessen van de directe belastingen en de btw bij de AAII

2.1 Directe belastingen
Het Rekenhof voerde zijn audit bij de diverse ontvangkantoren292, de regionale invorde-
ringscentra en de centrale administratie. De boekhoudkundige verwerking van de directe 
belastingen gebeurt via de IT-applicatie ICPC. Slechts een beperkt gedeelte van de inning 
van de directe belastingen gebeurt nog via de manuele comptabiliteit.

290 Met name de bruto-inningen inzake:
- fiscale ontvangsten;
- niet-fiscale ontvangsten gekoppeld aan de fiscale ontvangsten (bv. intresten);
- ontvangsten ontvangen voor derden (bv. gemeentelijke opcentiemen).

291 Zie Rekenhof, 170e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2013, p. 164-168; 171e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2014, 
p. 175-179; 172e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2015, p. 151-156 en 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016,  
p. 141-151. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

292 het betreft de kantoren Antwerpen 1, Brussel 6, leuven 4, Maaseik, Mechelen 4, oostende 2, Sint-niklaas, 
 Bastogne, dour, Fosses-la-Ville, herstal, Jette en la louvière 2.



BOEKHOUDKUNDIGE	VERWERKING	VAN	DE	FISCALE	ONTVANGSTEN	–	BOEKJAAR	2016	 / 139

Ontvangkantoren
Het Rekenhof stelde geen noemenswaardige problemen vast bij de boekhoudkundige ver-
werking van de fiscale ontvangsten op het niveau van de ontvangkantoren. 

Regionale invorderingscentra
Net zoals de voorgaande jaren maken de Brusselse invorderingscentra een aantal samen-
vattende staten niet of laattijdig op293. Ook sluiten deze staten onderling niet steeds met 
elkaar aan294. De tijdige opmaak en de onderlinge aansluiting ervan is nochtans belangrijk 
voor de juistheid en de volledigheid van de boekingen. 

De invorderingscentra zullen in de nabije toekomst het huidige programma voor de opmaak 
van de verzamelstaat met de ingekohierde en geïnde ontvangsten (staat 61) vervangen. Het 
Rekenhof beveelt aan gedurende een aantal maanden het oude en het nieuwe programma 
naast elkaar te laten lopen om na te gaan dat beide dezelfde staten opleveren. 

De regionale invorderingscentra gebruiken, wegens het beperkte financiële belang, een 
proportionele verdeling op basis van de nog te innen rechten voor de berekening van de 
vastgestelde rechten van de belastingen geïnd via de manuele comptabiliteit. Het Rekenhof 
stelt voor deze proportionele verdeling te toetsen aan de effectief vastgestelde rechten en 
het eventueel te herzien op basis hiervan. 

Centrale administratie
De centrale administratie van de AAII maakt op basis van de verzamelstaten van de regi-
onale invorderingscentra een globale verzamelstaat op met de ingekohierde en de geïnde 
fiscale ontvangsten voor het land (globale staat 61). Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat de 
informatiedoorstroming van de andere belastingadministraties naar de centrale adminis-
tratie gebreken vertoont. Hierdoor is de globale verzamelstaat soms onvolledig. Het Reken-
hof beveelt daarom aan dat de betrokken administraties hun regularisaties en aanpassin-
gen systematisch bezorgen aan de stafdienst B&B en de centrale administratie.

2.2 Btw
De btw-ontvangsten worden geïnd door drie ontvangkantoren: Btw-Ontvangsten Meche-
len, Btw-Ontvangsten Namen en Btw-Ontvangsten Brussel. 

Boekhoudkundig informaticasysteem Stiron
Btw-Ontvangsten Mechelen en Namen hebben nog steeds onvoldoende kennis van het 
boekhoudkundige informaticasysteem Stiron. Daarom moeten ze voor de opmaak van hun 
rapporten nog steeds een beroep doen op de externe leverancier van het programma295. De 

293 het betreft de samenvattende staat met de beheersrekeningen van de lokale kantoren (staat 71) en de verzamel-
staat met de manuele comptabiliteit (staat 180d). de AAii heeft laten weten dat ze in de eindejaarinstructies de 
na te leven termijnen voor het indienen van de staten 71 en 180d in herinnering zal brengen.

294 het Rekenhof stelde een onverklaarbaar verschil vast tussen de samenvattende staat met de beheersrekeningen 
(staat 71) en de samenvattende verzamelstaat van de door de kantoren gekohierde en geïnde ontvangsten (staat 
61). dit onverklaarbaar verschil is de oorzaak van het laattijdig indienen van die staten. de AAii heeft de orga-
nisatiedirecteur inning Brussel verzocht het verschil verder te onderzoeken in samenspraak met de cel Audit en 
Consolidatie.

295 Sinds begin 2017 worden de gegevens uit Stiron rechtstreeks gerapporteerd aan Fedcom. Tijdelijk worden nog 
parallel manuele staten bijgehouden om de resultaten te controleren. die staten worden ook opgemaakt op basis 
van gegevens die rechtstreeks vanuit de applicatie worden aangeleverd.
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AAII deelde voor het boekjaar 2013 mee dat ze Stiron zou laten aanpassen zodat ze zelf de 
gegevens voor de maandelijkse rapportering zou kunnen generen. Het Rekenhof stelt vast 
dat deze aanpassingen op 31 december 2016 nog niet waren gebeurd. 

Voor de verdeling van de btw-inkomsten over zuivere btw, boetes en intresten steunen 
de regionale invorderingscentra op een rekenblad dat de leverancier van Stiron opmaakt. 
De regionale centra beschikken hiervoor niet over de vereiste kennis. Zij kunnen dus niet 
nagaan of de verdeling van de btw-inkomsten correct is berekend.

Wachtregister
Voor het beheer van het wachtregister296 zijn Btw-Ontvangsten Mechelen en Namen afhan-
kelijk van informatie van de lokale btw-invorderingskantoren. Niet alle lokale kantoren 
bezorgen die echter tijdig. Hierdoor kunnen Btw-Ontvangsten Mechelen en Namen som-
mige ontvangsten niet toewijzen. Deze blijven bijgevolg onnodig in het wachtregister open-
staan. 

In de loop van 2016 kampte de AAII met netwerkproblemen. Dat bemoeilijkte voor Btw-
Ontvangsten Mechelen en Namen de rechtstreekse raadpleging van het wachtregister. 
Ze moesten daarom via een omslachtige procedure een beroep doen op de informatica-
diensten van de centrale administratie van de AAII. Dit stond de goede opvolging van het 
wachtregister in de weg.

2.3 Interne controle
De AAII heeft de interne controle op de invordering en de inning van de directe belastingen 
gegroepeerd in specifieke internecontrolediensten (Diensten Controle).

Ontbreken van procesbeschrijvingen
De boekhoudkundige invoer- en consolidatieprocedures van de directe belastingen en de 
btw zijn nog steeds niet formeel vastgelegd. De kennisoverdracht gebeurt dus vooral on the 
job. Het Rekenhof behoudt zijn aanbeveling om op basis van een analyse de boekhoudpro-
cedures uit te schrijven.

Werking van de Diensten Controle297

Het Rekenhof heeft bij de vorige controle opgemerkt dat de plaats van de internecontrole-
diensten binnen het organigram van de AAII en de wijze van rapportering de uitwerking 
van een coherent en onafhankelijk controlebeleid belemmeren. Het formuleerde daarom 
de aanbeveling die diensten te laten opereren als een zelfstandige eenheid op basis van 
een afzonderlijk proces (met een eigen proceseigenaar)298. Ook adviseerde het Rekenhof de 
nieuwe rapporteringstool (Workflow Service Control) prioritair verder te ontwikkelen. 

296 Een wachtregister is een register met betalingen die niet onmiddellijk kunnen worden toegewezen.
297 Voor een analyse van de werking van deze diensten en de opmerkingen van het Rekenhof, zie Rekenhof, 173e Boek, 

Volume i, Brussel, oktober 2016, www.rekenhof.be. 
298 de AAii heeft laten weten dat ze niet de intentie heeft een afzonderlijke proceseigenaar aan te wijzen. de bevin-

dingen, suggesties en aanbevelingen van de controlediensten moeten net de bestaande proceseigenaar in staat 
stellen zijn processen te optimaliseren. omgekeerd zijn de controlediensten, voor de bestaande proceseigenaars, 
ook een belangrijk instrument om de naleving en uitwerking van proceswijzigingen op het terrein op te volgen.
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Deze tool ging in februari 2017 in productie299. Daarnaast besliste de AAII de controledien-
sten niet langer te laten opereren onder de hiërarchie van de organisatiedirecteurs van het 
proces inning. Voor het gedeelte invordering, zal de AAII deze controlediensten onderbren-
gen bij de organisatiedirecteurs invordering. Ook plant de AAII de aanwerving van een 
coördinator interne beheersing. Die moet de resterende controletaken van de organisatie-
directeurs inning overnemen en de verschillende controleteams meer centraal aansturen. 
Ook wil de AAII de bestaande handleidingen in één handleiding herschrijven. Tot slot zal 
de territoriale bevoegdheid van de controlediensten op termijn verdwijnen en krijgen de 
teams in heel België controlebevoegdheid. Dit komt hun onafhankelijkheid ten goede.

Het Rekenhof zal de hervorming van de interne controle bij de AAII van nabij opvolgen en 
nagaan of de AAII de geplande aanpassingen effectief uitvoert.

3 Inningsproces van de douane en accijnzen bij de AADA

De boekhouding van de ontvangsten uit douanerechten en accijnzen is gecentraliseerd in 
het “Enig Kantoor” in Brussel300. Het Rekenhof beperkte zijn controles tot een vergelijking 
van de outputgegevens van het boekhoudkundige informaticasysteem Paperless Douane en 
Accijnzen (PLDA) met de onderliggende stukken. 

PLDA voert automatisch de dag-, maand- en jaarafsluitingen uit. Het Rekenhof merkte in 
het verleden op dat er soms fouten sluipen in deze afsluiting. Hierdoor kunnen kleine afwij-
kingen ontstaan tussen PLDA en de bankgegevens van bpost. Die zijn het gevolg van bugs. 
De leverancier van PLDA kon in de loop van 2016 de in het verleden ontstane verschillen 
wegwerken. Het Enig Kantoor volgt de overblijvende bugs op (en dus mogelijke afwijkingen 
met de gegevens van bpost).

PLDA maakt voor de rapportering van de maandafsluiting documenten op. Die bevatten 
echter niet altijd alle gegevens die in het systeem voorkomen. Het Enig Kantoor moet dus 
de documenten manueel aanpassen om aansluiting te hebben met PLDA. De AADA heeft 
bij de leverancier geïnformeerd naar de oorzaak hiervan.

Het wachtregister en de sommen in beraad bevatten nog oude ontvangsten die dateren 
van vóór de migratie naar PLDA. Voor de toewijzing van de bedragen in het wachtregister 
wacht het Enig Kantoor tot de externe leverancier alle afwijkingen in PLDA heeft opgelost. 
Zodra dat is gebeurd, zal het Enig Kantoor de niet-gekende bedragen overbrengen naar de 
uitzonderlijke ontvangsten. 

299 het betreft een eerste release waarbij nog niet alle functionaliteiten beschikbaar zijn. het Rekenhof volgt de ver-
dere optimalisatie van de tool op.

300 Er waren in 2014 nog een vijftigtal plaatselijke hulpkantoren waar gelden worden ontvangen, zowel cash als via 
cheque of bancontact (vanaf 2015 is dit aantal teruggebracht tot twintig). ook de mobiele brigades kunnen gelden 
innen. de gelden geïnd door de plaatselijke kantoren en de mobiele brigades zijn relatief beperkt (minder dan 10 % 
van de totale ontvangsten) en werden niet onderzocht door het Rekenhof.
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4 Inningsprocessen van de registratie-, successie- en hypotheek-
rechten bij de AAPD

Naar aanleiding van de opmerkingen in het 173e Boek, zal de AAPD een aantal veranderin-
gen doorvoeren.

Successie en registratiekantoren
Het Rekenhof wees in zijn vorige controleverslag op het dubbel gebruik van het papieren 
en elektronische dagboek en de noodzaak om de boekhoudkundige IT-applicatie Comfor te 
linken met de overige IT-registratiesystemen (van de akten).

De AAPD zal het papieren dagboek “12bis successie” in principe tegen het einde van 
2017 afschaffen. Daarnaast plant de AAPD ook tegen einde 2017 een lijst van nog niet toege-
wezen ontvangsten beschikbaar te stellen. De link tussen Comfor en het IT-aktenregistra-
tiesysteem “DER” zit in de globale vernieuwing van de toepassingen en werd in productie 
gesteld op 1 januari 2017. Ze gaf ook instructies aan de ontvangers van de registratiekanto-
ren om het afsluiten van de akteregisters in Comfor gelijk te laten lopen met de registratie 
van de betaling (postcheque). Zo wordt vermeden dat akten worden geregistreerd op een 
datum dat er onvoldoende gelden aanwezig zijn op de provisierekening van de notaris of 
gerechtsdeurwaarder. Comfor verifieert immers de beschikbaarheid van deze provisie op 
het moment van de registratie van de akte in het IT-systeem en niet op de datum van ont-
vangst. 

Hypotheekkantoren
Sinds eind 2016 hebben de hypotheekbewaarders het statuut van ambtenaar. Hierdoor is 
het gebruik van twee verschillende bpost-rekeningen (één op naam van de hypotheekbe-
waarder en een kantoorrekening op naam van de FOD Financiën) niet meer noodzakelijk. 
De kantoren gebruiken enkel nog de kantoorrekening. Het probleem van het gebruik van 
verschillende rekeningen is dan ook niet meer van toepassing.

De boekhoudkundige registratie van de ontvangsten uit de hypotheekrechten verloopt via 
de informaticatoepassing “Hypocomptabi”. Het Rekenhof had opgemerkt dat deze applica-
tie het niet mogelijk maakt het begin- en eindsaldo van de kantoorrekeningen in te geven. 
Hierdoor bestond geen zekerheid over de volledigheid van de in het systeem ingebrachte 
betalingen. In de loop van 2017 voorziet de AAPD in de ingebruikname van een module in 
Hypocomptabi die deze invoer wel mogelijk maakt. Voortaan moeten de kantoren met deze 
module alle betalingen in het systeem ingeven301. Hiermee komt de AAPD tegemoet aan de 
opmerking van het Rekenhof.

Centrale administratie
De centrale administratie maakt op basis van de gegevens uit Comfor en Hypocomptabi een 
kantorentabel302 op. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de lokale kantoren in deze IT-appli-

301 Sommige kantoren brengen de betalingen waarvoor geen formaliteit bestaat (dit zijn verkeerde betalingen die 
moeten worden teruggestort) niet in hypocomptabi in. het hypotheekkantoor moet deze betalingen manueel 
opvolgen en een lijst bijhouden met het oog op een terugbetaling. deze werkwijze verhoogt de kans op fouten.

302 de kantorentabel bevat per kantoor de gegevens van de maandafsluiting die noodzakelijk zijn voor het boeken van 
de cijfers.
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caties vaak de maand op de verkeerde datum afsluiten en/of hiervoor de verkeerde gegevens 
gebruiken303. Dit bemoeilijkt de reconciliatie en de opmaak van een juiste kantoortabel. 
Het Rekenhof beveelt daarom aan dat de kantoren strikter toezien op de juistheid van de 
maandafsluiting. In Comfor zal dit opgelost worden door het automatisch inlezen van de 
CoDA (gecodeerde dagafschriften). Daardoor zal het bedrag van de postchequerekening 
niet meer kunnen worden gewijzigd. 

5 Stafdienst B&B

Werkzaamheden op maandbasis
De stafdienst B&B stelt op basis van de staten die hij ontvangt van de AAII, de AADA en de 
AAPD eigen maandstaten (rekenbladen) op. Die vertalen de globale verzamelstaten naar de 
boekhoudkundige en budgettaire rekeningen. Ze dienen ook om de ontvangsten in Fedcom 
te boeken. 

Het Rekenhof wijst erop dat deze staten nauwgezet moeten worden opgemaakt. Ze vormen 
immers de basis voor de boekingen in Fedcom. Voorts wijst het op het risico van het ver-
keerde gebruik van de Excelformules in de staten waardoor er foute totalen kunnen worden 
berekend304.

Boekingen in Fedcom
Vanaf het boekjaar 2013 gebruikt de stafdienst B&B een nieuwe methode om zijn boekingen 
te controleren. Het Rekenhof beveelt echter aan ook controles op de gecumuleerde cijfers 
uit te voeren en niet enkel op de maandcijfers. Dit maakt het mogelijk de correcties uitge-
voerd in voorgaande maanden mee op te nemen in de vergelijking en de boekingen van het 
volledige boekjaar te vergelijken met de cijfers zoals opgenomen in de maandstaten. 

Sinds 2016 gebeurt er een rechtstreekse upload van de gegevens van Hypocomptabi naar 
Fedcom. Door het gebruik van verkeerde afsluitdata en/of verkeerde gegevens verschillen de 
opgeladen gegevens soms van de kantorentabel van de centrale administratie van de AAPD. 
Dit bemoeilijkt de reconciliatie door de stafdienst B&B. Zoals aangegeven, moeten de hypo-
theekkantoren strikter toezien op de juistheid van de maandafsluitingen (zie punt 4).

6 Conclusie en aanbevelingen

6.1 Inningsprocessen 

Directe belastingen
Het Rekenhof stelt vast dat de AAII het proces van de rapportering van de directe belastin-
gen beheerst. Toch is dit proces niet geïntegreerd en deels manueel. Dit brengt een risico 
op foutieve overname van gegevens met zich mee. Het beveelt voorts aan dat de betrokken 

303 het betreft het gebruik van het verkeerde bankuittreksel van bpost of het rapporteren van een ander bedrag dan 
dat doorgestort aan de Thesaurie.

304 Momenteel	werkt	de	FOD	Financiën	aan	verschillende	interfaces	die	op	termijn	(2017-2018)	ervoor	zullen	zorgen	
dat de inkomsten automatisch vanuit de verschillende applicaties in Fedcom zullen worden opgeladen. hierdoor 
zullen de manuele boekingen tot een minimum worden herleid. Voor het controlejaar 2016 werd al een klein ge-
deelte van de btw-inkomsten (MoSS) automatisch geboekt. hier werden geen problemen vastgesteld.
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diensten alle regularisaties en aanpassingen systematisch doorgeven aan de stafdienst B&B 
en aan de centrale administratie van de AAII. Dit moet de volledigheid en de juistheid van 
de verzamelstaten verzekeren.

BTW
Capaciteitsproblemen in Stiron bemoeilijken het goede beheer en de opvolging van het 
wachtregister door de regionale centra. Deze problemen moeten zo vlug mogelijk worden 
verholpen. 

Werking van de internecontrolediensten van de AAII
Het Rekenhof raadt aan de geplande hervormingen zo spoedig mogelijk door te voeren 
zodat de Diensten Controle hun taken in volledige onafhankelijkheid kunnen uitvoeren.

Douane en accijnzen
Het proces van de boekhoudkundige verwerking van de douane en accijnzen is in belang-
rijke mate geautomatiseerd in de applicatie PLDA. Deze bevat echter bugs zodat de output 
extra aandacht vergt. Ook bij de finale rapportering, die niet is geautomatiseerd in PLDA, 
moet aandacht worden geschonken aan de juistheid van de gerapporteerde cijfers.

6.2 Patrimoniumdocumentatie
Het Rekenhof beveelt aan de geplande systeemaanpassingen zo spoedig mogelijk door te 
voeren. Daarnaast moeten de plaatselijke kantoren meer accuraatheid aan de dag leggen bij 
de maandafsluiting en erop toezien dat ze gebruik maken van de juiste gegevens.

6.3 Stafdient B&B
De Excelformules voor de berekening van de totalen van de ontvangsten in de verzamelsta-
ten kunnen fouten bevatten. Dit brengt de correcte boeking van de ontvangsten in Fedcom 
in het gedrang. Daarom beveelt het Rekenhof aan de consolidatie van deze gegevens te 
automatiseren via een proces dat in de boekhoudtoepassing is geïntegreerd of door auto-
matische controles in de verzamelstaten in te bouwen. Ook moet de stafdienst meer aan-
dacht besteden aan de juistheid van de verzamelstaten en de opmaak van de boekingen. 
Het Rekenhof adviseert opnieuw de controle van de boekhoudkundige verwerking van de 
ontvangsten maandelijks ook op gecumuleerde cijfers uit te voeren.

Boeking van 
personeelsuitgaven en 
– ontvangsten van het 
algemeen bestuur – fase 2
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Hoofdstuk 4

Boeking van personeels uit-
gaven en – ontvangsten van 
het  algemeen bestuur – fase 2 
Het Rekenhof heeft in 2015 een audit opgestart van de boekhoudkundige verwerking van de 
personeelskosten. Het onderzocht in een eerste fase of de departementen hun personeelskos-
ten correct boeken en in Fedcom afdoende controles inbouwen op de geboekte bedragen. Dit 
hoofdstuk rapporteert over de tweede fase van het onderzoek. In 2016 onderzocht het Rekenhof 
de boekhoudkundige verwerking van de personeelskosten bij de FOD Buitenlandse Zaken en 
het kwaliteitsniveau van de loonverwerking van Defensie en de bijbehorende procedures. 

De FOD Buitenlandse Zaken heeft nog niet alle bezittingen, schulden, rechten en verplichtin-
gen van de diplomatieke en consulaire posten in Fedcom geboekt, wat nochtans vereist is door 
de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat. Dat vertroebelt een overzicht van de personeelsuitgaven en verhindert de uit-
splitsing ervan over de lokale vestigingen en de centrale administratie. Een volledige opname 
in Fedcom zou ook bepaalde financiële stromen vereenvoudigen, het inzicht erin verbeteren en 
een betere controle op de procedures mogelijk maken. 

Hoewel Defensie een performante en omvattende eigen loonverwerking heeft, registreert het 
nog steeds 87 % van zijn personeelsuitgaven op eenzelfde basisallocatie. Daardoor kunnen de 
verschillende elementen van de personeelsuitgaven niet afzonderlijk worden geïdentificeerd in 
Fedcom. Deze groepering van de personeelsuitgaven is niet bevorderlijk voor de analyse van de 
evolutie van de uitgaven, die nochtans onontbeerlijk is om te begrijpen waarom een daling van 
het personeel geen evenredige vermindering van de loonmassa met zich meebrengt.

Het Rekenhof stelt tot slot vast dat Persopoint, d.i. het nieuwe sociaal secretariaat van de fede-
rale overheid, de dienst Federale Accountant en de centraliserend rekenplichtige onvoldoende 
gevolg gaven aan de aanbevelingen uit de eerste fase. PersoPoint wijt dit aan de transitiefase 
waarin het zich bevindt. Het Rekenhof is van oordeel dat voor de verdere uitbouw van Perso-
Point Defensie een bron van inspiratie kan vormen, voornamelijk voor de te ontwikkelen loon-
motor en afspraken (service level agreements). 

1 Inleiding

Het Rekenhof startte in 2015 bij de diensten van algemeen bestuur een audit van de interne 
beheersing van personeelskosten en -ontvangsten, en de registratie ervan in Fedcom via 
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interfaces. In een eerste fase kwamen zes departementen305 aan bod306. Het Rekenhof ana-
lyseerde ook de rol van PersoPoint307, de dienst Federale Accountant en de centraliserend 
rekenplichtige. Tijdens de tweede fase in 2016 paste het Rekenhof dezelfde methode toe 
bij de FOD Buitenlandse Zaken en Defensie en volgde het op welk gevolg PersoPoint en de 
dienst Federale Accountant hebben gegeven aan de aanbevelingen uit de eerste fase.

Personeelsuitgaven maken een belangrijk deel uit van het budget van een departement. Ze 
omvatten naast lonen en wedden ook recurrente en periodieke toelagen en vergoedingen 
evenals indirecte en sociale lasten308. In 2016 bedroegen ze 1.631,8 miljoen euro voor Defen-
sie en 180,2 miljoen euro voor de FOD Buitenlandse Zaken309. De personeelsuitgaven van 
alle overheidsdepartementen bedroegen in 2016 5.890,6 miljoen euro. Defensie is daarvan 
het grootste departement.

PersoPoint verwerkt de loonadministratie van het algemeen bestuur en volgt ze op. Alle 
personeelsuitgaven van het algemeen bestuur worden via een interface in Fedcom geboekt. 
De personeelsuitgaven van de FOD Buitenlandse Zaken omvatten bovendien de perso-
neelskosten van de diplomatieke posten. 

Defensie en de Federale Politie beschikken als enige over een eigen systeem van loonad-
ministratie. Zij doen geen beroep op de diensten van PersoPoint. In dit onderzoek komt 
Defensie aan bod310 en met name de juiste en tijdige overdracht vanuit het systeem van 
Defensie, ILIAS311, naar Fedcom312.

Een ontwerpverslag werd op 7 juni 2017 voor commentaar gestuurd naar de ministers van 
Buitenlandse Zaken, Landsverdediging en Begroting en ook naar de Chef Defensie en de 
voorzitters van de directiecomités van de FOD’s Buitenlandse Zaken en Beleid en Onder-
steuning (BOSA). De antwoorden die voor het afsluiten van dit Boek werden ontvangen, 
worden in punt 4 kort toegelicht.

305 Met name de Fod Kanselarij van de Eerste Minister, de Fod Personeel en organisatie, de Fod informatie- en 
Communicatietechnologie (Fedict), de Fod Sociale Zekerheid, de Fod Volksgezondheid en de Pod Maatschap-
pelijke integratie.

306 Zie hierover Rekenhof, “Boeking van personeelsuitgaven en –ontvangsten van het algemeen bestuur – fase 1”, 172e 
Boek, Volume i, Brussel, oktober 2015, p. 159-169. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

307 PersoPoint verzorgt sinds 1 januari 2016 als sociaal secretariaat de personeels- en loonadministratie van een groot 
deel van de federale overheid. Zie hoofdstuk 10 “e-hR en Persopoint: stand van zaken” in deel iii van dit Boek.

308 Cf. Fod Personeel & organisatie en Fod Budget & Beheerscontrole, omzendbrief nr.  574 van 9 juli 2007 – infor-
matie inzake personeelsenveloppe en plan, van de ministers van Begroting en van Ambtenarenzaken, Belgisch 
Staatsblad, 23 juli 2007.

309 dit is het totaal van de subklasse 62 van de resultatenrekening. die omvat de wedden volgens weddeschaal, de 
diverse toelagen en premies, het vakantiegeld, de tegemoetkoming in de vervoerskosten en de sociale bijdragen 
ten laste van de werkgever.

310 over het onderzoek bij de Federale Politie bracht het Rekenhof in 2016 verslag uit. Zie Rekenhof, “Personeelsuitga-
ven van de Federale Politie beheerd door het SSGPi”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 161 – 166. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be. 

311 Integrated Logistics Information and Automation System, het logistiek informatiesysteem dat mee instaat voor het 
personeelsbeheer als opvolgingstool in het kader van material resources.

312 de toepassing van de loonadministratie van defensie en in het bijzonder het beheer van de toelagen en de bijslagen 
kwam eerder aan bod in Rekenhof, Personeelsplanning en bezoldiging van het militair personeel van Defensie, verslag 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2013. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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2 Onderzoeksresultaten

2.1 FOD Buitenlandse Zaken

2.1.1  Componenten van de bezoldiging en betaalkanalen
De FOD Buitenlandse Zaken stelt personeelsleden tewerk in België (“binnencarrière”) en 
buiten België in diplomatieke posten (“buitencarrière”). Daarnaast doet het departement in 
het buitenland ook een beroep op lokaal contractueel personeel. De diplomatieke posten 
hebben het statuut van buitendienst en zijn dus geen diensten met afzonderlijk beheer. Ze 
bezorgen aan het hoofdbestuur de gegevens voor het dagelijkse beheer van de loopbanen 
van alle personeelsleden en betalen de lokaal aangeworven contractuele personeelsleden. 

Door de verschillende diplomatieke posten bestaan er diverse personeelscategorieën en 
bezoldigingsstelsels naast elkaar. De personeelsleden “buitencarrière” ontvangen een 
bezoldiging op basis van weddeschalen (in euro) en een postvergoeding, die uitbetaald 
wordt in euro en / of in de lokale munt. De postvergoedingen, die gedeeltelijk betaald wor-
den als boekhoudkundige voorschotten, maken de opvolging complex.

Omdat het lokaal aangeworven personeel niet onder een statuut valt, hebben de directies 
Personeel & Organisatie en Budget & Beheerscontrole (B&B) van de FOD interne adminis-
tratieve regels gedefinieerd. Op basis van de informatie die de post verstrekt, beslist het 
hoofdbestuur over de bezoldigingen van lokaal aangeworven personeel.

De personeelslasten van het lokaal aangeworven personeel worden niet alleen door mid-
del van een interface maar ook aan de hand van een aankoopfactuur in Fedcom geboekt. 
De uitgaven op basis van facturen bedragen respectievelijk 69,1 miljoen euro (39,49 % van 
de subklasse 62) in het boekjaar 2015 en 69,3 miljoen euro (38,47 % van de subklasse 62) 
in 2016. De personeelslasten die via een aankoopfactuur worden geboekt hebben vooral 
betrekking op bezoldigingen van lokale personeelsleden en bijkomende postvergoedingen 
voor de huisvesting van de diplomaten en het gedetacheerd personeel. Al die uitgaven ver-
lopen via het werkingsfonds van de diplomatieke post zelf, op basis van facturen ingeboekt 
onder de verantwoordelijkheid van de lokale post. 

Omdat dus zowel PersoPoint als de directie B&B van de FOD Buitenlandse Zaken bezoldi-
gingen en postvergoedingen uitbetalen en op een verschillende manier boeken, is het niet 
mogelijk uit Fedcom de werkelijke kosten van de diplomatieke posten af te leiden. 

In 2011 onderzocht het Rekenhof het beheer van de diplomatieke posten. In zijn antwoord 
van 4 november 2011 op die audit onderschreef de minister van Buitenlandse Zaken de 
behoefte aan meer budgettaire transparantie. Fedcom313 en de ingebruikname van een nieu-
we applicatie (Business Intelligence)314 moesten dit vergemakkelijken315. 

313 In	Fedcom	kunnen	alle	kosten	per	kostenplaats	worden	gedefinieerd.
314 hiermee kunnen uit verschillende bronnen geconsolideerde rapporten worden getrokken.
315 Rekenhof, Diplomatieke en consulaire posten. Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en 

audit van het personeelsbeheer, verslag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2012, p. 31.  
Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Uit het huidige onderzoek blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt. De FOD 
gebruikt nog steeds dezelfde betaalkanalen. Er blijft te weinig budgettaire doorzichtigheid, 
de boekhouding blijft te weinig analytisch op basis van kostenplaatsen en de bezittingen, 
schulden, rechten en verplichtingen van de diplomatieke en consulaire posten worden niet 
allemaal geboekt. Dat alles vertroebelt een overzicht van de personeelsuitgaven en verhin-
dert de uitsplitsing ervan over de lokale vestigingen en de centrale administratie.

2.1.2	 Handboek	voor	financieel	en	boekhoudkundig	beheer	in	de	posten
De FOD Buitenlandse Zaken heeft een specifiek handboek voor het financieel en boek-
houdkundig beheer in de posten opgesteld. Dat vormt de referentie voor het financiële 
beheer van de diplomatieke en consulaire posten en van de bureaus voor ontwikkelings-
samenwerking. Het beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van de ordonnateur316 en 
de rekenplichtige317, en richt zich ook tot de Regionale Boekhoudkundige Rekenplichtige 
(RBC). 

Het handboek licht de verschillende personeelscategorieën en een aantal financiële en 
administratieve implicaties toe. De directie B&B is in het kader van de modernisering van 
de federale administraties verantwoordelijk voor de interne controle op de diplomatieke 
posten. Die omvat onder andere de opvolging en uitvoering van de begroting (waaronder 
de personeelskredieten). Omdat de diplomatieke posten echter niet in Fedcom geïntegreerd 
zijn, kunnen de vastgelegde procedures en verantwoordelijkheden niet gelden als voldoen-
de garantie van de kwaliteit van de interne controle. 

Zo kan niet worden getoetst of de ordonnateur en de rekenplichtige de instructies naleven, 
omdat de personeelskosten die via aankoopfacturen in Fedcom worden geïntegreerd, niet 
worden verantwoord. Bovendien zijn de bank- en kasrekeningen niet geïntegreerd in Fed-
com en kunnen de rollen van de ordonnateur en de rekenplichtige evenmin op een andere 
manier via Fedcom worden afgetoetst.

Deze werkwijze schendt de wet van 22 mei 2003318 en vooral het voorschrift van artikel 11 dat 
de algemene boekhouding betrekking heeft op het geheel van de verrichtingen, bezittin-
gen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook.

De bank- en kasgelden van de diplomatieke en consulaire posten zijn nog steeds niet geïn-
tegreerd in de jaarrekening 2016. Hierdoor is er geen zekerheid over de volledigheid van 
de financiële stromen, de samenstelling van het eigen vermogen en de kosten en opbreng-
sten in de resultatenrekening. Deze werkwijze bemoeilijkt de controle op de boekhoud-
kundige operaties. Bovendien gebruikt de FOD in belangrijke mate de grootboekrekening 
488003 Wachtrekening creditnota’s319. In het 169e Boek merkte het Rekenhof al op dat die 
rekening ook gebruikt wordt voor uitgaven buiten de begroting in de vorm van voorschot-
ten voor buitenlandse vestigingen320. Bijgevolg is het niet uitgesloten dat deze voorschotten 
ook voor lokale personeelsuitgaven worden gebruikt.

316 Met name de posthoofden en attachés voor ontwikkelingssamenwerking.
317 Met name de consuls of de administratieve en boekhoudkundige beambten.
318 Artikelen 11 tot en met 18 (titel ii, hoofdstuk ii) van de wet van 22 mei 2003.
319 het debetsaldo op deze grootboekrekening bedroeg op 31 december 2016 10,2 miljoen euro en op 31 decem-

ber 2015 13,8 miljoen euro.
320 Rekenhof, 169e Boek, Volume i, Brussel, december 2012, p. 116. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 
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2.1.3 Kwaliteit van de gegevens
Het Rekenhof heeft aan de hand van analytische controles321 en steekproeven322 (voor een 
dertigtal personeelsleden) de kwaliteit van de gegevens in Fedcom getest. Deze testen heb-
ben geen noemenswaardige anomalieën aan het licht gebracht. Wel merkt het op dat het de 
inhoud van de contracten en de grootte van de personeelskosten op de consulaire posten 
moeilijk kan verifiëren omdat de vergoeding gebeurt op basis van facturen en ook omdat 
in vele landen verschillende wetgevingen met elk hun eigen financiële implicaties gelden. 

De directie B&B stemt de aangerekende bedragen enkel af met de basisallocaties. Ze maakt 
geen afstemming tussen het detail van de loonkosten per personeelslid (stamnummer) en de 
bedragen die via de interface in Fedcom werden opgenomen. Aangerekende bedragen worden 
afgetoetst met de verwachtingen en significante verschillen worden uitgezocht en gecommu-
niceerd. Ook fiscale fiches worden niet afgestemd met de boekhoudkundige gegevens.

2.2  Defensie

2.2.1 Organisatorische context
Drie centrale diensten van Defensie beheren de personeelsuitgaven van Defensie, met 
name de algemene directie Budget en Financiën (DG Budfin), de algemene directie Human 
Resources (DG HR) en het stafdepartement Operaties en Training. Naast deze drie centrale 
diensten is er per geografische ligging ook een lokaal administratief steunelement (ASE). 
Deze diensten voeren de gegevens in om tot de juiste wedde volgens weddeschaal, toelagen 
en weddebijslagen te komen. 

Naast de automatische controles door de loonmotor van Defensie, vormen drie diensten 
binnen de DG Budfin belangrijke schakels in de interne controle. De verificateurs van de 
dienst Financiële en Budgettaire Uitvoering (BFA) gaan na of de acties van het systeem cor-
rect zijn uitgevoerd. De dienst Controle (BFC) controleert de individuele berekeningen die 
het systeem genereert. De dienst Steun/Support (BFS) kijkt de samenvattende staten na. 

De invoer, berekening en controle verlopen volgens intern opgestelde procedures. De 
bevoegdheden zijn afgelijnd en er bestaan taakomschrijvingen en functiescheidingen, die 
alle gebaseerd zijn op de organisatiestructuur van de krijgsmacht en de reglementering. 
De procedures zijn bovendien in sterke mate geïnformatiseerd. Hoewel het Rekenhof akte 
neemt van deze goede praktijken, merkt het wel op dat een back-up voor de sleutelpositie 
inzake IT ontbreekt. 

Positief is verder dat de bestanden van de loonmotor van Defensie niet meer kunnen wor-
den gewijzigd of overschreven323. Zo worden gegevens (bv. betaalbestanden) steeds ver-

321 Analytische controles maken de vergelijking tussen de werkelijk geboekte bedragen en diverse andere factoren 
waarbij wordt nagegaan of de geboekte kosten en opbrengsten binnen de normale verwachtingen liggen. hierbij 
wordt gebruik gemaakt van evoluties doorheen de tijd, verbanden tussen rekeningen en relaties met Kritische Suc-
ces Factoren (KPi’s).

322 Aan de hand van steekproeven wordt onderzocht of personeelsleden die op personeelslijsten staan daadwerkelijk 
een	wedde	hebben	ontvangen	en	of	hun	verloning	overeenstemt	met	de	opgegeven	anciënniteit	en	graad.	Ook	
wordt nagegaan of personeelsleden die uit dienst zijn nog betalingen ontvangen.

323 in de eerste fase van de audit had het Rekenhof vastgesteld dat bestanden van de loonmotor van de CdVu soms 
nog worden aangepast.
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sleuteld verstuurd in een beveiligde omgeving en draagt ieder over te zenden bestand een 
uniek nummer. De loonmotor stemt het samenvattend en het boekhoudkundig bestand 
met elkaar af. De werkmethode garandeert ook dat de boekhoudkundige datum van het 
betalingsbestand in Fedcom overeenstemt met de datum waarop de betaling effectief uit-
gevoerd is en dat de geboekte bedragen overeenstemmen met de betaalde bedragen. Gelijk-
tijdig met de boeking wordt ook de basisallocatie toegekend. Zowel de aanrekeningen op 
de programma’s als de boekingen gebeuren op het diepste detailniveau. Dat maakt het 
mogelijk de boekingen te controleren op consistentie. De Federale Accountant stelt dat 
deze automatisaties zijn werk tot een minimum herleiden. Enkel de marsbevelen vormen 
hierop een uitzondering. Volgens de Federale Accountant moet PersoPoint nog te veel tijd 
besteden aan het analyseren van de door Defensie doorgestuurde bestanden.

2.2.2 Leesbaarheid van de gegevens in Fedcom
De informatie die Defensie aan het parlement bezorgt, blijft echter onvoldoende, zoals het 
Rekenhof ook al in een audit uit 2013 had aangegeven324. Aangezien ongeveer 87 % van de 
personeelsuitgaven op één basisallocatie wordt aangerekend, is het niet mogelijk de ele-
menten van de personeelsuitgaven afzonderlijk te identificeren. Deze groepering van de 
personeelsuitgaven is niet bevorderlijk voor de analyse van de evolutie van de uitgaven, die 
nochtans onontbeerlijk is om te begrijpen waarom een vermindering van de personeelsbe-
zetting niet gepaard gaat met een evenredige vermindering van de loonmassa.

2.2.3 Kwaliteit van de gegevens
Het Rekenhof heeft enkel de presentatie van de personeelskosten in de algemene boekhou-
ding en de jaarrekening geverifieerd. In zijn audit van 2013 had het Rekenhof immers geen 
fouten vastgesteld in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen van het 
weddebeheer bij Defensie en in het bijzonder het beheer van de toelagen waarop een graad 
recht geeft en de bijslagen voor bijzondere prestaties. 

Via een roll back325 kunnen alle boekingen in Fedcom tot op het niveau van het individu-
ele personeelslid worden teruggevonden. Die uitsplitsing gebeurt echter in één keer, en 
niet via verschillende tussenniveaus, hoewel uit dergelijke tussenniveaus eveneens interes-
sante boekhoudkundige informatie zou kunnen worden afgeleid. Zo is het mogelijk om de 
organisatie-eenheden van Defensie op te splitsen. Het Rekenhof heeft op die manier via een 
steekproef met medewerking van Defensie geverifieerd of de optelsom van verloningen van 
een willekeurig gekozen maand overeenstemt met het bedrag in Fedcom. Defensie heeft 
daarbij de steekproefselecties afdoende verantwoord en toelichting verstrekt bij anoma-
lieën en opvallende verrichtingen in Fedcom.

2.3 Opvolging aanbevelingen eerste fase
PersoPoint, de dienst Federale Accountant en de centraliserend rekenplichtige hebben 
vooralsnog hun manier van werken niet ingrijpend gewijzigd. Dat nagenoeg aan geen enke-
le aanbeveling van het Rekenhof gevolg is gegeven, wijt PersoPoint aan de transitiefase 
waarin het zich bevindt. In de toekomst zullen de interne organisatie en de systemen ingrij-

324 Rekenhof, Personeelsplanning en bezoldiging van het militair personeel van Defensie, verslag aan de Kamer van volks-
vertegenwoordigers, Brussel, november 2013. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

325 dit is het opvragen van gegevens op een meer gedetailleerd niveau.
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pend wijzigen. Om die transformatie te optimaliseren heeft PersoPoint de departementen 
via enquêtes bevraagd.

PersoPoint moet tegenover de dienst Federale Accountant worden beschouwd als een ser-
viceorganisatie326 in de zin van de ISSAI-norm 1402327. Conform paragraaf 10 van die norm 
moet het Rekenhof nagaan dat die laatste, als gebruiker van de diensten, een geheel van 
relevante interne beheersingsmaatregelen heeft opgezet en geïmplementeerd die betrek-
king hebben op de diensten die de serviceorganisatie verleent, met inbegrip van de maatre-
gelen die worden toegepast op de transacties die de serviceorganisatie verwerkt.

Het Rekenhof stelt in dit verband vast dat PersoPoint met de dienst Federale Accountant 
afspraken heeft gemaakt om de mutatiestaten tijdig boekhoudkundig te verwerken. Die 
laatste heeft echter nog steeds geen zicht op de interne procedures van PersoPoint noch 
op de loonverwerkingsactoren van Defensie. De dienst beperkt zich tot een aantal logische 
controles op de bestanden en de tijdige inboeking in Fedcom. Hij legt de verantwoorde-
lijkheid voor het opvolgen van het betalingsverkeer bij de andere betrokkenen. De dienst 
Federaal Accountant heeft wel het werkdocument voor de maandelijkse afsluiting van de 
boekingen van de personeelskosten geactualiseerd. Dat moet een betere opvolging door de 
departementen mogelijk maken en tegemoetkomen aan de bevindingen van het Rekenhof 
uit de eerste fase. Daarnaast gaf de dienst aan PersoPoint instructies voor de controles op 
de geboekte loonbestanden.

3 Aanbevelingen

3.1 FOD Buitenlandse Zaken
Om de uitgaven transparant te houden en de administratie te rationaliseren, pleitte het 
Rekenhof in het verleden om het aantal actoren bij de betaling van de bezoldigingen van 
het personeel te beperken. Door PersoPoint een grotere rol toe te kennen en de boekhoud-
diensten van de FOD te ontlasten, kunnen die laatste zich toespitsen op de controle van de 
conformiteit van de uitgaven.

De FOD Buitenlandse Zaken moet conform de wet van 22 mei 2003 op basis van een inven-
tarisatie al zijn bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen integreren in Fedcom. Dit 
slaat voornamelijk op de consulaire en diplomatieke posten. De integratie vervolledigt het 
financieel totaalbeeld en zou bovendien bepaalde financiële stromen vereenvoudigen, het 
inzicht erin verbeteren en een betere controle op de procedures mogelijk maken.

3.2 Defensie
De organisatie van Defensie is zo omvangrijk en complex dat meer nodig is dan enkel een 
opvolging op basis van grootboekrekeningen en basisallocaties die beide in Fedcom terug 
te vinden zijn. Zo moeten de personeelslasten van binnen- en buitenlandse missies apart 
kunnen worden opgevolgd. De zelf ontwikkelde applicatie ILIAS is daartoe een transparant 
systeem dat verder reikt dan Fedcom. Aangezien de gegevens vanuit ILIAS automatisch 

326 Met name een derde organisatie (of onderdeel van een derde organisatie) die diensten verleent aan gebruikersor-
ganisaties,	welke	diensten	deel	uitmaken	van	het	voor	de	financiële	verslaggeving	relevante	informatiesysteem	
van die gebruikersorganisaties (iSSAi 1402, § 8, (e). 

327 iSSAi 1402: overwegingen bij de controle van entiteiten die gebruik maken van serviceorganisaties.
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opgeladen worden in Fedcom, meent Defensie geen nood te hebben aan bijkomende groot-
boekrekeningen in Fedcom.

Het Rekenhof beveelt niettemin aan binnen sectie 16 – Defensie van de algemene uitgaven-
begroting de diverse elementen van de personeelsuitgaven duidelijk tot uiting te brengen 
aangezien door het automatisch opladen 87 % van alle personeelsuitgaven op één basi-
sallocatie wordt aangerekend. Een dergelijke weergave maakt de huidige structuur van de 
loonmassa onvoldoende transparant wat controles van buitenaf bemoeilijkt.

Hoewel Defensie zelf de Fedcom-boekingen verzorgt en de dienst Federale Accountant 
de graad van automatisatie apprecieert, beveelt het Rekenhof aan ook de verwerking van 
marsbevelen te automatiseren.

Het Rekenhof beveelt aan dat een back up wordt geïnstalleerd voor de sleutelpositie van het 
IT-technische aspect. 

3.3 Opvolging eerste fase
Defensie kan als bron van inspiratie dienen bij de uitbouw van PersoPoint, voornamelijk 
voor de te ontwikkelen loonmotor en de te maken afspraken (SLA’s en OLA’s328). Zo moe-
ten bij die uitbouw de procedures voor de versleutelde overzending van gegevens in een 
beveiligde omgeving tussen de PersoPoint, de centraliserend rekenplichtige en de dienst 
Federale Accountant, worden verbeterd. Op die manier kan ook worden tegemoetgekomen 
aan aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde bij de eerste fase van dit onderzoek329.

Ook worden de gegevens bij Defensie niet overschreven wanneer de upload in Fedcom een 
foutmelding genereert en bewaart dit systeem het auditspoor. Het Rekenhof merkte tijdens 
de eerste fase van dit onderzoek op dat dit bij PersoPoint niet het geval was330. De werk-
methode van Defensie garandeert ook dat de boekhoudkundige datum van het betalings-
bestand in Fedcom overeenstemt met de datum waarop de betaling effectief uitgevoerd is 
én dat de geboekte bedragen overeenstemmen met de betaalde bedragen. PersoPoint zou 
aldus opnieuw tegemoetkomen aan een aanbeveling uit de eerste fase. Dit impliceert ook 
dat de gegevens van Fedcom kunnen worden afgestemd met de samenvattende opgaven van 
de fiscale fiches 325.xx. Hoewel ook dit al was aangegeven in de eerste fase van dit onder-
zoek331, is dat momenteel via PersoPoint nog niet mogelijk.

Het Rekenhof beveelt aan dat PersoPoint deze punten, samen met de overige vaststellin-
gen en aanbevelingen uit de eerste fase, in acht neemt bij de ontwikkeling van de nieuwe 
loonmotor. Die moet zo adequaat zijn dat de dienst Federale Accountant de bedragen niet 
meer zelf hoeft in te boeken. De systematische controle op de boekingen moet echter blij-
ven bestaan. De nieuwe loonmotor moet de dienst Federale Accountant ook in staat stellen 
tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Rekenhof. De dienst moet daarbij verder 

328 SlA’s (service level agreements) zijn overeenkomsten tussen een dienstverlener en een klant. olA’s (operational 
level agreements) zijn overeenkomsten tussen een dienstverlener en een ander deel van dezelfde organisatie. 

329 Rekenhof, “Boeking van personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen bestuur – fase 1”, 172e Boek, Vo-
lume i, Brussel, oktober 2015, p. 166-167, aanbevelingen 4.1 en 4.4. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

330 ibidem, aanbeveling 4.2.
331 ibidem, aanbeveling 4.2.



BOEKING	VAN	PERSONEELSUITGAVEN	EN	–	ONTVANGSTEN	VAN	HET	ALGEMEEN	BESTUUR	–	FASE	2 / 153

interne beheersingsmaatregelen opzetten en implementeren zodat hij afdoende zekerheid 
verwerft over de kwaliteit van de informatie die vanuit PersoPoint aangeleverd wordt332.

PersoPoint moet bij de aanpassing van de procedures een duidelijke planning met mijlpalen 
communiceren aan de dienst Federale Accountant, de overheidsdiensten en de centralise-
rend rekenplichtige, zoals het Rekenhof al had aanbevolen naar aanleiding van de oprich-
ting van PersoPoint333.

4 Antwoorden van de ministers en van de administratie

Het Rekenhof ontving vier antwoorden op zijn auditrapport.

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken benadrukt dat de 
diplomatieke en consulaire posten nieuwe arbeidsovereenkomsten steeds voorleggen aan 
de Inspectie van Financiën. De aanbeveling om de betaling van alle wedden en vergoe-
dingen in euro over te hevelen naar PersoPoint zal worden onderzocht. Die overheveling 
kan gepaard gaan met de creatie van nieuwe grootboekrekeningen. Om de boekhoudkun-
dige en budgettaire transparantie te verbeteren, werkt de FOD Buitenlandse Zaken aan een 
nieuwe Business Intelligence tool. 

De FOD Buitenlandse Zaken zal vanaf juli 2017 de detailstaat van PersoPoint afstemmen 
met het detail van Fedcom. Dat zal gebeuren op basis van de instructie van de dienst Fede-
rale Accountant van juni 2017. De regionale boekhoudkundige coördinatoren (RBC) zullen 
enkel in de zones met de grootste financiële risico’s worden geïnstalleerd op basis van de 
volgende criteria: grootte van het werkingsfonds, toekenning van subsidies en omvang van 
de consulaire opbrengsten. 

De beslissing om diplomatieke en consulaire posten niet op te nemen in Fedcom is geba-
seerd op evaluaties van de diensten B&B van de FOD Buitenlandse Zaken, de inspectie-
dienst en de post zelf. 

De generaal-majoor van het Vliegwezen (in opdracht van de Chef Defensie) verwijst in zijn 
antwoord naar de commentaar van het Rekenhof bij de opmaak van de begroting 2013: “Het 
Rekenhof stelt vast dat de begrotingsstructuur niet werd aangepast, maar dat de inhoud van de 
verantwoordingen effectief werd afgestemd op de door de minister geformuleerde intenties en 
dat ze beter dan in het verleden preciseren waarvoor de kredieten in kwestie bestemd zijn.” Bij 
de implementatie van Fedcom is, samen met de FOD B&B, overlopen welke grootboekreke-
ningen er moesten worden gekoppeld. Dat resulteerde in een dertigtal grootboekrekenin-
gen die specifiek bedoeld zijn voor personeelsuitgaven. De mogelijkheid om de grootboek-
rekeningen verder uit te splitsen zal worden onderzocht. 

De voorzitter ad interim van de FOD BOSA sluit zich daarbij aan. Bijkomende grootboekre-
keningen moeten samen met de verdere implementatie van een analytische boekhouding 
worden bekeken. 

332 ibidem, aanbeveling 4.4.
333 ibidem, aanbeveling 4.5.
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De generaal-majoor wijst er verder op dat de handelingen en berekeningen die vandaag 
nog manueel verlopen, in de toekomst voor een groot deel zullen worden geautomatiseerd 
via “HRM@Defence”, een nieuw informatiesysteem in ontwikkeling voor administratief en 
financieel beheer binnen Defensie. Tot slot deelt hij mee dat er inmiddels een back-up voor 
de IT-functie is. Dat reduceert het risico van een eventueel personeelsgebrek. 

De minister van Defensie onderschrijft het antwoord van de generaal-majoor.

De voorzitter ad interim van de FOD BOSA wijst erop dat PersoPoint in het verleden al actie 
heeft ondernomen om betalingen aan personeelsleden van de FOD Buitenlandse Zaken 
over te nemen. De FOD Buitenlandse Zaken heeft echter beslist dat enkel het gedeelte dat 
onderworpen is aan sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing van de postvergoeding over-
genomen wordt door PersoPoint. Verder zijn de FOD BOSA en de FOD Buitenlandse Zaken 
overeengekomen voor de buitendiensten de lijst van buitenlandse bankrekeningen van de 
FOD Buitenlandse Zaken bij te werken. Bij de jaarafsluiting van 2017 zal het saldo van die 
rekeningen worden opgenomen in Fedcom. Ook informeerde de FOD Buitenlandse Zaken 
de FOD BOSA dat hij het gebruik van de wachtrekening voor creditnota’s niet zal wijzigen. 
Die wordt aangewend om voorschotten via bestendige werkingsfondsen toe te staan voor 
de uitgaven van de diplomatieke en consulaire posten. 

Volgens de voorzitter ad interim van de FOD BOSA zullen de nieuwe loonmotor en het door 
PersoPoint bepaalde personeelsbeleid de leesbaarheid van de boekhouding verbeteren. De 
algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding zullen worden aangevuld door een 
analytische boekhouding. Dit zal de kwaliteit van de beheersrapportering verhogen en de 
aansturing van het personeelsbeleid verbeteren. De loonmotor zal zoveel mogelijk auto-
matisch communiceren met Fedcom. De opstart van de nieuwe loonmotor is echter pas 
gepland vanaf 2020. Daarom treffen de diensten PersoPoint en Federale Accountant maat-
regelen om de huidige werkwijze te optimaliseren. Dat zal gebeuren via instructies om de 
bestanden die PersoPoint genereert, maandelijks af te stemmen met de in Fedcom geboekte 
lonen. PersoPoint werkt ook een nota uit over de aansluiting van de opgave 325.10 met de 
boekhouding.

Inventarisatie van de 
materiële en immateriële 
vaste activa bij het algemeen 
bestuur
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Hoofdstuk 5

Inventarisatie van de 
 materiële en immateriële 
vaste activa bij het algemeen 
bestuur 
In de jaarrekening 2016 van de diensten van algemeen bestuur vertegenwoordigen de materiële 
en immateriële vaste activa (inclusief oprichtingskosten) 12.436,4 miljoen euro. Deze depar-
tementen moesten overeenkomstig artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 houdende organi-
satie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat uiterlijk op 31 decem-
ber 2016 alle materiële en immateriële vaste activa in Fedcom opnemen en correct waarderen. 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat niet alle departementen dat hebben gedaan. Voornamelijk 
voor de terreinen en gebouwen zijn er tekortkomingen zodat er geen zekerheid bestaat over de 
juistheid en volledigheid van deze activa in de jaarrekening.

De departementen moeten op basis van duidelijke en eenvormige aanrekenings- en waarde-
ringsregels ervoor zorgen dat de boekhoudkundige inventaris in Fedcom een getrouwe en vol-
ledige weergave is van het patrimonium van het algemeen bestuur van de federale Staat. Dat 
vormt ook een belangrijk criterium voor de certificering van de jaarrekening van de federale 
Staat vanaf het boekjaar 2020. Door het onvolledige regelgevende kader kunnen de departe-
menten echter nog steeds niet een eenvormige, volledige en correcte inventaris opstellen. De 
Commissie voor Openbare Comptabiliteit (COC) heeft als taak de technische toepassingsre-
gels van de normen van het boekhoudplan te formuleren maar heeft haar werkzaamheden nog 
niet opgestart. 

De departementen besteden nog steeds onvoldoende aandacht aan de kwaliteit van de inven-
taris. Het Rekenhof stelde tekortkomingen vast op het vlak van de boekhoudkundige opvol-
ging en de internecontroleprocedures. Om een uniforme toepassing te garanderen, moeten 
de departementen samen met de dienst Federale Accountant en op basis van de adviezen van 
de COC duidelijke procedures opstellen die de volledigheid, de juistheid en het bestaan van de 
inventaris kunnen waarborgen. Ze moeten dit afstemmen met de Federale Interne Auditdienst 
(FIA) die de risico’s van de betrokken processen kan inschatten. Daarnaast is het aangewezen 
dat de departementen samenwerken voor de ontwikkeling en implementatie van een applicatie 
voor het inventarisbeheer. 
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1. Inleiding

Het Rekenhof heeft in het verleden herhaaldelijk opgemerkt334 dat de departementen van 
het algemeen bestuur onvoldoende aandacht schenken aan een volledige en correcte inven-
taris335. 

De departementen moeten vanaf hun intrede in Fedcom de nieuw aangeschafte materi-
ele en immateriële vaste activa in Fedcom opnemen. Voor de historische inventaris gold 
een overgangsregeling van vijf boekjaren336. De departementen die pas in 2012 zijn inge-
treden337, waren dus eind 2016 verplicht ook de vóór 2012 aangeschafte vaste activa in de 
boekhouding op te nemen. Vanaf 31 december 2016 moeten bijgevolg alle departementen 
hun vaste activa integraal rapporteren in de jaarrekening. 

In de jaarrekening 2016 van de diensten van algemeen bestuur vertegenwoordigen de mate-
riële en immateriële vaste activa (inclusief oprichtingskosten) 12.436,4 miljoen euro. Het 
grootste deel behoort toe aan Defensie (6.211,7 miljoen euro), 5.838,2 miljoen euro is opge-
nomen in een consolidatiecode en dus niet aan een specifiek departement toegewezen338. 
Het betreft voornamelijk terreinen en gebouwen die gebruikt worden door meerdere depar-
tementen. Beide categorieën omvatten aldus bijna 97 % van het totaal.

2. Onderzoeksresultaten en aanbevelingen

2.1 Registratie
Een aantal departementen heeft eind 2016 nog niet alle materiële en immateriële vaste 
activa in Fedcom opgenomen en gewaardeerd overeenkomstig artikel 136 van de wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fede-
rale Staat (hierna: "de wet van 22 mei 2003")339. Zo is de FOD Justitie er niet in geslaagd het 
volledige bestand aan vaste activa op te nemen340 en heeft de FOD Personeel en Organisa-
tie (P&O) niet tijdig de vaste activa van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid 
(OFO) en Persopoint in  Fedcom opgenomen. De FOD Financiën heeft de historiek van de 
vaste activa die vóór 1 januari 2015 werden aangekocht niet opgeladen. 

334 Rekenhof, “Voorbereiding van de diensten van algemeen bestuur op de inventarisatie, de waardering en de op-
name van hun vaste activa in het boekhoudsysteem”, 170e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2013, p. 168-172; 
	Rekenhof,	“Inventarisatie	van	de	materiële	en	immateriële	vaste	activa	bij	de	pilootdepartementen	van	Fedcom“,	
171e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2014, p. 187-190. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

335 Cf. artikel 16 en (in overgangsregeling) artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begro-
ting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

336 Artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 werd ingevoerd met artikel 24 van de programmawet van 2009 en aange-
past met artikel 4 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.

337 Met name de Fod Binnenlandse Zaken, de Fod Justitie, de Pod Wetenschapsbeleid, de Federale Politie en defen-
sie. 

338 het betreft terreinen (2.601,2 miljoen euro) en gebouwen (3.237,0 miljoen euro) die worden beheerd door de Regie 
der Gebouwen. deze audit had als zodanig geen betrekking op dat beheer. Zie in dit verband ook hierna, hoofdstuk 
6 “Regie der Gebouwen: voorbereiding op de toepassing van de wet van 22 mei 2003 vanaf 2018 en beheer van de 
inventaris van het onroerend patrimonium” in dit deel. 

339 De	financiële	vaste	activa	moeten	daarentegen,	zonder	overgangsregeling,	worden	opgenomen	in	de	boekhou-
ding vanaf de intrede in Fedcom.

340 het Rekenhof heeft van de Fod Justitie geen schriftelijk antwoord ontvangen op de toegestuurde vragenlijst.
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Ook de FOD Buitenlandse Zaken moet zijn historische materiële vaste activa nog opla-
den. Van de diplomatieke posten zijn enkel de materiële vaste activa geboekt die sinds  
1 januari 2011 (datum van de intrede in Fedcom) werden aangekocht, gebouwd of ver-
bouwd. Op basis van een lijst van de FOD bleek minder dan een derde van deze posten in 
de boekhoudkundige inventaris te zijn opgenomen. Een 180-tal zijn niet in de boekhou-
ding geregistreerd. Hoewel het onduidelijk is welke diplomatieke posten ontbreken, toont 
een voorzichtige schatting aan dat de vaste activa op de balans voor ruim 100 miljoen euro 
ondergewaardeerd kunnen zijn341.

De FOD Binnenlandse Zaken moet nog een aantal kleinere uploads uitvoeren, terwijl 
de FOD Economie het wetenschappelijk materieel niet heeft opgeladen op basis van een 
fysieke inventaris. Daarnaast heeft de FOD Mobiliteit het materieel voor het Communi-
catiecentrum Noord uiteindelijk voor een deel in bezit gehouden terwijl het aanvankelijk 
zou worden doorverkocht via de domeinen. Het is echter niet opgeladen omdat het niet is 
gewaardeerd. 

De terreinen en gebouwen vormen in termen van restwaarde de belangrijkste subklasse 
van de materiële vaste activa. Die welke niet konden worden toegekend aan een bepaald 
departement, werden globaal in Fedcom ingevoerd op een consolidatiecode van het alge-
meen bestuur. De registratie steunt echter op databases waarvan de betrouwbaarheid en 
volledigheid moeilijk te garanderen zijn. Zo stelde het Rekenhof vast dat enkele terreinen 
aan derden waren verkocht en andere dubbel waren geregistreerd342.  

Uit steekproefcontroles is gebleken dat verschillende departementen beschikken over acti-
va, voornamelijk meubilair, die niet zijn opgenomen in de inventaris van de historische 
activa en bijgevolg ook niet in Fedcom. Het gaat om activa die volledig afgeschreven zouden 
zijn. De niet-opname bemoeilijkt echter het beheer ervan. Anderzijds toonden de steek-
proefcontroles aan dat buiten gebruik gestelde activa niet altijd zijn afgeboekt. 

Aanbevelingen
Om de kwaliteit van de boekhoudkundige informatie te verbeteren, is het noodzakelijk 
alle activa op te nemen in Fedcom. Om de volledigheid en juistheid van de inventaris na te 
gaan, moeten de departementen343 minstens één keer per jaar hun inventaris controleren 
en, zo nodig, de inventaris in Fedcom in overeenstemming brengen met de fysieke situatie. 

Voor de terreinen en gebouwen moeten de achterliggende databases worden doorgelicht 
om dubbele of onterechte registraties te corrigeren en ontbrekende activa toe te kunnen 
voegen.

2.2 Waardering
Het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt de wijze waarop materiële en immate-
riële vaste activa moeten worden gewaardeerd. Voor de herwaarderingen die conform arti-
kel 8 van dit besluit moeten worden uitgevoerd, moet de minister van Financiën een aantal 

341 op basis van een extrapolatie van de boekwaarde van de wel geregistreerde gebouwen.
342 die dubbele registratie werd rechtgezet via twee correctieboekingen in 2016 (respectievelijk 521,2 miljoen euro en 

55,4 miljoen euro). dit sluit echter niet uit dat er nog dubbele registraties in de inventaris kunnen zijn opgenomen. 
343 Artikel 4 van het KB Boekhoudplan van 10 november 2009.
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regels vaststellen op voorstel van de Commissie voor Openbare Comptabiliteit (COC). Die 
werd opgericht door de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003344 
maar de juridische omkadering moest nog worden aangevuld met uitvoeringsbesluiten. Die 
werden in 2017 goedgekeurd345 zodat de commissie haar werkzaamheden kan aanvatten. 

Artikel 16/1, § 1, 2°, van de wet van 16 mei 2003 stelt dat de taken van de COC onder andere 
inhouden dat zij “advies dient te verlenen teneinde de normen van het boekhoudplan aan te 
passen en de technische toepassingsmodaliteiten van deze normen te formuleren, met het oog 
op zijn éénvormig en regelmatig gebruik en met het oog op zijn overeenstemming met de inter-
nationale normen die van toepassing zijn”. Het advies van de COC is dus nodig om een aantal 
praktische problemen voor de toepassing van de boekhoudwetgeving op te lossen en om de 
boekings- en waarderingsregels te harmoniseren346. Meer specifiek betreft dit de definitie 
van een vast actief en de waarderingsmethode voor terreinen en gebouwen. 

Aangezien de COC nog geen voorstellen heeft geformuleerd en het regelgevende kader voor 
de waardering van immateriële vaste activa onvoldoende is, hebben de meeste departemen-
ten niet alle immateriële vaste activa opgenomen in Fedcom. De dienst Federale Accoun-
tant heeft begin 2017 wel richtlijnen gepubliceerd voor het boeken en waarderen van imma-
teriële vaste activa. Die wijken echter af van de voorschriften in het koninklijk besluit van 
10 november 2009.

Om te bepalen of een uitgave een investering dan wel een kost is, steunen de departemen-
ten naast het boekhoudplan ook op de omzendbrief DJ/WS/2014-01 van 9 mei 2014347 waar-
in, conform ESR2010, geen drempelbedrag348 meer is opgenomen. Dit is als zodanig strijdig 
met het koninklijk besluit van 10 november 2009 (boekhoudplan)349. Daarnaast zorgt deze 
omzendbrief voor verwarring bij verschillende departementen omdat enkel de gebruiks-
duur als criterium wordt ingesteld (bij een gebruiksduur van meer dan een jaar moet de 
aankoop als investering worden beschouwd), maar dit criterium creëert ruimte voor inter-
pretatie zodat departementen eenzelfde aankoop anders registreren. 

Uit de controles die het Rekenhof uitvoerde blijkt dat de verantwoordingsstukken voor de 
waardering van historische activa niet altijd beschikbaar zijn, omdat de departementen ze 
niet systematisch bijhouden. Het Rekenhof benadrukt in dit verband dat artikel 14 van de 
wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de koning de voorwaarden voor het bewaren van verant-
woordingsstukken moet regelen. Dit besluit ontbreekt echter nog steeds.

344 Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die 
gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de 
gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

345 Koninklijk besluit van 11 mei 2017 dat de nadere uitvoeringsregels bevat met betrekking tot de werking van de 
Commissie voor de openbare Comptabiliteit en koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot benoeming van de leden, de 
voorzitter en de ondervoorzitters van de Commissie voor de openbare Comptabiliteit. 

346 Artikel 8 van het KB Boekhoudplan van 10 november 2009.
347 omzendbrief met betrekking tot de aanrekening van de aankopen van klein materieel en programmatuur.
348 Voordien was er een drempelbedrag van 500 euro (prijzen van 1995).
349 Een drempelbedrag van 500 euro (prijzen van 1995) wordt in bijlage i van het KB vermeld voor de rubrieken 232 (uit-

rusting voor exploitatie), 243 (informatica- en telematicamaterieel), 244 (kantoormeubilair, -materieel en -machi-
nes), 245 (ander meubilair en materieel) en sommige subrubrieken van de rubriek 249 (nog niet in gebruik geno-
men	materiële	vaste	activa).	
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De waarde van de inventaris van de terreinen en de gebouwen werd niet geactualiseerd 
tegen marktwaarde vóór ze in Fedcom werden geladen. Dit is strijdig met de voorschriften 
van artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Vele gebouwen zijn daar-
door in Fedcom als volledig afgeschreven opgenomen tegen een restwaarde350. De geboekte 
aanschaffingswaarde berust bovendien op eenheidsprijzen die sinds 2012 niet meer zijn 
geactualiseerd. Op basis van de controles blijkt ook dat de prijzen per vierkante meter van 
de terreinen incoherent zijn en dat talrijke terreinen zijn gewaardeerd aan minder dan 
100 euro (waarvan meerdere aan 1 euro). Dat verhoogt het risico op een onderschatting van 
het actief. 

Voor de herwaardering van de gebouwen en de terreinen benadrukt de dienst Federale 
Accountant dat hij wacht op de opstart van de COC om een eenvoudige herwaarderings-
methode te definiëren. 

Aanbevelingen
De COC moet onverwijld haar werkzaamheden starten en het reglementair kader verduide-
lijken van de afschrijvings- en waarderingsregels en het onderscheid tussen werkingskos-
ten en investeringen. Ook moet er duidelijkheid komen over de toepassingsregels, zowel op 
administratief vlak als in het dagelijks beheer. Dat moet de dienst Federale Accountant de 
mogelijkheid bieden de naleving en de uniforme toepassing van de definities en procedures 
af te dwingen van de departementen. 

Met het oog op de certificering acht het Rekenhof het ook belangrijk dat de COC conform 
artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 een standpunt inneemt over 
een methode voor de jaarlijkse herwaardering van terreinen en gebouwen. Zonder herwaar-
dering is er een groot risico op onderschatting van het patrimonium. De COC moet ook een 
advies formuleren over de waardering van volledig afgeschreven gebouwen en historische 
terreinen die vandaag aan 1 euro in Fedcom gewaardeerd zijn en bijgevolg al traceerbaar 
zijn.

2.3 Verwerking in Fedcom
Met de huidige configuratie van Fedcom kan een inventaris niet volledig worden beheerd. 
Daardoor volgt elk departement zijn vaste activa in een parallel systeem op en brengt het de 
relevante gegevens nadien naar Fedcom over. Enkel voor Defensie verloopt deze overdracht 
via een rechtstreekse interface. Voor de overige departementen zorgt de manuele tussen-
komst voor een verhoogd risico op foutieve en onvolledige registraties. Die departementen 
hebben overigens geen procedures om de gegevens op vaste tijdstippen van  hun externe 
applicatie naar Fedcom over te brengen. 

Het gebrek aan interface tussen Fedcom en de externe systemen resulteert in een gebrek 
aan uniformiteit van de gegevens die de departementen opnemen (bv. op het vlak van de 
informatie in de activafiches, het toekennen van een uniek nummer, de hoeveelheden, de 
plaatsbepaling enz.). 

350 D.i.	de	aanschaffingswaarde	verminderd	met	de	afschrijvingen.	De	dienst	Federale	Accountant	heeft	de	waarde	
van de gebouwen voornamelijk bepaald op basis van de bedragen vermeld in een bestand van de Commissie voor 
de inventarisatie van 31 december 2012. 
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Ook de departementen wensen een meer geïntegreerd beheer omdat ze het huidige proces 
als te arbeidsintensief ervaren. Ze vragen een specifieke module voor het beheer van de 
inventaris van de vaste activa in Fedcom. De Federale Politie ontwikkelt bv. een eigen appli-
catie (Logispol). Het departement Beleid en Ondersteuning (BOSA) gebruikt een andere 
externe applicatie (Scan to Inventory). Binnen het departement Volksgezondheid loopt een 
onderzoek naar de MM-module van SAP.

Aanbevelingen
De departementen vragen een specifieke module voor het beheer van de inventaris van de 
vaste activa in Fedcom. Het Rekenhof beveelt departementen met vergelijkbare behoeften 
aan samen te werken en hun middelen te delen voor de ontwikkeling van een applicatie 
voor inventarisbeheer en zo de globale kosten te verlagen. De dienst Federale Accountant 
kan die samenwerking stimuleren door de departementen voor te stellen projecten met 
overtuigende resultaten uit te breiden tot het volledige algemene bestuur.

Het Rekenhof raadt aan van de fusie van de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Per-
soneel en Organisatie, Fedict en Empreva tot de de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) 
op 1 maart 2017 en de geleidelijke fysieke overdracht van de bijhorende materiële en imma-
teriële vaste activa naar de nieuwe locatie, gebruik te maken om de inventaris vanaf nul 
op te bouwen en de procedures te uniformiseren. Dit geeft de mogelijkheid een correcte 
begininventaris op te maken en bij te houden. 

2.4 Interne beheersing
Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de boekhoudkundige inventaris minstens 
één keer per jaar aan de realiteit moet worden aangepast. Uit het onderzoek van het Reken-
hof blijkt dat de meeste departementen geen jaarlijkse inventariscontrole uitvoeren. 

Daarnaast is ook een dagelijkse opvolging van de vaste activa nodig om de kwaliteit van 
de inventaris te kunnen waarborgen. De bewegingen (ingaand en uitgaand, maar ook ver-
plaatsingen binnen een gebouw) moeten worden opgevolgd door een gemachtigde persoon. 
Zo kan worden gewaarborgd dat de inventaris correct wordt bijgehouden in de boekhou-
ding. Uit het onderzoek is echter gebleken dat deze opvolging onvoldoende is. Zo heeft de 
beheerder vaak geen idee of een goed uit de inventaris dat hij niet kan terugvinden, uitge-
leend is, zich tijdelijk op een andere locatie bevindt of dat een verkoop of buitendienststel-
ling niet is geregistreerd. 

Niet alle departementen beschikken over een geformaliseerde inventarisatieprocedure. Uit 
de audit blijkt ook dat de interne controle ontoereikend is en dat de boekhoudkundige en 
fysieke opvolging van de vaste activa tegenstrijdigheden vertoont. 

In zijn 166e Boek wees het Rekenhof351 er al op om, voor zover mogelijk, de beslissings-, uit-
voerings-, registratie-, bewaar- en toezichtfuncties niet door eenzelfde persoon te laten uit-
voeren. Gezien de beperkte middelen die de departementen besteden aan het beheer van hun 
inventaris, kunnen ze de vereiste van functiescheiding in de praktijk niet altijd respecteren. 

351 Rekenhof,	“Inventarisatie	en	beveiliging	van	materiële	vaste	activa	bij	de	federale	overheidsdiensten”,	166e Boek, 
Volume i, Brussel, november 2009, p. 566-581. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Tot op heden hebben de Federale Interne Auditdienst (FIA) noch de interne auditdiensten 
van de departementen enig onderzoek in deze materie verricht. 

Aanbevelingen
De meeste departementen controleren momenteel niet jaarlijks hun inventaris, hoewel dat 
verplicht is volgens het koninklijk besluit van 10 november 2009. Het Rekenhof beveelt 
daarom aan dat de departementen minstens jaarlijks hun inventaris controleren.

Een uniforme toepassing van de procedures in alle departementen vormt de basis voor een 
correcte waardering van de inventaris in het licht van de certificering van de jaarrekening 
van de federale Staat. Hiervoor moeten de departementen en de dienst Federale Accoun-
tant intensief samenwerken. Ze moeten duidelijke procedures opstellen die de volledigheid, 
de juistheid en het bestaan van de inventaris waarborgen. De documentatie van de dienst 
Federale Accountant op zijn online informatieplatform FindIt! vormt hierbij een eerste aan-
zet. 

Het Rekenhof beveelt departementen aan die nog niet over geformaliseerde inventarispro-
cedures beschikken, daar werk van te maken. De anderen moeten hun vaste activa boek-
houdkundig en fysiek beter opvolgen om verschillen tussen de gegevens te vermijden. De 
dagelijkse opvolging door een verantwoordelijke moet ervoor zorgen dat  correcte gegevens 
worden ingevoerd in de boekhouding. De fysieke inventaris kan slechts als een instrument 
voor interne beheersing fungeren als de gegevens over de gebruikers en de plaatsbepaling 
correct en up-to-date zijn. 

Daarnaast moeten de departementen de procedures afstemmen met de FIA die de risico’s 
en de maatregelen van interne beheersing moet evalueren. De FIA moet vervolgens voor-
stellen indienen om de doelmatigheid van de interne beheersing, het risicobeheer en het 
goed bestuur van de federale administraties te versterken352 353.

3 Antwoorden van de ministers en van de administratie

Op 12 juli 2017 heeft het Rekenhof een ontwerpverslag verzonden aan de betrokken ministers 
en voorzitters van de directiecomités. Het ontving negen antwoorden op zijn auditrapport.

De minister van Begroting geeft aan dat de dienst Federale Accountant de departementen 
blijft wijzen op de wettelijke verplichting om hun inventaris te vervolledigen. Ze haalt ook 
aan dat het Rekenhof terecht wijst op de incoherenties in de aangeleverde database van de 
terreinen. De dubbele registraties zijn intussen voor 2016 rechtgezet. De dienst Federale 
Accountant zal de minister van Financiën vragen, samen met de Algemene Administra-
tie van de Patrimoniumdocumentatie, een betrouwbaar bestand van de terreinen en hun 
waardebepaling op te maken.

De minister van Begroting bevestigt ook dat de nieuwe FOD BOSA zijn begininventaris in 
orde zal brengen door ontbrekende activa op te nemen en de boekhoudkundige inventaris 
in overeenstemming te brengen met de aanwezige activa.

352 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 4 mei 2016.
353 Ministerraad van 11 december 2015.
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Ze geeft ook mee dat de samenstelling en de werking van de COC goedgekeurd zijn, zodat 
die haar werkzaamheden kan aanvatten. In tussentijd blijft de dienst Federale  Accountant 
verder ondersteuning geven via richtlijnen354 die gebaseerd zijn op de actuele IPSAS355- 
standaarden. Zo zal de dienst in oktober 2017 instructies voor klein materiaal en software 
licenties verspreiden. De directeur ICT van de POD Maatschappelijke Integratie erkent in 
dit verband dat dergelijke aankopen momenteel niet in het actief worden opgenomen. De 
POD houdt wel lijsten bij buiten Fedcom. 

De minister van Financiën en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën 
benadrukken de nood aan ondersteuning vanwege de dienst Federale Accountant en de 
COC. De dienst Federale Accountant stelt anderzijds vast dat niet alle departementen vol-
doende gebruik maken van de instructies op het informatieplatform Find it!.

Wat de gebouwen betreft, meldt de minister van Begroting dat de Regie der Gebouwen 
eerstdaags een methode tot (her)waarderen van onroerend patrimonium zal opmaken356 
na overleg met de dienst Federale Accountant. Deze methode zal een impact hebben op 
de werking van Defensie, dat in de toekomst gedeeltelijk verkochte kwartieren telkens zal 
kunnen herwaarderen, en de FOD Buitenlandse Zaken die herhaalt dat het momenteel 
onmogelijk is zijn onroerend patrimonium op alle locaties te waarderen zonder een beroep 
te doen op specialisten.

De voorzitters van het directiecomité van de departementen Financiën, Buitenlandse 
Zaken357 en Kanselarij beamen dat Fedcom geen geïntegreerde inventarismodule heeft 
en dat daardoor de vaste activa niet voldoende gedetailleerd, actueel en volledig kunnen 
worden gewaardeerd. De FOD Financiën volgt zijn inventaris op via een externe database 
terwijl de FOD Buitenlandse Zaken geen link kan leggen tussen Fedcom en de applicatie 
waarmee het zijn onroerend patrimonium beheert. Ook heeft die FOD de rollen die het 
onverenigbaar acht, van elkaar gescheiden. 

De minister van Begroting meldt dat de dienst Federale Accountant momenteel samen met 
de Federale Politie werkt aan een logistieke module die beter tegemoetkomt aan de noden 
van de departementen. In zijn antwoord beschrijft de Federale Politie dat dit project, Logis-
pol genaamd, onder andere een real time verbinding zal leggen tussen de fysieke inventaris 
en Fedcom. De dienst Federale Accountant geeft verder aan dat hij kan ingaan op de vraag 
van sommige departementen om in bepaalde gevallen andere afschrijvingstermijnen toe te 
passen. Dit kan gebeuren door aan specifieke activaklassen alternatieve afschrijvingster-
mijnen toe te kennen. 

De minister van Financiën en de voorzitter van het directiecomité delen mee dat de FOD 
Financiën eind 2016 voor zijn stafdiensten een eigen inventarisatieprocedure heeft opge-
steld, omdat een standaardprocedure vanuit de FOD BOSA ontbrak. Eind 2017 worden de 

354 de meest recente richtlijn betreft een nota van 17 januari 2017 die gericht was aan alle stafdirecteuren Budget en 
Beheerscontrole van de departementen. de dienst Federale Accountant heeft hierin de bestaande richtlijnen voor 
opname	en	waardering	van	immateriële	vaste	activa	in	herinnering	gebracht	en	ook	nieuwe	richtlijnen	opgenomen	
voor	intern	gegenereerde	immateriële	vaste	activa.

355 International Public Sector Accounting Standards.
356 in overeenstemming met de iPSAS-standaarden.
357 dit antwoord is onderschreven door de minister van Buitenlandse Zaken.
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registratiemethoden die bij de stafdienst Logistiek worden getest, geëvalueerd. Nadien zal 
de methode systematisch worden toegepast op het meubilair van de nieuwe gebouwen die 
de FOD Financiën zal betrekken. Voor de stafdienst ICT zullen de interne processen wor-
den herbekeken en bijgestuurd. Voor de overige diensten is het al mogelijk volledige inven-
tarissen op te vragen. De directeur ICT van de POD Maatschappelijke Integratie meldt dat 
werk zal worden gemaakt van geformaliseerde inventarisprocedures.

4 Algemene conclusie 

De departementen van het algemeen bestuur zijn er niet in geslaagd om een volledige en 
correct gewaardeerde inventaris van materiële en immateriële vaste activa op te stellen 
tegen 31 december 2016, zoals de wet van 22 mei 2003 voorschrijft. Daarom moeten, in het 
licht van de toekomstige certificering, meer inspanningen worden geleverd om enerzijds 
de juistheid en de volledigheid van de inventaris te garanderen en anderzijds de waarde-
ringsregels van deze activa te verduidelijken. Daartoe moeten de departementen, de dienst 
Federale Accountant en de COC samenwerken om tot uniforme en praktische procedures 
te komen. Diverse initiatieven van de dienst Federale Accountant en verschillende departe-
menten tonen alvast de bereidheid tot verbetering.
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Hoofdstuk 6

Regie der Gebouwen: 
 voorbereiding op de 
 toepassing van de wet van 
22 mei 2003 vanaf 2018 en 
beheer van de  inventaris van 
het onroerend patrimonium 
van de Staat 
Ondanks de inspanningen die de Regie levert als piloot in het kader van de wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fede-
rale Staat, blijven structurele problemen de tijdige en correcte opmaak van de rekeningen 
2018 hypothekeren: achterstand van de rekeningen, ontbreken van een gepaste boekhoudsoft-
ware, een aangepast boekhoudplan en een materieel correcte eindbalans 2017. Dit kan negatie-
ve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat waarin 
de jaarrekening van de Regie zal worden geïntegreerd. 

Voorts blijkt dat de Regie de inventarislijst van het onroerend patrimonium die het voor reke-
ning van de federale Staat beheert, niet jaarlijks opmaakt. De lijst verstrekt niet de beoogde 
kwalitatieve informatie en is onvolledig. De gegevens in de onderliggende databank kunnen 
niet zonder meer worden gebruikt voor het opstellen van een inventaris en de waardering van 
dit patrimonium. Daarnaast stemt de Regie de gegevens onvoldoende af met de gegevens uit 
andere databanken (bv. die gebruikt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdo-
cumentatie van de FOD Financiën) en volgt ze de verkoop van onroerende goederen door de 
FOD Financiën onvoldoende proactief op.

1 Inleiding

De Regie der Gebouwen (hierna: “de Regie”) is als instelling van openbaar nut van categorie 
A onderworpen aan de wet van 16 maart 1954358 en zijn uitvoeringsbesluiten359. De Regie 
beheert het grootste deel van het patrimonium van de Staat, maar is er geen eigenaar van. 

358 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.
359 de Regie der Gebouwen is opgericht bij wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen en 

staat	onder	het	hiërarchisch	gezag	van	de	minister	van	Veiligheid	en	Binnenlandse	Zaken,	belast	met	de	Regie	der	
Gebouwen.
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In 2014 bedroeg het balanstotaal van de Regie 7,2 miljard euro. Jaarlijks beheert ze een 
begroting van nagenoeg 900 miljoen euro. Het onroerend patrimonium van de Staat is op 
31 december 2014 gewaardeerd aan 6,8 miljard euro360. Het vormt de belangrijkste post in 
de balans (95 % van het balanstotaal).

Als administratieve openbare instelling in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale 
Staat (hierna: de wet van 22 mei 2003) valt de Regie vanaf 2018 onder de toepassing van deze 
wet361. Vanaf dat jaar moet ze het boekhoudplan dat is vastgelegd bij koninklijk besluit van 
10 november 2009362 en daarin bepaalde waarderings- en aanrekeningsregels toepassen. 

2 Audit van het Rekenhof

Uit de controle door het Rekenhof van de jaarrekeningen 2012 tot en met 2014 van de Regie, 
die met vertraging waren opgemaakt en overgelegd, bleken belangrijke boekhoudkundige 
tekortkomingen. Die hebben ertoe geleid dat het Rekenhof deze rekeningen niet gecontro-
leerd kon verklaren. Het oordeelde dat deze gebreken een negatieve impact hebben op de 
betrouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat waarin de jaarrekening van de 
Regie zal worden geïntegreerd.

Vermits de rekeningen 2015 en 2016 van de Regie nog niet aan het Rekenhof zijn voorgelegd, 
besliste het Rekenhof een tussentijdse financiële en boekhoudkundige controle uit te voeren 
op bepaalde onderwerpen gekozen op basis van het materieel belang, de actualiteit en de 
relevantie ervan. Zo onderzocht het de voorbereiding van de Regie op de toepassing van de 
wet van 22 mei 2003 vanaf 2018 en de manier waarop ze de inventaris van het onroerend patri-
monium van de federale Staat beheert. Het onderzoek kadert eveneens in de voorbereiding 
van de certificering door het Rekenhof van de jaarrekening van de federale Staat vanaf 2020363.

Op 19 juli 2017 heeft het Rekenhof een ontwerpverslag met zijn vaststellingen en aanbe-
velingen bezorgd aan de administrateur-generaal van de Regie. Het verslag werd ook ver-
stuurd naar de minister belast met de Regie der Gebouwen, de minister van Financiën en 
de minister van Begroting.

Het antwoord van de Regie van 5 september 2017 werd verwerkt in dit hoofdstuk. De minis-
ters hebben niet geantwoord.

3 Voorbereiding op de toepassing van de wet van 22 mei 2003

3.1 Kader
Sinds eind 2016 is de Regie betrokken bij het pilootproject van de FOD Beleid en Onder-
steuning (hierna: FOD BOSA) met het oog op de toepassing vanaf 2018 van de wet van 
22 mei 2003 op de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en autonome diensten. 

360 De	rekeningen	2014	zijn	de	laatste	officieel	aan	het	Rekenhof	voorgelegde	rekeningen.
361 Artikel 133 van de wet van 22 mei 2003, zoals gewijzigd door de wet van 25 december 2016.
362 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat 

en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
363 op grond van artikel 111 van de wet van 22 mei 2003 moet het Rekenhof de jaarrekening van de federale Staat 

certificeren	vanaf	het	boekjaar	2020.
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3.2 Vaststellingen
Volgens de huidige wetgeving364 moet de Regie haar jaarrekening hebben opgemaakt op 
30 april van het volgende boekjaar. De minister van Financiën moet de rekening vervolgens 
uiterlijk op 31 mei overleggen aan het Rekenhof. De Regie heeft haar rekeningen voor de 
begrotingsjaren 2015 en 2016 echter nog niet opgesteld. Ze streeft ernaar de jaarrekening 
2015 tegen 30 september 2017 af te sluiten en de jaarrekening 2016 tegen 31 oktober 2017365. 
De achterstand is volgens haar te wijten aan een structureel personeelstekort bij de financi-
ele dienst366. Er zijn intussen negen rekruteringen gepland waarvan vijf in het recent goed-
gekeurde personeelsplan en vier die nog moeten worden goedgekeurd in het personeels-
plan 2017. Deze rekruteringen krijgen de hoogste prioriteit binnen de personeelsdienst van 
de Regie.

Gezien de achterstand bij de opmaak van de rekeningen en het structureel personeelste-
kort bij de financiële dienst is het weinig waarschijnlijk dat de rekeningen 2017 tijdig zullen 
worden opgemaakt. Het risico bestaat bijgevolg dat de Regie niet (tijdig) zal beschikken 
over een (materieel correcte) eindbalans 2017 die noodzakelijk is voor het opstellen van de 
beginbalans367 voor de rekeningen 2018 die beantwoordt aan de bepalingen van het konink-
lijk besluit van 10 november 2009. Vanaf 2018 gelden overigens nog striktere termijnen voor 
de opmaak en het overleggen van de rekeningen368. 

In het kader van het pilootproject zegt de Regie reeds inspanningen te hebben geleverd om 
een reconciliatietabel op te maken tussen het huidige boekhoudplan en het boekhoudplan 
van de federale overheid. Voorts heeft zij begin 2017 haar begroting geïntegreerd in e-BMC369 
volgens een begrotingsstructuur die beantwoordt aan de economische classificatie.

Het Rekenhof stelt echter vast dat ondanks zijn herhaaldelijke opmerkingen370 de Regie nog 
steeds niet beschikt over een aangepaste boekhoudsoftware en aangepast boekhoudplan371 
voor de toepassing van de wet van 22 mei 2003. 

De minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen heeft in antwoord op een parlemen-
taire vraag372 gezegd dat de FOD BOSA de instellingen van openbaar nut wil ondersteunen 
bij de ontwikkeling, de invoering en de financiering van een nieuw boekhoudsysteem. De 
Regie heeft hier positief op gereageerd. Van de invoering van een nieuw boekhoudpakket 
zou worden gebruikgemaakt om de interne controle op het boekhoudkundig en financieel 

364 Artikel 6, § 2, van de wet van 16 maart 1954. 
365 in haar antwoord vermeldt de Regie niet of ze al dan niet tijdig haar rekeningen 2017 zal kunnen opmaken.
366 de Regie wijst erop dat verschillende aanwervingsprocedures in het verleden geen resultaat opleverden. 
367 Volgens artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 moeten de gegevens voor de vaste activa ten laatste in het boekjaar 

2019 worden opgenomen.
368 de rekeningen 2018 moeten volgens artikel 93 van de wet van 22 mei 2003 uiterlijk op 31 maart 2019 door de minis-

ter van Begroting aan het Rekenhof worden overgelegd.
369 E-BMC	is	een	informaticatool	ontwikkeld	door	de	FOD	BOSA	voor	de	financiële	rapportering,	zowel	voor	de	op-

maak en de opvolging van de begroting, de monitoring als voor de consolidatie. 
370 Zie Rekenhof, “Regie der Gebouwen: rekeningen 2012-2014”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p.239. 

Beschikbaar op www.rekenhof.be.
371 Aan de hand van het bestaande boekhoudplan kan de Regie der Gebouwen haar transacties niet zo registreren dat 

de	jaarrekening	een	getrouw	beeld	geeft	van	het	vermogen,	de	financiële	situatie	en	het	resultaat	van	de	instelling	
(Rekenhof, 173e Boek, p.236).

372 Vr. en Antw. Kamer, 17 maart 2017, QRVA 54 110, p. 117 e.v.
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proces te verhogen. De Regie heeft de minister van Begroting gevraagd de samenwerking 
te concretiseren en een tijdlijn af te spreken om het nieuwe boekhoudsysteem in te voeren. 
Ze bespreekt momenteel de toestand met de consultant van de Federale Accountant, om 
een realistische planning op te stellen voor de invoering. De Regie wijst er echter op dat zij, 
gezien de beperkte beschikbaarheid van de menselijke middelen bij de betrokken partijen, 
de datum van 1 januari 2018 niet zal halen. Volgens haar is 1 januari 2019 de vroegst moge-
lijke datum om de wet van 22 mei 2003 toe te passen. 

3.3 Conclusie en aanbevelingen
Het Rekenhof merkt op dat de vooropgestelde termijnen voor de afsluiting van de rekenin-
gen 2015 en 2016 geen uitsluitsel geven over de datum waarop deze effectief aan het Reken-
hof zullen worden overgelegd. Ook blijft het onduidelijk of de boekhoudkundige tekort-
komingen die verhinderden dat het Rekenhof de rekeningen gecontroleerd kon verklaren, 
zullen zijn opgelost bij de opmaak van de rekeningen 2017. 

Het wijst erop dat de tijdige en correcte opmaak van de rekeningen 2018 onzeker is door het 
mogelijke ontbreken van een correcte eindbalans op 31 december 2017 waaruit de beginba-
lans voor 2018 moet worden afgeleid. Het beveelt de Regie echter aan samen met de FOD 
BOSA en de betrokken minister(s) alles in het werk te stellen om de achterstand bij de 
opmaak van de rekeningen weg te werken en met behulp van een aangepast boekhoudpak-
ket en boekhoudplan de eindbalans voor het boekjaar 2017 op te stellen op basis waarvan ze 
vanaf het boekjaar 2018 toch de de wet van 22 mei 2003 kan toepassen373. Een verder uitstel 
van de toepassing van de wet op de Regie kan een negatieve impact hebben op de betrouw-
baarheid van de jaarrekening van de federale Staat waarin de jaarrekening van de Regie zal 
worden geïntegreerd.

4 Beheer van de inventaris van het onroerend patrimonium van de 
Staat

4.1 Kader
De Regie is de vastgoedbeheerder van de federale Staat. Ze beheert circa 7,3 miljoen m² ver-
spreid over zo’n 1.121 gebouwensites. Hiervan zijn 800 sites eigendom van de federale Staat 
en worden 330 sites gehuurd (februari 2017). De Regie is geen eigenaar van de onroerende 
goederen die ze voor rekening van de Belgische Staat beheert. Naast kantoorgebouwen 
omvat de vastgoedportefeuille ook monumenten en historische sites. 

Dit onroerend patrimonium vormt de belangrijkste post in de balans van de Regie. Het 
wordt in de rekeningen geboekt bij de vorderingen op meer dan één jaar en werd op 
31 december 2014 gewaardeerd aan 6,8 miljard euro (95 % van de totale balans van de 
Regie). Dit bedrag houdt echter geen rekening met de veroudering, de verkoop of de afbraak 

373 het Rekenhof herinnert overigens aan zijn eerdere aanbeveling, in het kader van zijn onderzoek in 2012 naar de 
voorbereiding van de instellingen op de wet van 2003 en de rol van de Federale Accountant (FA), dat moest worden 
onderzocht of het boekhoudkundig draagvlak van de entiteiten kon worden versterkt. Gezien de kosten die ge-
paard gaan met de opmaak van een aangepast boekhoudsysteem en een boekhouding die voldoet aan de nieuwe 
vereisten op het vlak van software en knowhow, kon worden overwogen een centrale “boekhouddienst” onder 
supervisie van de FA op te richten, die boekhoudkundige diensten kan verstrekken aan de entiteiten die dit wen-
sen. Zie Rekenhof, “Voorbereiding van sommige entiteiten op de comptabiliteitswet van 22 mei 2003”, 169e Boek, 
Volume i, Brussel, december 2012, p. 253-254. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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van gebouwen en geeft bijgevolg geen getrouw beeld van de waarde van dit patrimonium. 
Dit verklaart de Regie ook zelf in de toelichting bij de rekeningen374.

De Regie beheert het onroerend patrimonium op basis van een inventaris waarvan zij de 
gegevens opvolgt via een databank375. Deze inventaris moet voldoen aan de bepalingen van 
artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, dat 
luidt als volgt: 

“De minister maakt de lijst op:
1°  van de terreinen, gebouwen en aanhorigheden die toebehoren aan de Staat en noodzakelijk 

zijn voor de werking van de diensten van de Staat en van de door de Staat beheerde open-
bare diensten, alsmede voor de huisvesting van sommige categorieën van het door de Staat 
bezoldigd personeel, en die door de Regie worden beheerd ten name en voor rekening van de 
Staat;

2°  van de terreinen, gebouwen en aanhorigheden die voor dezelfde doeleinden door de Staat 
worden gehuurd, en waarvan de Regie de huur overneemt.

Deze lijst wordt door de Koning goedgekeurd en aan de Ministerraad meegedeeld.

Het directiecomité legt de minister jaarlijks een inventaris van de goederen voor met het oog 
op het bijwerken van de in het eerste lid bedoelde lijst.”

De nauwkeurigheid en volledigheid van deze lijst (inventaris) is van groot belang omdat hij 
als basis dient voor de waardering van het onroerend patrimonium van de federale Staat, 
beheerd door de Regie376, in de jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur.

Aanpassingen aan de eigendom met een impact op de boekhouding (aankoop, verkoop, 
overdrachten, ruilovereenkomsten, huurcontracten…) moeten tijdig worden geregistreerd. 

Het Rekenhof heeft de tijdigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de inventarislijst 
onderzocht, alsook de controles die de Regie uitvoert op deze punten en de verwerking in 
de lijst van de overdrachten tussen de federale Staat en de gewesten en gemeenschappen. 
Eveneens ging het na of de lijst kan dienen als basis voor de waardering van het onroerend 
patrimonium van de federale Staat. Dit gebeurde op basis van besprekingen met de ver-
antwoordelijke voor de opmaak van de lijst en de beheerder van het softwareprogramma 
Hydra, dat dient als basis voor de opmaak van de lijst. Ook nam het Rekenhof een wille-
keurige steekproef van 52 “complexen” (i.e. items) uit de recentst beschikbare lijst. Voorts 
verifieerde het Rekenhof de overdrachten tussen de federale Staat en de gemeenschappen 
en gewesten (opgenomen in vijf recente koninklijke besluiten). 

374 Zie Rekenhof, “Regie der gebouwen: rekeningen 2012-2014”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 236. 
Beschikbaar op www.rekenhof.be.

375 opgemaakt met het softwareprogramma hydra.
376 In	2016	werd	dit	patrimonium	voor	5.892.486.496,47	euro	geboekt	in	de	jaarrekening	onder	de	materiële	vaste	

activa van de diensten van algemeen bestuur. in de jaarrekening van het algemeen bestuur over 2016 werd voor dit 
patrimonium een afschrijvingslast van 54.323.243,96 euro opgenomen. 
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4.2 Vaststellingen

4.2.1 Tijdigheid
Het directiecomité van de Regie legt niet jaarlijks een aangepaste inventarislijst voor aan 
de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen. Dit is in strijd met artikel 19 van de wet 
van 1 april 1971. De door het Rekenhof gecontroleerde lijst was opgemaakt op 16 novem-
ber 2015 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 april 2016377. De vorige lijst was opge-
maakt op 2 december 2010 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 maart 2011. De 
Regie geeft aan vanaf 2016 de lijst jaarlijks bij te werken378.

4.2.2 Kwaliteit en juistheid
De lijst bevat onvoldoende details. De informatie nodig voor een correcte interpretatie ont-
breekt en de opgenomen informatie is niet altijd correct.

Zo stelde het Rekenhof vast dat de omschrijving van een complex niet altijd de correcte 
inhoud weergeeft, dat aanpassingen laattijdig worden ingevoerd en er een wezenlijk ver-
schil kan bestaan tussen de aanpassingsdatum (datum waarop de wijziging wordt inge-
geven in het systeem) en de ingangsdatum (datum waarop de wijziging van kracht is). De 
aanpassingsdatum wordt onterecht gebruikt voor de opmaak van de wijzigingen in de lijst. 
Hierdoor kunnen wijzigingen verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarnaast worden dossiers 
in prospectie opgenomen in de lijst zonder dat de Regie op het moment van de opmaak van 
de lijst een recht kan laten gelden. Het Rekenhof stelde eveneens fouten vast in de toegewe-
zen beheerscode379. Bovendien verduidelijkt de Regie niet dat de beheerscode R (eigendom 
van de Staat) niet noodzakelijk betekent dat de Staat 100 % eigenaar is.

4.2.3 Volledigheid
De lijst van 2 augustus 1972 is de eerste goedgekeurde lijst en vormde de vertrekbasis voor 
de volgende lijst en impliciet ook alle latere lijsten. Uit onderzoek blijkt dat de gegevens 
in de inventaris van 2 augustus 1972 onvolledig zijn waardoor een complex niet altijd één-
duidig kan worden geïdentificeerd. Verscheidene complexen waarop de Regie een zakelijk 
recht kon laten gelden, zijn er niet in opgenomen. Deze complexen komen echter wel voor 
in Hydra. Aangezien de lijst van 2 augustus 1972 de vertrekbasis vormt voor de opmaak van 
de volgende lijsten is het essentieel dat die correct is380. 

Tijdens de controle werd meermaals vastgesteld dat ook de gegevens in Hydra onvolledig 
waren. Meestal werden deze gegevens wel aangevuld naar aanleiding van de uitgevoerde 
controle.

377 Koninklijk besluit van 25 april 2016 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, 
als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971. de lijst zelf werd niet gepubliceerd. 

378 Ze	wijst	erop	in	haar	antwoord	dat	de	lijst	voor	het	jaar	2016	werd	goedgekeurd	door	de	Inspectie	van	Financiën.	
die drong erop aan dat de Regie zo spoedig mogelijk een oplossing zou vinden voor de complexen waarvan de 
vorm van beheer “in betwisting” is. de lijst was – voor zover het Rekenhof bekend – in september 2017 nog niet 
goedgekeurd bij koninklijk besluit.

379 de beheerscode geeft de status weer van het complex tegenover de federale Staat: bv. huur, prospectie, eigen-
dom.

380 de Regie is zich bewust van de problematiek en heeft inmiddels in een Excel-bestand de gegevens opgenomen van 
de lijst van 2 augustus 1972 en van de latere wijzigingen via koninklijk besluit, met een link naar het complexnum-
mer in hydra. Zo zou een complex van de lijst van 1972 steeds moeten terug te vinden zijn in hydra.
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4.2.4 Communicatie over verkopen
De Administratie Patrimoniumdiensten, onderdeel van de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën, staat o.a. in voor de verkoop van 
onroerende goederen in opdracht van overheden. Zij treedt daarbij op als ‘notaris van de 
overheid’. Zodra deze dienst te verkopen onroerende goederen heeft overgenomen van de 
Regie, vindt er geen systematische communicatie plaats over de stand van zaken. Daarom 
is de Regie niet altijd op de hoogte of bepaalde onroerende goederen reeds werden verkocht 
en wordt ze bij verkoop soms laattijdig op de hoogte gebracht. Nochtans vormen de ver-
kopen directe inkomsten voor de Regie. In haar antwoord wijst de Regie erop dat zij sinds 
2015 de verkopen proactief volgt via trimestriële vergaderingen381 met de patrimoniumdien-
sten. Voorts merkt ze op dat sommige overgedragen goederen (zoals grondoverschotten) 
moeilijk verkoopbaar zijn. 

4.2.5 Communicatie over patrimonium 
De Regie voert al verscheidene jaren geen controle meer uit op discrepanties tussen de 
gegevens in de inventarislijst (opgemaakt op basis van Hydra) en de gegevens volgens het 
kadaster382 bij de FOD Financiën. Naar aanleiding van de audit van het Rekenhof besliste de 
Regie deze waardevolle controle opnieuw op te starten maar dit verliep niet zoals gepland. 
De gegevens van het kadaster worden momenteel opgesteld in een ander formaat, dat de 
tussenkomst van de informaticadienst van de Regie vereist. Ingevolge onder meer een per-
soneelstekort bij de informaticadienst383 kon hier geen prioriteit aan worden gegeven. De 
Regie plant dertien rekruteringen voor die dienst in het kader van de reeds goedgekeurde 
personeelsplannen. Het personeelsplan 2017 voorziet bovendien in zeven bijkomende aan-
wervingen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Inspectie van Financiën.

4.2.6 Eigendomsoverdrachten
Uit de controle van de vijf koninklijke besluiten die de eigendomsoverdacht regelen tussen 
de Staat en de gemeenschappen/gewesten blijkt dat die eigendomsoverdrachten niet steeds 
tijdig en correct worden verwerkt in Hydra en bijgevolg niet zijn opgenomen in de lijst. 
Bovendien ontstaan hierdoor achterstanden in de betalingen van de contractueel bepaalde 
bedragen. Dit brengt ook een risico op fouten in de boekhouding met zich mee, zeker wan-
neer de rekeningen tijdig worden opgemaakt384.

381 omdat dit tijdens de audit niet was meegedeeld, kon het Rekenhof de eventuele notulen van deze vergaderingen 
niet inkijken.

382 de Administratie opmetingen & Waarderingen staat in voor het opmeten van de administratieve grenzen in het 
kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan.

383 Zie Rekenhof, “Regie der Gebouwen: rekeningen 2012-2014”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p.235-
239. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

384 Zo blijkt dat een gebouw waarvan de volle eigendom was overgedragen van de Staat aan het Waals Gewest en dat 
vervolgens terug werd gehuurd door de Regie, niet is opgenomen in de lijst “onderdeel huur” en onderdeel “wij-
zigingen t.o.v. vorige lijst”. uit verder onderzoek blijkt dat er ook nog geen huurcontracten werden opgemaakt, 
hoewel volgens het koninklijk besluit de huur reeds in werking trad vanaf 1 februari 2015. de Regie zal dus met 
terugwerkende kracht huur moeten betalen vanaf 1 februari 2015. op basis van artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 3 februari 2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen, dienstig voor de huisvesting van on-
dergeschikte	besturen	van	de	Staat	naar	het	Waals	Gewest	is	de	minister	van	Financiën	belast	met	de	opmaak	van	
de wederkerige huurcontracten tussen de Regie der Gebouwen en het Waals Gewest voor dit pand. de Regie wijst 
er in haar antwoord op dat ze samen met het Waals Gewest alles in werking zet om deze gecompliceerde huurcon-
tracten	te	finaliseren.	Beide	partijen	wensen	te	vertrekken	van	de	reële	bezetting	en	niet	van	de	fictieve	situatie	die	
volgens de Regie is opgenomen in het koninklijke besluit.
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4.2.7 Waardering
Uit het onderzoek blijkt dat de patrimoniale waarde van een complex in Hydra niet accuraat 
is. De Regie volgt hier de werkwijze van de Commissie voor de Inventaris van het Vermogen 
van de Staat van de FOD Financiën die de waarde berekent op een constructie-eenheid en 
dus geen rekening houdt met de (bebouwde) terreinen. In geval van gedeeltelijke of volle-
dige verkoop van een constructie-eenheid wordt de waarde niet aangepast. Dit houdt in dat 
er voor de waardering van het onroerend goed niet zonder meer kan worden uitgegaan van 
de patrimoniale waarde en de berekeningsmethode opgenomen in Hydra385. De Regie ant-
woordt dat het samen met de Federale Accountant een methodologie zal ontwikkelen op 
basis van de IPSAS386-aanbevelingen. De instelling zal de effectieve herwaardering uitbe-
steden, onder voorbehoud van de aanwerving van personeel en het nodige budget voor de 
overheidsopdracht. Wanneer een gebouw niet meer onder het beheer valt van de Regie, bv. 
door verkoop, zal de Regie de patrimoniale waarde niet meer weergeven in Hydra.

4.3 Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt aan jaarlijks een inventaris op te maken, conform de wettelijke ver-
plichtingen.

De Regie moet de controle op het proces van de inventaris verhogen zodat de kwaliteit, de 
volledigheid en de juistheid van de inventarislijst beter worden gewaarborgd. Dit vormt een 
conditio sine qua non voor een correcte waardering op basis van een betrouwbare methode 
van het onroerend patrimonium. De volgende initiatieven kunnen daartoe bijdragen:

• de ingangsdatum van wijzigingen opnemen in de lijst bij het onderdeel “wijzigingen 
tegenover vorige lijst” en de nodige maatregelen treffen zodat deze wijzigingen tijdig 
worden verwerkt387;

• de complexnamen systematisch in overeenstemming brengen met de inhoud van de 
achterliggende goederen;

• dossiers in prospectie niet meer opnemen in de lijst388;
• verduidelijken in de lijst dat een beheerscode “R” niet noodzakelijk betekent dat de Staat 

100 % eigenaar is389;
• op regelmatige basis steekproefcontroles organiseren om de correctheid van de belang-

rijkste gegevens in Hydra en in de lijst te garanderen;
• de gegevens opgenomen in de huidige databank vervolledigen en de overeenstemming 

tussen de lijst van 1972 en de huidige inventaris afwerken. 
• op korte termijn de nodige acties ondernemen om de afstemming van de gegevens van 

het kadaster met de gegevens opgenomen in Hydra te kunnen uitvoeren. 

385 Artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009: de terreinen en gebouwen worden opgenomen in 
de	boekhouding	aan	aanschaffingswaarde	en	jaarlijks	geherwaardeerd	tegen	hun	marktwaarde.

386 International Public Sector Accounting Standards.
387 de Regie opteert voor het toevoegen van een nieuwe rubriek “Rechtzettingen met geldigheidsdatum voor de da-

tum van de laatst opgemaakte inventaris” aan de lijst.
388 de Regie wil de dossiers in prospectie voortaan niet meer opnemen in de inventarislijst.
389 de Regie zal in de toekomst het percentage van eigendom van de Staat of dat gehuurd wordt, vermelden.
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• proactief de Algemene Administratie van de Patrimoniumdiensten (blijven) contacte-
ren in verband met de stand van de voor verkoop overgedragen onroerende goederen en 
de ondernomen acties, notulen van deze vergaderingen en ondernomen acties opmaken 
alsook alle betrokken personeelsleden op de hoogte brengen van de inhoud van deze 
vergaderingen;

• de impact van de eigendomsoverdrachten tussen de federale Staat en de gemeenschap-
pen en gewesten correct en tijdig verwerken in Hydra;

• garanderen dat de eigendomsoverdrachten tussen de Staat en de gemeenschappen en de 
gewesten, gepubliceerd via koninklijk besluit, steeds de reële situatie weergeven;

• bij de opmaak van een gewaardeerde lijst niet zonder meer vertrekken van de patrimo-
niale waarde opgenomen in Hydra voor de constructie-eenheden390. 

390 de Regie is zich bewust van deze problematiek en zal bij de opmaak van de lijst uitgaan van een “marktconforme 
waardering”.
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Hoofdstuk 7

Vertraging bij de over zending 
van de rekeningen van de 
staatsdiensten en openbare 
instellingen aan het Rekenhof
Van de 94 staatsdiensten en instellingen die hun jaarrekeningen 2016 moeten voorleggen aan 
het Rekenhof, hebben er 62 dat binnen de wettelijke termijnen gedaan, waren er 22 te laat en 
hebben er 10 hun jaarrekeningen niet overgezonden op 30 september 2017.

De toestand verbetert tegenover 2016. Toen waren er van de 95 rekeningen 59 tijdig, 24 te laat 
en 12 niet overgelegd. Vanaf de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende orga-
nisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat worden de termijnen 
voor de overzending van de rekeningen nog ingekort. Ze moeten dan op 31 maart van het jaar 
volgend op het dienstjaar zijn overgezonden aan het Rekenhof. 

Vanaf het boekjaar 2020 moet het Rekenhof de jaarrekening van de federale Staat, waarin de 
boekhoudkundige verrichtingen van deze diensten en instellingen zijn geïntegreerd, certifice-
ren. Het belang van de tijdige overlegging van de rekeningen neem dus nog toe aangezien het 
Rekenhof zijn controle op die verrichtingen moet uitoefenen binnen de hem toegemeten tijd.

1 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer en staatsbedrijven

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer zijn diensten waarvan het beheer is gescheiden van 
het beheer van de diensten van algemeen bestuur391. Ze hebben geen eigen rechtspersoon-
lijkheid en zijn onderworpen aan de beheersregels die de koning vaststelt op voordracht 
van de minister van Financiën en van de ministers onder wie zij ressorteren. 

De Koninklijke Munt van België is de enige staatsdienst met het statuut van staatsbedrijf392.

1.1 Wettelijk en reglementair kader
In de specifieke regelgeving van de diverse staatsdiensten met afzonderlijk beheer en van 
het staatsbedrijf Koninklijke Munt van België is de timing voor het opstellen, goedkeuren 
en overzenden van de jaarrekeningen niet overal dezelfde.

391 Artikel 140 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (GWRC).
392 Artikel 108 van de bovengenoemde wetten.
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De wettelijke overzendingstermijnen maken het wel mogelijk de rekeningen op te nemen 
in de algemene rekening van de Staat, die vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar aan het 
Rekenhof moet worden bezorgd393. 

De minister van Financiën moet de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk 
beheer en van de staatsbedrijven aan het Rekenhof bezorgen. 

Op 31 december 2016 waren 28 staatsdiensten met afzonderlijk beheer394 en één staatsbe-
drijf operationeel. 

1.2 Stand van zaken
Op 30 september 2017 had de minister van Financiën de jaarrekening van drie staatsdien-
sten met afzonderlijk beheer niet aan het Rekenhof bezorgd. 

Tabel 36 –  Staatsdiensten waarvan de rekeningen niet aan het Rekenhof zijn overgezonden  (toestand 
op 30 september 2017)

Instelling Jaar

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, 
visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties 

2016

Fedorest 2016

nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie 2016

Bron: Rekenhof

Op 30 september 2017 waren 25 jaarrekeningen van staatsdiensten met afzonderlijk beheer 
en de jaarrekening van één staatsbedrijf aan het Rekenhof overgezonden, waarvan 23 tijdig. 

Tabel 37 –  Staatsdiensten waarvan de rekeningen 2016 met vertraging werden bezorgd aan het 
 Rekenhof (toestand op 30 september 2017)

Instelling Datum van ontvangst van de reke-
ningen (deadline: 30 juni)

Koninklijke	Sterrenwacht	van	België 20	juli	2017

dienst voor Wetenschappelijke en Technische informatie 23	augustus	2017

Poolsecretariaat 22	september	2017

Bron: Rekenhof

393 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fe-
derale Staat.

394 de nationale dienst voor Congressen heeft sinds augustus 2006 geen opdrachten meer, maar werd nog niet for-
meel afgeschaft. de laatste rekening die aan het Rekenhof werd overgezonden, had betrekking op het jaar 2005.
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Tabel 38 –  Staatsdiensten waarvan de rekeningen 2016 tijdig werden overgezonden aan het  Rekenhof 
(toestand op 30 september 2017)

Instelling

nationale Veiligheidsoverheid

Selectiebureau van de Federale overheid

Centrum voor internationale Conferenties Egmont ii-Egmontpaleis

internationaal Perscentrum

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 

Fed+

Muntfonds

Koninklijk Belgisch instituut voor Ruimte-Aeronomie 

Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen 

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Koninklijk Museum van het leger en de Krijgsgeschiedenis

Koninklijke	Musea	voor	Schone	Kunsten	van	België	

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk

Centrale dienst voor duitse Vertaling

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten

Restauratie en hoteldienst van defensie

Koninklijke	Munt	van	België

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Regie der Gevangenisarbeid

Koninklijke	Bibliotheek	van	België

Algemeen	Rijksarchief	en	Rijksarchief	in	de	Provinciën

Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium

Koninklijk	Meteorologisch	Instituut	van	België

Bron: Rekenhof

2 Instellingen van openbaar nut 

Op 31 december 2016 vielen achttien instellingen van openbaar nut van de categorieën A, B 
en C395 onder het toezicht van ministers van de federale Staat. Zij hebben rechtspersoonlijk-
heid. 

Zoals in de voorgaande jaren is de toestand van de rekeningen van de openbare instellingen 
van sociale zekerheid opgenomen in het Boek 2017 over de Sociale Zekerheid396. 

395 Het	gaat	om	de	federale	instellingen	die	zijn	onderworpen	aan	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	
op sommige instellingen van openbaar nut. de Controledienst van de Ziekenfondsen en de landsbonden van Zie-
kenfondsen, eveneens een instelling van categorie C, wordt besproken onder punt 4.

396 Rekenhof, “overlegging van de rekeningen”, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, Brussel, oktober 2017, p. 81-86. 
Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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2.1 Wettelijk en reglementair kader
De jaarrekeningen van de instellingen van openbaar nut moeten met toepassing van artikel 
6 van de wet van 16 maart 1954 uiterlijk op 31 mei van het jaar dat volgt op het boekjaar aan 
het Rekenhof worden voorgelegd. De minister van Financiën is hiervoor bevoegd. 

2.2 Stand van zaken
Op 30 september 2017 had de minister van Financiën de jaarrekeningen 2016 van vier 
instellingen van openbaar nut niet aan het Rekenhof overgezonden. Er ontbreekt ook nog 
één jaarrekening van 2015.

Tabel 39 –  Instellingen van openbaar nut waarvan de rekeningen niet werden overgezonden aan het 
Rekenhof (toestand op 30 september 2017)

Instelling Jaar

Regie der Gebouwen (categorie A) 2015	en	2016

Pensioendienst voor de overheidssector (categorie A)(*) 2016

Nationaal	Orkest	van	België	(categorie	B) 2016

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(categorie A)

2016

(*) Sinds 1 april 2016 is de Pensioendienst voor de overheidssector (PdoS) geïntegreerd in de Federale Pensioen-

dienst. het Rekenhof verwacht bijgevolg nog de rekeningen van de PdoS die eindigen op 31 maart 2016.

Bron: Rekenhof

Op 30 september 2017 waren veertien jaarrekeningen van instellingen van openbaar nut 
aan het Rekenhof overgezonden, waarvan acht tijdig. 

Tabel 40 –  Instellingen van openbaar nut waarvan de rekeningen 2016 te laat werden overgezonden 
aan het Rekenhof (toestand op 30 september 2017)

Instelling
Datum van ontvangst van 

de rekeningen 
(deadline: 31 mei)

Federaal Agentschap voor de nucleaire Controle (categorie C) 6	juni	2017

Nationaal	Geografisch	Instituut	(categorie	B) 6	juni	2017

Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie 
van landsverdediging (categorie B)

2	juni	2017

Koninklijke Muntschouwburg (categorie B) 23	augustus	2017

instituut voor Veteranen – nationaal instituut voor oorlogsinvali-
den,	Oudstrijders	en	Oorlogsslachtoffers	(categorie	B)

23	augustus	2017

Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers  
(categorie A)

20	juli	2017

Bron: Rekenhof
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Tabel 41 –  Instellingen van openbaar nut waarvan de rekeningen 2016 tijdig werden overgezonden 
aan het Rekenhof (toestand op 30 september 2017)

Instelling

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (categorie A)

Bureau voor normalisatie (categorie C)

Federaal Planbureau (categorie A)

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (categorie B)

Participatiefonds (categorie C)

Zilverfonds (categorie B)

instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (categorie B)

nationale delcrederedienst (categorie C)

Bron: Rekenhof

3 Andere openbare instellingen 

Elf openbare instellingen moeten hun rekeningen overzenden aan het Rekenhof op grond 
van een bijzondere bepaling. Daarnaast zijn er nog 37 andere instellingen397 die het Reken-
hof controleert op grond van artikel 5, §  3, van zijn organieke wet398.

Deze 48 instellingen hebben verschillende rechtsvormen zoals sui generis, naamloze ven-
nootschap, naamloze vennootschap van publiek recht, stichting van openbaar nut of ver-
eniging zonder winstoogmerk.

Met uitzondering van bijzondere bepalingen is het de voorzitter van het beheersorgaan van 
de instelling die de rekeningen overzendt aan het Rekenhof.

Vanaf de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begro-
ting en van de comptabiliteit van de federale Staat (hierna: de wet van 22 mei 2003) moet 
het merendeel van deze instellingen399 worden beschouwd als gelijkgesteld met een admi-
nistratieve openbare instelling met beheersautonomie in de zin van artikel 2, 3°, 3e lid, van 
deze wet. 

3.1 Wettelijk en reglementair kader
Voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en het Nationaal 
Gedenkteken van het Fort van Breendonk gelden precieze overzendingsdata (31 mei x+1), 
net zoals voor de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen en de Nationale Kas voor Rampen-
schade (31 maart x+1).

Voor de andere instellingen zijn geen overzendingstermijnen bepaald. In dat geval nam 
het Rekenhof in het verleden 30 juni x+1 als referentiedatum, naar analogie van de over-

397 Bij de 33 gecontroleerde instellingen kwamen er in 2016 drie bij: de Consumentenombudsdienst, de Cel voor Finan-
ciële	Informatieverwerking	en	de	Belgische	Mededingingsautoriteit.

398 Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
399 Indien	ze	als	S1311	‘centrale	overheid’	worden	geclassificeerd	op	de	lijst	van	de	publieke	eenheden	van	het	Instituut	

voor de nationale Rekeningen.
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zendingstermijn van de algemene rekening400. Het was van oordeel dat slechts kon worden 
afgeweken van die datum wanneer andere wettelijke of reglementaire termijnen de nale-
ving ervan in de weg staan.

Op grond van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 
22 mei 2003 moeten, in overgangsregeling, de openbare instellingen opgericht door de Staat 
of die eronder ressorteren, bedoeld in artikel 5, § 3, van de wet van 29 oktober 1846, hun 
rekeningen voortaan echter via hun toezichthoudende minister bezorgen aan de minister 
van Financiën op de data bepaald door de specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen 
waaraan zij zijn onderworpen of, bij gebrek aan een vastgelegde datum, tegen 31 mei van 
het volgende jaar waarop de rekeningen betrekking hebben. Deze bepaling is in werking 
getreden op 29 december 2016.

Bovendien bepaalt artikel 38, 2e lid, van de wet van 25 december 2016 dat wanneer deze 
verplichting niet wordt nageleefd, de minister van Financiën een administratieve geldboete 
oplegt per boekjaar. De nadere regels en het bedrag, alsook de beweegredenen die de ver-
traging rechtvaardigen en niet zijn toe te schrijven aan de instelling en die het dus mogelijk 
maken de geldboete niet toe te passen, worden vastgesteld door de koning op voordracht 
van de minister van Financiën. 

Dit koninklijk besluit is tot op heden nog niet getroffen. Het Rekenhof heeft voor de reke-
ningen 2016 nog aanvaard dat de instellingen hun rekeningen voor 30 juni 2017 rechtstreeks 
of via hun toezichthoudende overheid overleggen. Voor de rekeningen over de jaren 2017 en 
2018 zal het echter toezien op de naleving van de termijnen vermeld in artikel 38.

3.2 Stand van zaken
Op 30 september 2017 waren de rekeningen van vier instellingen niet overgezonden aan het 
Rekenhof.

Tabel 42 –  Andere openbare instellingen waarvan de rekeningen nog niet werden overgezonden aan 
het Rekenhof (toestand op 30 september 2017)

Instelling Jaren

Egov 2016

Belgisch instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 2005	tot	en	met	2015

Fonds voor Spoorweginfrastructuur 2016

Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid – eigen vermogen 2016

Bron: Rekenhof

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) vormt een bijzon-
der geval. Artikel 35 van zijn organieke wet bepaalt immers dat de minister van Financiën 
de goedgekeurde rekeningen voor nazicht aan het Rekenhof moet bezorgen vóór 31 mei 
van het jaar volgend op het boekjaar. De rekeningen moeten worden goedgekeurd door de 
minister van Financiën en door de minister van Begroting.

400 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003.
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De officiële rekeningen 2005 tot 2015 zijn nog steeds niet overgezonden401. Het Rekenhof 
heeft zijn controle uitgevoerd op basis van officieuze rekeningen die de instelling heeft 
overgezonden. Op 29 september 2017 werden de rekeningen 2016 van het BIPT officieel 
overgelegd aan het Rekenhof.

Op 30 september 2017 waren de jaarrekeningen 2016 van 44 andere openbare instellingen 
overgezonden, waarvan 31 binnen de wettelijke termijn.

Tabel 43 –  Andere openbare instellingen waarvan de rekeningen 2016 te laat werden overgezonden 
aan het Rekenhof (toestand op 30 september 2017)

Instelling
Datum van ontvangst van de 

rekeningen
(deadline: 30 juni)

Koninklijk Belgisch Filmarchief 6	juli	2017

Studiecentrum voor Kernenergie 13	juli	2017

Vermogen van de Koninklijke Militaire School 18	juli	2017

Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde en Agrochemie 31	juli	2017

deposito en Consignatiekas 28	augustus	2017

nationale Arbeidsraad 2	augustus	2017

Koninklijke Schenking 25	augustus	2017

Sociale individuele Gegevens 28	augustus	2017

Fedesco 23	augustus	2017

nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 29	augustus	2017

Belgische Maatschappij voor internationale investeringen 21	september	2017

Congrespaleis 25	september	2017

Belgisch instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 29	september	2017

Bron: Rekenhof

Tabel 44 –  Andere openbare instellingen waarvan de rekeningen 2016 binnen de termijnen werden 
overgezonden aan het Rekenhof (toestand op 30 september 2017)

Instelling

Europese ondergrondse onderzoeksinfrastructuur voor Berging van Radioactief Afval in een 
Kleiomgeving

Federaal Centrum voor de Analyse van de Migratiestromen, de Bescherming van de Grondrechten 
van de Vreemdelingen en de Strijd tegen de Mensenhandel

interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van discriminatie en Racisme

Federale Participatie- en investeringsmaatschappij

Certi-Fed

Zephyr-Fin

Koninklijke Academie voor overzeese Wetenschappen 

Belgoprocess

401 De	minister	van	Financiën	 liet	het	Rekenhof	op	22	augustus	2016	weten	dat	hij	erop	heeft	aangedrongen	bij	de	
minister van Begroting de rekeningen zo spoedig mogelijk goed te keuren.
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Instelling

nationale Kas voor Rampenschade

nationale Kas voor oorlogspensioenen

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote ondernemingen 

Credibe

Fonds voor dringende Geneeskundige hulpverlening 

Beschermingsfonds	voor	Deposito’s	en	Financiële	Instrumenten	

Rentenfonds

Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, lamppetroleum en Propaan in bulk

Startersfonds

Autoriteit	voor	Financiële	Diensten	en	Markten

instituut voor Gerechtelijke opleiding 

instituut voor de nationale Rekeningen

instituut voor Radio-Elementen

Koninklijk Gesticht van Mesen

Nationale	Instelling	voor	Radioactief	Afval	en	Verrijkte	Splijtstoffen

ombudsdienst voor Energie

Smals 

Sopima

Cel	voor	Financiële	Informatieverwerking

Belgische Mededingingsautoriteit

Consumentenombudsdienst

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Bron: Rekenhof

4 Administratieve openbare instelling met beheersautonomie

Bij koninklijk besluit van 19 februari 2016 is de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de 
Landsbonden van Ziekenfondsen (CDZ) vanaf 1 januari 2014 onderworpen aan de wet van 
22 mei 2003. 

Sindsdien valt de CDZ onder de regelgeving van de administratieve openbare instellingen 
met beheersautonomie402.

4.1 Wettelijk en reglementair kader
Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting de goed-
gekeurde rekeningen van de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie 
ter controle voorlegt aan het Rekenhof vóór 31 maart van het jaar volgend op het boekjaar.

402 Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4 “Controledienst voor de Ziekenfondsen en landsbonden van 
Ziekenfondsen: rekeningen 2016” van deel iii van dit Boek.
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4.2 Stand van zaken
De rekeningen 2016 van de CDZ werden op 27 juli 2017 - bijna vier maanden te laat - over-
gezonden aan het Rekenhof. 

5 Conclusies

Van de 94 staatsdiensten en instellingen die hun jaarrekeningen 2016 moeten voorleggen 
aan het Rekenhof, hebben 62 dit binnen de wettelijke termijnen gedaan, waren er 22 te laat 
en hadden er 10 hun jaarrekeningen niet overgezonden op 30 september 2017. Voor twee 
instellingen403 moeten nog eerdere rekeningen worden overgelegd.

De toestand verbetert tegenover in 2016. Toen waren er van de 95 rekeningen 59 tijdig, 24 te 
laat en 12 niet overgelegd. 

Vanaf de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 worden de termijnen voor de over-
zending van de rekeningen404 nog ingekort. Ze moeten dan op 31 maart van het jaar volgend 
op het dienstjaar zijn overgezonden. 

Vanaf het boekjaar 2020 zal het Rekenhof de jaarrekening van de federale Staat, waarin de 
boekhoudkundige verrichtingen van deze diensten en instellingen zijn geïntegreerd, moe-
ten certificeren. Het belang van de tijdige overlegging van de rekeningen neemt dus nog toe 
aangezien het Rekenhof zijn controle op die verrichtingen zal moeten uitoefenen binnen de 
hem toegemeten tijd.

403 Regie der Gebouwen 2015 en BiPT 2005 tot en met 2015.
404 deze verplichting geldt enkel voor de instellingen die onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003 vallen.
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Hoofdstuk 1

Uitbouw van een interne audit 
bij de federale overheid
Het koninklijk besluit van 4 mei 2016 richt één enkele interne-auditdienst op voor de federale 
overheid. Die oprichting was een grote stap vooruit in de uitbouw van interne-auditactiviteiten. 

De Federale Interne Auditdienst (FIA) werd opgericht op 1 juli 2016 en geleid door een inte-
rimverantwoordelijke tot 30 september 2017. Op 1 oktober 2017 heeft de definitief aangestelde 
mandataris hem vervangen. De dienst heeft onvoldoende personeel om een risicoanalyse te 
maken van de federale overheid en een voldoende aantal opdrachten te vervullen.

De waarborgen die in de vroegere regelgeving waren opgenomen inzake onafhankelijkheid en 
het voorkomen van belangenconflicten, zijn niet overgenomen. In de organisatie van de dienst 
moeten de activiteiten in verband met fraudedetectie duidelijk worden losgekoppeld van de 
interne-auditactiviteiten.

Er moeten nog reglementaire bepalingen worden genomen in verband met de instellingen die 
onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003 en die niet binnen het toepassingsveld van het 
koninklijk besluit van 4 mei 2016 vallen. 

Het Auditcomité van de Federale Overheid moet ook meer middelen krijgen en het moet 
opnieuw de mogelijkheid krijgen een audit aan te vragen.

1 Inleiding

De Copernicus-hervorming waarmee in 2000 werd gestart, had tot doel de voorafgaande 
controles in de federale overheid te beperken en in te zetten op meer autonomie en respon-
sabilisering. Die evolutie alsook de schrapping van het voorafgaand visum van het Reken-
hof voor uitgaven moesten gepaard gaan met de uitbouw van een interne controle en een 
interne audit.

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van 
de federale Staat voert de verplichting in een onafhankelijke interne audit in te richten405. 
Die verplichting geldt voor het algemeen bestuur. Vanaf 1 januari 2018 zal de verplichting 
ook gelden voor de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de admi-
nistratieve openbare instellingen406 en de staatsbedrijven407. Vanaf 1 januari 2019 geldt deze 
verplichting ook voor de andere instellingen met rechtspersoonlijkheid die door het Insti-
tuut voor de Nationale Rekeningen zijn ingedeeld onder code S1311 (centrale overheid)408.

405 Artikel 31 van de wet van 22 mei 2003.
406 het gaat om de instellingen van openbaar nut van categorie A, B of C in de zin van de wet van 16 maart 1954.
407 Enkel	de	Koninklijke	Munt	van	België	valt	onder	die	categorie.
408 op basis van een lijst in de begrotingswet en voor zover ze niet tot de sociale zekerheid behoren.
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Het Rekenhof heeft het parlement er al regelmatig op gewezen dat de verplichte uitbouw 
van een interne audit bij de federale overheid uiterst traag verloopt409. In 2002 werden twee 
koninklijke besluiten410 genomen, die nooit echt ten uitvoer zijn gebracht. In 2007 werden 
ze vervangen door drie besluiten van 17 augustus 2007411. Die hebben momenteel betrek-
king op achttien overheidsdiensten. Het gemeenschappelijk auditcomité voor de federale 
overheid waarin één van de besluiten voorziet, werd opgericht in 2010. Voor de overheids-
diensten die onderworpen zijn aan die besluiten, is dus voldaan aan de verplichting van de 
wet van 22 mei 2003.

Op 17 juli 2015 stemde de ministerraad in met de principebeslissing om een gemeenschappe-
lijke dienst interne audit op te richten. Het koninklijk besluit tot oprichting van de Federale 
Interneauditdienst (FIA) kwam er op 4 mei 2016412 en hield de opheffing in van het konink-
lijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten binnen sommige 
diensten van de federale uitvoerende macht. De dienst is operationeel sinds juli 2016.

2 Tegensprekelijke procedure

Dit verslag werd op 23 augustus 2017 voor commentaar voorgelegd aan de eerste minister, 
de minister van Begroting en de minister van Ambtenarenzaken, alsook aan de voorzit-
ter van het Auditcomité van de Federale Overheid en de interimverantwoordelijke van de 
FIA. Zij hebben binnen de termijn van een maand geantwoord en hun commentaar werd 
verwerkt in dit artikel.

3 FIA

3.1 Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van het nieuwe besluit van 4 mei 2016 is hetzelfde als dat van de 
besluiten van 2007413, namelijk de FOD’s en POD’s en de diensten die daarvan afhangen, 
Defensie, de Regie der Gebouwen, Fedasil, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid 
(FAVV).

409 Zie Rekenhof, “interne controle en interne-auditactiviteiten – stand van uitvoering van de koninklijke besluiten 
van 17 augustus 2007”, 169e Boek, Volume i, Brussel, december 2012, p. 318-329; “organisatie van de interne-
auditactiviteiten in de federale administratie”, 170e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2013, p. 245-255; 171e Boek, 
Volume i, Brussel, oktober 2014, p. 289-293; 172e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2015, p. 259-264; 173e Boek, 
Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 243-249. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

410 Koninklijk	besluit	van	26	mei	2002	betreffende	het	internecontrolesysteem	binnen	de	federale	overheidsdiensten	
en	koninklijk	besluit	van	2	oktober	2002	betreffende	de	interne	audit	binnen	de	federale	overheidsdiensten.

411 Koninklijk	besluit	betreffende	het	internecontrolesysteem	binnen	sommige	diensten	van	de	federale	uitvoerende	
macht;	koninklijk	besluit	betreffende	de	interne-auditactiviteiten	binnen	sommige	diensten	van	de	federale	uit-
voerende macht; koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de federale overheid.

412 Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale interneauditdienst. de reglementaire wijzigingen 
die dat besluit introduceerde, werden door het Rekenhof geanalyseerd in zijn 173e Boek, p. 243-249.

413 Rekening houdend met de wijzigingen in de organisatie van de diensten. de Pensioendienst voor de overheidssec-
tor en de Rijksdienst voor Pensioenen vormen immers nu samen de Federale Pensioendienst. dat is een openbare 
instelling van sociale zekerheid, die dus niet onder de reglementering van 2007 valt en evenmin onder de wet van 
22 mei 2003. de Pod duurzame ontwikkeling is nu het Federaal instituut voor duurzame ontwikkeling en maakt 
deel uit van de Fod Kanselarij van de Eerste Minister.
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Er moeten nog reglementaire bepalingen worden getroffen voor de instellingen die binnen-
kort onderworpen zullen zijn aan de wet van 2003 en die niet binnen het huidige controle-
veld van de FIA vallen. Die bepalingen zijn des te noodzakelijker vermits een controleketen 
die werd gevalideerd door de interne audit essentieel is voor de certificering van de jaar-
rekening van de federale Staat.

De interne-auditdiensten van de FOD Financiën, van Defensie, van het FAGG en van het 
FAVV zijn nog niet opgenomen in de FIA. Er werd in een bijkomende termijn voorzien om 
de overgang ten laatste op 1 januari 2018 te verzekeren.

3.2 Middelen van de FIA
De FIA beschikt niet over een personeelsplan. Volgens de interimverantwoordelijke van de 
interne audit zou zo’n plan kunnen worden opgesteld nadat de middelen afkomstig van de 
FOD Financiën, Defensie, het FAVV en het FAGG zijn overgedragen.

De begroting van de FIA is gebaseerd op de overdracht van 0,1 % van de personeels- en wer-
kingskredieten van de instellingen waarvoor de FIA bevoegd is. Op die basis, en rekening 
houdend met de kosten die verband houden met de hogere graden van de huidige en toe-
komstige medewerkers, heeft de FIA berekend dat hij over een vijftigtal auditors zou kun-
nen beschikken, eens de dienst op kruissnelheid is. De verantwoordelijke van de interne 
audit zal dus op basis van de bezetting moeten beoordelen of de FIA in staat zal zijn het 
controleveld doeltreffend af te dekken. De ministerraad had oorspronkelijk voorzien in een 
capaciteit van 112 auditors414.

Het Auditcomité van de Federale Overheid vestigt er zowel in zijn verslag aan de regering415 
als in zijn antwoord de aandacht op dat het huidige personeelsbestand niet volstaat om het 
audituniversum op doeltreffende manier af te dekken.

3.2.1 Aanwervingen 
De FIA telt momenteel twaalf personen, inclusief de verantwoordelijke. In het tweede 
semester van 2017 zullen twee statutaire auditors worden aangeworven. Bij die gelegenheid 
zal een reserve van veertig personen worden aangelegd (twintig Franstaligen en twintig 
Nederlandstaligen).

Naast statutaire aanwervingen maakt de FIA gebruik van startbaanovereenkomsten en 
biedt hij stagemogelijkheden aan voor studenten om het personeelstekort op te vangen. 
Voorts moest er een medewerker van niveau C worden aangeworven voor het secretariaat 
en de logistiek, maar de aanwervingsprocedure werd stopgezet omdat er niet genoeg kan-
didaten waren.

3.2.2 Overdrachten
Artikel 14 van het besluit van 4 mei 2016 bepaalt dat de interne auditors van diensten die 
binnen het bevoegdheidsdomein van de FIA vallen, kunnen kiezen om over te stappen naar 

414 dat cijfer is gebaseerd op de Global Audit Information Network Benchmark waarmee de vereiste capaciteit wordt 
berekend, namelijk één auditor voor 748 VTE bij de te auditeren entiteiten.

415 Auditcomité van de Federale overheid, Verslag aan de regering over de werking van het intern controlesysteem bij de 
federale overheid, 31 juli 2017.
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de FIA of bij hun oorspronkelijke dienst te blijven. Als ze ervoor kiezen bij hun oorspronke-
lijke dienst te blijven, zullen ze een andere functie toegewezen krijgen.

Bij de afsluiting van dit Boek moest de overdracht van de medewerkers van de FOD Finan-
ciën, van Defensie, van het FAGG en van het FAVV nog worden gefinaliseerd, en was nog 
niet bekend om hoeveel personen het zou gaan.

Voor de FOD Financiën moest de overstap plaatsvinden op 1 oktober416. Medewerkers die 
ervoor kiezen de overstap te maken naar de FIA, zouden tot 31 december 2017 gedetacheerd 
worden en officieel worden overgedragen op 1 januari 2018, samen met de budgettaire mid-
delen.

Wat Defensie betreft, impliceert de overstap van het militaire personeel het verlies van 
zijn militaire statuut. Momenteel wordt nagedacht over een tijdelijke overstap van één jaar, 
met de mogelijkheid om terug te keren naar Defensie. Na afloop van die periode moet een 
definitieve keuze worden gemaakt.

De interne-auditdiensten van het FAGG en het FAVV moesten ook specifieke kwaliteits-
controles uitvoeren die verband houden met de opdrachten van beide instellingen. Deze 
controles vallen niet onder bevoegdheid van de FIA en moeten worden voortgezet. De over-
dracht van personeel naar de FIA gebeurt op vrijwillige basis, dus het is mogelijk dat het 
personeel dat instaat voor die controles beslist om niet over te stappen naar de FIA. 

Als er te weinig interesse is voor een overstap, zal de FIA kunnen aanwerven om zijn perso-
neelsgebrek te compenseren.

3.2.3 Benoeming van een verantwoordelijke 
In 2015, in zijn 172e Boek, preciseerde het Rekenhof dat er dringend een verantwoordelijke 
voor de gemeenschappelijke dienst interne audit moest worden benoemd. 

De vacature voor die functie werd echter pas op 11 januari 2017 in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. 

De definitieve verantwoordelijke werd aangesteld op 14 september 2017 en is op 1 okto-
ber 2017 in dienst getreden. Intussen werd de FIA geleid door een interimverantwoordelijke. 
Het Rekenhof herinnert eraan dat de FIA operationeel is sinds 1 juli 2016.

3.2.4 Opleidingsplan 
Artikel 19 van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 bepaalt dat er een opleidingsplan wordt 
opgesteld. Dat plan moet garanderen dat de interne auditors en de verantwoordelijke van de 
gemeenschappelijke dienst interne audit het gewenste competentieniveau kunnen behalen 
of behouden. Het plan moet worden bezorgd aan het Auditcomité.

Bij de afsluiting van dit Boek was er nog geen opleidingsplan opgesteld. De auditors van de 
FIA volgen echter diverse opleidingen, voornamelijk op eigen initiatief.

416 Een koninklijk besluit van 14 september 2017 heeft de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 
4	mei	2016	vastgelegd	op	1	oktober	2017	voor	de	FOD	Financiën.
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Het Auditcomité vestigt de aandacht op het gebrek aan ervaring van de auditors die naar 
de FIA zijn overgedragen terwijl ervaren auditors nodig zijn om de jongere te leiden en de 
kwaliteit en de toegevoegde waarde van de auditfunctie te garanderen417. Het Rekenhof her-
innert er in dat kader aan dat het er in zijn 172e Boek de aandacht op vestigde – met het oog 
op de oprichting van een gemeenschappelijke auditdienst – dat er een geldelijk statuut en 
een specifiek loopbaanprofiel moesten komen voor de interne auditors418. In zijn 173e Boek 
stelde het dat de vrijwillige overstap van de auditors van de vroegere diensten van de FIA 
geen enkele garantie biedt qua competenties419.

3.3 Garanties inzake onafhankelijkheid en het voorkomen van belangenconflicten
In 2016 wees het Rekenhof erop in zijn 173e Boek dat de bepalingen die in het koninklijk 
besluit van 2007420 waren opgenomen over de bekwaamheid, de onafhankelijkheid en de 
objectiviteit van auditors, geschrapt werden. Het nieuwe besluit bepaalt enkel dat de uit-
voeringsvoorwaarden, de actiemiddelen en de kwaliteitscriteria worden georganiseerd met 
verwijzing naar de normen van het Institute of Internal Auditors (IIA)421. 

De Raad van State benadrukte in zijn advies over het ontwerp van koninklijk besluit dat 
normen die niet worden overgenomen als reglementaire bepalingen, hun dwingende aard 
verliezen. Bovendien zijn ze zeer algemeen verwoord en kunnen ze worden aangepast door 
de niet-gouvernementele instanties die ze uitvaardigden.

Het koninklijk besluit van 17 juli 2007 bepaalde: “[...] de interne auditoren verklaren dat ze 
zich niet in een toestand van belangenconflict bevinden. Ze verbinden zich ertoe ontslag [...] 
te nemen als ze zich in een permanente toestand van belangenconflict zouden bevinden”. Die 
bepalingen zijn niet overgenomen in het nieuwe besluit. Ze werden deels opgenomen in 
het auditcharter van de FIA. Dit charter werd goedgekeurd door het Auditcomité en wordt 
momenteel voorgelegd aan de verschillende voorzitters van de directiecomités.

Volgens het Rekenhof heeft de oprichting van een gemeenschappelijke auditdienst, los 
van het hiërarchische gezag van de voorzitters van het directiecomité, ervoor gezorgd dat 
de auditfunctie onafhankelijker werd. Het opnemen van de normen over de preventie van 
belangenconflicten in het auditcharter biedt echter niet evenveel garantie als aanwezig was 
in het besluit van 2007 (dat die bepalingen een reglementaire aard verleende).

3.4 Auditplan
De FIA heeft een auditprogramma opgesteld voor het jaar 2017 en heeft dat voorgelegd 
aan het Auditcomité overeenkomstig de regelgeving. Het Auditcomité weigerde dat goed te 
keuren aangezien het plan niet uitgaat van een risicoanalyse en dat de formulering van de 
auditopdrachten niet de garanties biedt als kan worden verwacht van een interne audit422.

417 Auditcomité van de Federale overheid, op. cit.
418 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2015, p. 255 en 256. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
419 Rekenhof, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 247 en 249. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
420 Cf.	artikel	8,	§	1,	van	het	koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007	betreffende	de	interne-auditactiviteiten.
421 internationale beroepsvereniging die beroepsnormen uitvaardigt over de organisatie van een interne audit en het 

verloop van audits.
422 Brief van 9 februari 2017 die het Auditcomité van de Federale overheid verstuurde naar de interimverantwoorde-

lijke van de FiA.
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Het Rekenhof meent dat die situatie voortvloeit uit het feit dat de middelen van de FIA niet 
in verhouding staan tot de reikwijdte van zijn audituniversum.

Twee transversale audits (één over het beheer van de scheiding der functies in het Fedcom-
boekhoudprogramma en een andere over de strategie voor de uitbouw van de interne con-
trole) op eigen initiatief van de FIA waren dit jaar gepland, alsook twee andere, op vraag van 
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

De normen bepalen dat het auditplan moet steunen op een risicoanalyse. Het aantal audits 
die afkomstig zijn van specifieke aanvragen moet dus verantwoord zijn in termen van 
 risico’s, om de prioriteit ervan te evalueren in het licht van een doeltreffende afdekking van 
het audituniversum.

Bovendien, aangezien het door het personeelsgebrek momenteel onmogelijk is in één keer 
een risicoanalyse te voeren voor het volledige audituniversum, zal de FIA zijn risicoanaly-
semethode moeten ontwikkelen en toepassen op basis van zijn capaciteit vanaf 2018, en 
eventueel volgens een vaste cyclus, om zijn middelen zo goed mogelijk in te zetten en zijn 
audituniversum zo goed mogelijk af te dekken. De ministers bevestigen dat de methodolo-
gie op punt werd gesteld maar dat ze slechts progressief zal kunnen worden toegepast. In 
het kader van de opstelling van het auditplan 2018, zal ze worden toegepast in verband met 
vijf FOD’s.

Het Rekenhof onderstreept tot slot dat het Auditcomité de aandacht vestigt op het feit dat 
er in het auditplan geen opvolging is opgenomen van de aanbevelingen die werden gefor-
muleerd in de audits van de auditdiensten die aan de FIA voorafgingen423.

3.5 Audits in verband met fraude
Het besluit van 4 mei 2016 bepaalt dat de FIA ook wordt belast met activiteiten inzake 
 forensic audit (fraude). Die activiteiten moeten op 1 januari 2018 van start gaan.

In 2015 benadrukte het Rekenhof in zijn 172e Boek dat het organiseren van fraudeonderzoe-
ken vanuit de gemeenschappelijke dienst interne audit zijn goede werking kan schaden424. 
De interne audit viseert immers processen, terwijl onderzoeken naar fraude personen 
betreffen. Die twee bevoegdheden aan eenzelfde entiteit toevertrouwen, kan tot verwar-
ring leiden op het vlak van de rollen en de juridische risico’s.

Twee voorbereidende nota’s over de organisatie van die activiteit werden opgesteld. Daar-
in wordt benadrukt, zoals het Rekenhof had aanbevolen, dat de interne-auditactiviteiten 
strikt moeten worden gescheiden van de onderzoeken naar fraude. De ministers onder-
schrijven dit principe in hun antwoord. Het Auditcomité stelt in zijn antwoord dat hij zich 
binnenkort zal uitspreken over de uitvoering van de fraude-audit nadat het eerst het advies 
heeft verkregen van de definitieve verantwoordelijke voor de interne audit.

423 Auditcomité van de Federale overheid, op. cit.
424 Rekenhof, "organisatie van de interne-auditactiviteiten bij de federale overheid”, 172e Boek, Volume 1, Brussel, 

oktober 2015, p. 259-264.
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4 Auditcomité van de Federale Overheid

4.1 Samenstelling van het Auditcomité
Het Auditcomité van de Federale Overheid bestaat uit zeven deskundigen, waaronder min-
stens drie personen van de Nederlandstalige taalrol en drie personen van de Franstalige 
taalrol. Ze zijn voor een periode van zes jaar aangesteld bij in de ministerraad overlegd 
koninklijk besluit, op voordracht van de eerste minister, de minister van Begroting en de 
minister van Ambtenarenzaken.

Eén mandaat bleef vacant sinds februari 2016, maar werd ingevuld met een koninklijk 
besluit van 5 mei 2017.

4.2 Middelen van het Auditcomité 
De regelgeving bepaalt dat de Kanselarij van de Eerste Minister een vast secretariaat ter 
beschikking stelt van het Auditcomité425. Dat secretariaat moet minstens één personeelslid 
van niveau A in dienst hebben. Het Rekenhof heeft al benadrukt dat dat minimum niet 
volstaat, gezien het belang en de omvang van de opdrachten van het Auditcomité.

Het secretariaat bestaat momenteel slechts uit een personeelslid van niveau A. Om dit per-
soneelstekort te verhelpen, schakelt het Auditcomité twee externe experten in. Hun con-
tracten moesten worden vernieuwd tot in januari 2018. In oktober 2017 is via Selor een 
procedure opgestart om een expert interne controle in dienst te nemen om het secretariaat 
van het Auditcomité te versterken.

4.3 Rol van het Auditcomité om de onafhankelijkheid van de interne audit te 
 vrijwaren

In 2016 stelde het Rekenhof in zijn 173e Boek vast dat diverse bepalingen van het nieuwe 
koninklijk besluit de rol van het Auditcomité afzwakken. Zo kan het niet meer autonoom 
een audit aanvragen of bijkomende informatie vragen aan de regeringsleden of aan de  
verschillende diensten. Daarnaast kunnen de ministers bevoegd voor de interne audit  
voor taan afwijken van het advies dat het Auditcomité formuleerde over de functiebeschrij-
ving van de verantwoordelijke voor de interne audit. 

Het Rekenhof is van oordeel dat het Auditcomité een belangrijke speler is om de onafhan-
kelijkheid en de kwaliteit van de interne-auditactiviteiten te vrijwaren. De mogelijkheid 
om een specifieke audit aan te vragen gaat samen met zijn algemene opdracht om te rap-
porteren over het internecontrolesysteem en meer bepaald zijn taak om aan de alarmbel te 
trekken wanneer hij onregelmatigheden vaststelt in het systeem. Ze vloeit ook voort uit zijn 
bevoegdheid om het auditplan goed te keuren.

4.4 Waarschuwende functie
In zijn 173e Boek heeft het Rekenhof erop gewezen dat het Auditcomité in 2016 voor het 
eerst in 2016 gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om de verantwoordelijke ministers 
te waarschuwen in de gevallen dat het van oordeel is dat de informatie afkomstig van de 

425 Artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale 
overheid.
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diensten van die aard is dat ze de besluitvorming vervalst of dat de financiële informatie 
geen getrouw beeld geeft van de toestand of de heersende normen niet naleeft426.

Het Auditcomité stuurde waarschuwingen uit nadat tekortkomingen waren vastgesteld in 
verband met de scheiding tussen de rekenplichtige rollen bij de FOD Buitenlandse Zaken 
en in verband met het interne toezicht bij de Regie der Gebouwen. Ze gaven aanleiding tot 
de organisatie van twee transversale audits door de FIA (zie punt 3.4).

Bij de afsluiting van dit Boek had het Auditcomité geen waarschuwingen meer gegeven. 
Het heeft wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het betrokken bestuursniveau te 
informeren wanneer er risico’s voortvloeien uit de wet- of de regelgeving427. Zo heeft het 
Auditcomité bij de oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld de minister van 
Financiën attent gemaakt op het risico van overlapping tussen de functies van interne con-
trole en interne audit zoals deze zijn vastgelegd in de wet van 25 oktober 2016 houdende 
oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds.

4.5 Charter en huishoudelijk reglement
Artikel 15 van het koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale 
Overheid stelt dat een charter de rechten en plichten van het comité en zijn leden bepaalt, 
evenals hun betrekkingen met andere organen waarmee het comité moet samenwerken, en 
dat dat charter moet worden goedgekeurd bij een in de ministerraad overlegd koninklijk 
besluit. Het artikel stelt ook dat het huishoudelijk reglement dat het Auditcomité uitwerkt, 
wordt goedgekeurd bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Op 11 oktober 2012 heeft het Auditcomité een ontwerp van charter en een ontwerp van huis-
houdelijk reglement aan de eerste minister bezorgd, maar geen van beide ontwerpen werd 
goedgekeurd. Een versie van die documenten die is aangepast aan het koninklijk besluit 
van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst werd besproken op de 
interkabinettenvergadering van 19 mei 2017. Die versies zijn goedgekeurd bij koninklijk 
besluit door de ministerraad op 16 november 2017

5 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de oprichting van de FIA een grote stap vooruit is in de 
uitbouw van interne-auditactiviteiten bij de federale overheid.

Er moeten echter nog beslissingen worden genomen om voldoende middelen beschikbaar 
te stellen van de dienst. De definitieve aanstelling van zijn verantwoordelijke moet het 
mogelijk maken de personeels-, opleidings- en auditplannen uit te werken waarin de regel-
geving voorziet en die nodig zijn voor de werking van de dienst. Bovendien moeten de 
begroting en het personeelsplan gebaseerd zijn op een analyse van de werklast die het af te 
dekken audituniversum met zich meebrengt.

Het auditplan moet gebaseerd zijn op een risicoanalyse die het volledige audituniversum 
beslaat. De dienst heeft meer personeel nodig om die analyse te kunnen uitvoeren en om 

426 Artikel 2, § 1, van het voornoemde koninklijk besluit van 17 augustus 2007.
427 Artikel 13, § 4, van het voornoemde koninklijk besluit van 17 augustus 2007.



uiTBouW VAn EEn inTERnE AudiT BiJ dE FEdERAlE oVERhEid / 195

voldoende opdrachten te kunnen volbrengen. Er moeten ook voldoende middelen voorhan-
den zijn om te vermijden dat audits die worden aangevraagd door de ministerraad, door 
ministers of door voorzitters van directiecomités een te grote rem zouden zetten op de 
capaciteit van de dienst om op eigen initiatief audits uit te voeren. De prioriteit van die 
aanvragen zal moeten worden geëvalueerd in termen van risico’s en rekening houdende 
met het audituniversum.

Het Auditcomité toont zich in zijn verslag aan de regering uiterst verontrust over het hui-
dige gebrek aan ervaren auditors van de FIA en de vermindering van het auditpotentieel op 
het niveau van de federale instellingen.

Wat de garanties inzake onafhankelijkheid en het voorkomen van belangenconflicten 
betreft, beveelt het Rekenhof aan, zelfs nu de oprichting van de gemeenschappelijke audit-
dienst de onafhankelijkheid van de auditactiviteiten heeft vergroot, bepaalde bepalingen 
uit het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 over te nemen in het koninklijk besluit van 
4 mei 2016. Het feit dat die bepalingen zijn opgenomen in het auditcharter maakt ze immers 
niet dwingend van aard.

Het Rekenhof herhaalt ook zijn aanbeveling, die wordt gedeeld door de ministers, om een 
duidelijk onderscheid te maken tussen onderzoeken naar fraude en interne-auditactivitei-
ten.

Wat het Auditcomité betreft, beveelt het Rekenhof aan de nodige bepalingen te nemen om 
ervoor te zorgen dat het meer personeel krijgt, zodat het zijn opdrachten ten volle kan ver-
vullen. Het Auditcomité moet ook opnieuw de mogelijkheid krijgen om een interne audit 
aan te vragen.

Tot slot herinnert het Rekenhof eraan dat er nog reglementaire bepalingen moeten worden 
aangenomen voor de instellingen die onderworpen zijn aan de wet van 2003 en die niet bin-
nen het bevoegdheidsdomein van de FIA en van het Auditcomité vallen.
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Hoofdstuk 2

Betalingstermijnen voor 
 aankopen van leveringen en 
 diensten 
Ter aanvulling van zijn eerste audit in 2016 onderzocht het Rekenhof de maatregelen die vier 
federale departementen (Federale Politie, FOD Werkgelegenheid, FOD Economie en Belspo) 
hebben getroffen om de betalingstermijnen voor aankopen van leveringen en diensten na te 
leven. Ook evalueerde het Rekenhof de percentages facturen die een betalingsachterstand 
opliepen.

Net als in 2016 wijst het Rekenhof op tekortkomingen bij de toepassing van de reglementering 
op de betalingstermijnen, in het bijzonder op het vlak van de berekening van die termijnen en de 
toekenning van verwijlintresten. De oorzaak ligt onder meer in leemtes bij de interne controle. 
De configuratie van Fedcom en de ontoereikende omkadering van de departementen maken 
het er overigens niet gemakkelijker op om de betalingstermijnen optimaal te beheren.

Het Rekenhof stelt een aantal denksporen voor waarmee de departementen van het algemeen 
bestuur dat beheer kunnen verbeteren.

1 Inleiding

1.1 Inzet en onderwerp van de audit
De naleving van de betalingstermijnen vormt een belangrijk onderdeel van goed bestuur. 
Het versterkt het vertrouwen van de burgers en bedrijven in de overheden en draagt bij 
tot een goed thesauriebeheer. Een doeltreffend thesauriebeheer veronderstelt immers dat 
facturen op tijd worden betaald, d.i. noch te vroeg, noch te laat, om het verlies van credit-
intresten of de betaling van debetintresten en invorderingskosten te voorkomen. 

In 2016 controleerde het Rekenhof de betalingstermijnen voor aankopen van leveringen en 
diensten bij vier federale departementen (FOD Financiën, FOD Binnenlandse Zaken, FOD 
Justitie en FOD Mobiliteit en Vervoer). Het publiceerde de resultaten van die eerste audit in 
zijn 173e Boek428. In 2017 heeft het het domein van zijn eerste audit uitgebreid tot vier andere 
departementen (Federale Politie, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg429, FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie430 en POD Wetenschapsbeleid431). Het evalueer-
de ook de uitvoering van zijn vorige aanbevelingen.

428 Rekenhof, “Betalingstermijnen voor aankopen van leveringen en diensten”, 173e Boek, Volume i, Brussel, okto-
ber 2016, p. 153-166, www.rekenhof.be. 

429 hierna ‘Fod Werkgelegenheid’.
430 hierna ‘Fod Economie’.
431 hierna ‘Belspo’.

http://www.rekenhof.be
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Het Rekenhof heeft op 23 augustus 2017 een ontwerpverslag bezorgd aan de ministers en 
voorzitters van de betrokken departementen. De ontvangen antwoorden worden bespro-
ken in punt 4.

1.2 Regels voor de bepaling van de betalingstermijnen 
De betalingstermijnen met betrekking tot overheidsopdrachten voor leveringen en dien-
sten worden voornamelijk geregeld door het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepa-
ling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 
voor openbare werken en door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 
de betalingsachterstand bij handelstransacties. Die termijnen werden bepaald als volgt:

• Voor de opdrachten van minder dan 8.500 euro btw exclusief432 zijn in principe de be-
taalvoorwaarden van de leverancier van toepassing, als de termijn werd overeengeko-
men door de partijen433. Met uitzondering van afwijkingen is de termijn beperkt tot 
30 dagen. Hij kan in geen geval langer zijn dan 60 dagen.

• Voor de andere opdrachten verdeelt de geldende reglementering de procedure in twee 
fasen (nazicht en betaling). Met uitzondering van afwijkingen zijn de termijnen beperkt 
tot 30 dagen per fase. De betalingstermijn begint te lopen als het nazicht beëindigd is. 
Er moet dus binnen maximum 60 dagen worden betaald.

1.3 Noodzakelijke datums om grip te houden op de betalingstermijnen
Om grip te houden op de betalingstermijnen moet de overheid de datums kennen die 
gekoppeld zijn aan het uitgavenproces, van de ontvangst van de dienst of van de goederen 
tot de betaling ervan.

• De leveringsdatum bepaalt het begin van de nazichttermijn, op voorwaarde dat het de-
partement beschikt over een leveringsbon of een factuur. De leveringsdatum moet wor-
den vermeld in het proces-verbaal van ontvangst, op de bon of op de factuur.

• De einddatum van het nazicht is de datum waarop de met het nazicht belaste dienst 
vaststelt dat de levering overeenstemt met de bestelling. Op deze datum wordt de leve-
ring beschouwd als verstrekt en aanvaard. Deze datum moet ook worden vermeld in het 
proces-verbaal van ontvangst, op de leveringsbon of op de factuur.

• De datum van kennisgeving aan de leverancier volgt op de einddatum van het nazicht. 
Hij bepaalt wanneer de betalingstermijn begint te lopen. 

• De datum van registratie van de factuur434 wordt over het algemeen via een stempel op 
de factuur vermeld en kan in Fedcom worden geraadpleegd in het veld “basisdatum”.

• De betalingsdatum is de datum waarop de centraliserende rekenplichtige van de FOD 
Financiën de betaling uitvoert, in principe op de automatisch berekende einddatum.

1.4 Aanbevelingen van 2016
Het Rekenhof had de Federale Accountant en de minister van Begroting aanbevolen duide-
lijke richtlijnen op te stellen en te verspreiden ter aanvulling van de geldende regelgeving 
over het beheer van de betalingstermijnen. Het had hun ook voorgesteld de configuratie 

432 30.000 euro btw exclusief sinds de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
433 Artikel 4, § 2, 1e lid, van de wet van 2 augustus 2002.
434 het begrip ‘factuur’ moet worden begrepen als het verantwoordingsstuk bij een uitgavenverrichting in de zin van 

artikel 8 van de wet van 22 mei 2003.
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van Fedcom te wijzigen door nieuwe velden en functies in te voeren om het aantal fouten 
bij de berekening van de betalingstermijnen te beperken, het beheer van die termijnen te 
vergemakkelijken en het aantal achterstallige betalingen te doen afnemen.

Daarenboven had het de departementen van het algemeen bestuur verzocht:

• de classificatie van de boekhoudkundige stukken en de toegankelijkheid ervan te verbete-
ren om op elk moment het volledige overheidsopdrachtendossier te kunnen samenstellen;

• een leveringsbon (leveringen) of een prestatiestaat (diensten) op te maken die beide 
partijen ondertekenen, en dat document (of een kopie ervan) bij het vereffeningsdossier 
te voegen;

• de ontvangstformaliteiten systematisch op te nemen in een gedateerd en ondertekend  
proces-verbaal van ontvangst;

• een stempel aan te brengen met de datum waarop het departement de facturen (en  
andere documenten) ontvangt en die datum in te voeren in het veld ‘basisdatum’ in 
Fedcom op het moment dat de facturen worden geboekt;

• het verwerkingsproces van de facturen aan te vatten van bij de registratie ervan en ie-
dere vertraging grondig en uitdrukkelijk te motiveren; elk groot tijdsverloop tussen de 
factuurdatum en de fysieke ontvangst van de factuur mee te delen aan de leverancier of 
hem de factuur terug te sturen als niet-conform.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Procedures om grip te houden op de betalingstermijnen 
Met uitzondering van Belspo hebben de gecontroleerde departementen formele proce-
dures opgesteld die bijdragen tot naleving van de betalingstermijnen. Over het algemeen 
zijn die procedures geïntegreerd in de uitgebreidere procedures van de aankoopcyclus.  
De departementen die over procedures beschikken, interpreteren de data die nodig zijn 
om grip te houden op de betalingstermijnen (voornamelijk de basisdatum) op gelijkaardige 
wijze. De Federale Politie beschikt over meer uitgewerkte procedures, die rekening houden 
met de omvang en werking van het departement.

In een ontwerp van ministeriële omzendbrief van 2012 worden bovendien de verschillende 
datums, de betalingstermijnen alsook de rapportering via Fedcom besproken. Het ontwerp 
werd ruim verspreid binnen de departementen, maar werd nooit formeel goedgekeurd door 
de ministers belast met de Begroting435. Volgens de Federale Accountant werd in 2015 een 
nieuw ontwerp van omzendbrief opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de huidige 
minister van Begroting. Dat nieuwe ontwerp was niet goedgekeurd toen de audit werd afge-
rond in juli 2017. Intussen is de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 in werking 
getreden op 30 juni 2017 en heeft hij de wetgeving die tot dan toe van kracht was, grondig 
gewijzigd.

435 Zie Rekenhof, “Verwerking van schuldvorderingen in Fedcom, van hun ontvangst tot de boeking van de vastgestel-
de rechten in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding”, 168e Boek, Volume i, Brussel, november 
2011, p.244, www.rekenhof.be.
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2.2 Betaling van de intresten
De vier geauditeerde departementen betalen alleen verwijlintresten als de leverancier daar-
om vraagt. Bij een betalingsachterstand schrijft de reglementering nochtans voor dat van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten worden toegekend in verhouding 
tot het aantal dagen achterstand.

In 2016 hadden slechts twee van de vier in 2017 gecontroleerde departementen verwijlin-
tresten betaald, voor 32.645,13 euro. Nagenoeg al die intresten (32.344,13 euro) betroffen 
de Federale Politie. Die onevenredigheid vloeit vooral voort uit het aankoopvolume van 
de politie (222,1 miljoen euro in 2016), dat vier keer zo groot is als dat van de drie andere 
departementen samen.

2.3 Analyse van een steekproef van dossiers

2.3.1 Opmerkingen vooraf
Het Rekenhof heeft een steekproef van vereffeningsdossiers436 onderzocht van overheidsop-
drachten voor leveringen en diensten bij elk van de vier departementen (316 dossiers in totaal). 

De regels voor de betalingstermijn verschillen volgens de totaalwaarde van de opdracht 
(minder of meer dan 8.500 euro zonder btw), de datum waarop de opdracht aanvangt437 
en de bijzondere clausules over betalingstermijnen die werden toegevoegd aan het bestek.

Aan de hand van de informatie die de departementen bezorgden, kon de totale waarde van 
de opdracht voor elk onderzocht dossier worden bepaald. Niettemin werd het Rekenhof 
geconfronteerd met tekortkomingen bij de interne controle, met een gebrek aan volledig-
heid bij de ontvangen documenten (zie punt 2.3.3) alsook met een complexe wetgeving en 
reglementering.

Wanneer bepaalde noodzakelijke informatie om de betalingstermijn te bepalen ontbrak438 
(voornamelijk met betrekking tot de berekening van de nazichttermijn of de gunningsda-
tum van de opdracht), heeft het Rekenhof een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van 
de factuur in aanmerking genomen voor de opdrachten van minder dan 8.500 euro zonder 
btw en een termijn van 60 dagen voor de andere dossiers.

436 Deze	steekproef	(ongeveer	80	dossiers	per	departement)	werd	opgesteld	op	basis	van	vereffeningen	die	in	Fedcom	
werden geregistreerd tussen 1 januari en 31 maart 2016 en 2017.

437 de nieuwe regels voor betalingen, ingevoerd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het konink-
lijk besluit van 14 januari 2013, zijn niet van toepassing op de overheidsopdrachten die werden gegund voordat 
het koninklijk besluit in werking trad. de betalingen in sommige meerjarenopdrachten moesten bijgevolg worden 
geanalyseerd volgens de voorgaande regels (betalingstermijn van maximum 50 dagen).

438 de Federale Politie is het enige gecontroleerde departement dat in sommige gevallen het einde van de nazicht-
termijn bekendmaakt aan de leverancier. het is ook het enige departement waarvan de gecontroleerde dossiers 
de gunningsdatum van de opdracht bevatten.
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2.3.2 Vaststellingen inzake betalingsachterstand

Tabel 45 –  Aantal vastgestelde problemen in de onderzochte dossiers (per departement, eerste tri-
mester 2016-2017)

 
Federale 

Politie
FOD Werkge-

legenheid
FOD 

Economie Belspo

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Vereffeningsdossiers 40 39 37 40 40 40 40 40

Einde van het nazicht niet 
bekendgemaakt

17 14 37 40 40 40 40 40

Geen stempel met de 
basisdatum

6 11 0 0 0 0 0 0

Termijn tussen basisdatum 
en datum van de factuur 
>	10	dagen

7 10 8 6 10 9 8 11

waarvan termijnen  
> 30 dagen

2 3 2 1 3 4 1 2

Bron: Rekenhof

Tabel 46 –  Aantal en percentage laattijdig betaalde facturen in de onderzochte dossiers (per depar-
tement, eerste trimester 2016-2017)

 2016 2017

Onderzochte 
dossiers

Laattijdig betaalde 
facturen Onderzochte 

dossiers

Laattijdig betaalde 
facturen

 Aantal Percentage Aantal Percentage

Federale Politie 40 3 8 39 3 8

Fod Werkgele-
genheid

37 1 3 40 3 8

Fod Economie 40 3 8 40 3 8

Belspo 40 4 10 40 3 8

Totaal 157 11 7 159 12 8

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof raamt de betalingsachterstand op gemiddeld 17 dagen.

2.3.3 Vaststellingen inzake interne controle

2.3.3.1  Onvolledige dossiers
De departementen hebben alle gevraagde vereffeningsdossiers bezorgd. Die dossiers bevat-
ten de factuur, maar in sommige gevallen ontbraken andere onontbeerlijke stukken voor de 
bepaling van de precieze deadline voor de betaling (zoals het proces-verbaal van ontvangst, 
als dat al werd opgesteld, en de documenten van de overheidsopdracht). 

2.3.3.2 Verschillen tussen de opgenomen datums 
Soms verschillen de datum waarop de factuur is binnengekomen en de in Fedcom gere-
gistreerde basisdatum. De stempel ‘Date In’ op de facturen kan overigens zowel de datum 
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aangeven waarop de facturen aankwamen bij het departement als de datum van ontvangst 
van de facturen door de dienst boekhouding .

2.3.3.3 Termijn tussen de factuurdatum en de basisdatum
In nagenoeg 22 % van de dossiers (69 op 316) lagen de factuurdatum en de basisdatum meer 
dan tien dagen uiteen en in meer dan 5 % van de dossiers (18 gevallen op 316) zelfs meer 
dan 30 dagen. 

2.3.3.4 Ontbrekende informatie over de levering
In de geselecteerde dossiers ontbreekt over het algemeen de leveringsbon (of de prestatie-
staat), waarvan de datum de mogelijkheid biedt de nazichttermijn te berekenen. Zelfs als 
de factuur in sommige gevallen informatie bevatte over de levering (wat het ontbreken van 
een formeel leveringsdocument kan compenseren), maakt deze tekortkoming het moeilijk 
om het begin van de nazichttermijn te bepalen.

2.3.3.5 Einddatum van het nazicht
Bij het einde van het nazicht moet een proces-verbaal van ontvangst worden opgesteld of 
moet eventueel een gepaste vermelding op de factuur worden aangebracht. In die twee 
gevallen moeten een handtekening, een naam en een datum het mogelijk maken de goed-
keurder en de datum van zijn goedkeuring duidelijk te identificeren. Met uitzondering van 
de Federale Politie maken de departementen over het algemeen geen proces-verbaal van 
ontvangst op. Nochtans wordt dat aanbevolen in het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

Daarenboven worden de goedkeuringsvermeldingen, als ze zijn aangebracht op de docu-
menten, niet altijd gedateerd, waardoor de betalingstermijn niet nauwkeurig kan worden 
berekend.

2.3.4		 Vaststellingen	betreffende	Fedcom
Het Rekenhof stelde opnieuw bepaalde problemen vast met de configuratie van Fedcom. Zo 
kunnen de betalingstermijnen slechts worden berekend buiten het programma om, omdat 
er geen specifieke velden voor de invoering van de leveringsdatum, de einddatum van het 
nazicht en de datum van kennisgeving zijn. Het Rekenhof herinnert er daarbij wel aan dat 
de configuratie van het programma dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe 
reglementaire voorschriften.

De betalingstermijn kan bovendien slechts worden ingevoerd in Fedcom via een beperkte 
reeks gepreconfigureerde codes.

3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Algemeen overzicht
De meeste conclusies en aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde bij de eerste audit in 
2016, gelden nog steeds. 

In de eerste plaats bevestigt deze tweede audit dat de procedures van de departementen de 
reglementaire voorschriften voor de betalingstermijnen onvoldoende in acht nemen. Om 
die na te leven moet rekening worden gehouden met het totaalbedrag van de overheidsop-
drachten en met de datum waarop ze aanvang nemen. Vervolgens moeten de procedures bij 
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de opdrachten van meer dan 30.000 euro zonder btw (sinds 1 juli 2017) verschillende data 
in aanmerking nemen, zoals de leveringsdatum (of prestatiedatum), de einddatum van het 
nazicht en de datum van kennisgeving aan de leverancier, om de betalingstermijn te kun-
nen berekenen. 

De Federale Politie is het enige gecontroleerde departement dat beschikt over procedures 
die verwijzen naar die datums. Die procedures, en in het bijzonder het gebruik van een 
proces-verbaal van ontvangst, dragen in dit departement bij tot een coherent beheer van de 
elementen die meespelen bij de berekening van de betalingstermijnen. Bijgevolg vormen ze 
een goede praktijk. Verschillende dossiers van de steekproef vertonen echter tekortkomin-
gen op het vlak van het onderscheid tussen de verschillende datums.

Het Rekenhof benadrukt het beperkte aantal laattijdig betaalde facturen bij de vier geaudi-
teerde departementen.

Het stelt ook vast dat de gecontroleerde departementen (met uitzondering van de Federale 
Politie) geneigd zijn om, met het oog op vereenvoudiging, de deadline voor de betaling van 
de meeste van hun facturen 30 dagen na de basisdatum vast te leggen, zelfs als de regle-
mentering een langere termijn toestaat. 

3.2 Ontoereikende omkadering van de diensten
Net als in 2016 beveelt het Rekenhof aan officieel duidelijke richtlijnen voor het beheer van 
de betalingstermijnen op te stellen en binnen de departementen van het algemeen bestuur 
te verspreiden. Die richtlijnen moeten de geldende regelgeving aanvullen.

3.3 Verwijlintresten
Het Rekenhof herinnert eraan dat de moratoire intresten van rechtswege verschuldigd zijn 
aan de leverancier bij laattijdige betaling (artikel 69 van het koninklijk besluit van 14 janu-
ari 2013). 

3.4 Interne controle
Over het algemeen staan er stempels met de ontvangstdatum, de datum van registratie of 
de datum van goedkeuring op de facturen. Niettemin vormt het ontbreken van sommige 
documenten in de dossiers en van sommige vermeldingen (namen, datums of handteke-
ningen) op de verantwoordingsstukken een belangrijk zwak punt op het vlak van interne 
controle. Het beperkt de beheersing van de betalingstermijnen en verhindert de departe-
menten de termijnen nauwkeurig te berekenen. 

De aanbevelingen van de vorige audit blijven dan ook van toepassing. 

3.5 Ontoereikendheid van Fedcom
De configuratie van Fedcom zou moeten worden aangepast door nieuwe velden in te voeren 
(voor bv. de leveringsdatum, de einddatum van het nazicht en de datum van kennisgeving) 
en door nieuwe functies in te voeren (waarmee de betalingstermijn kan worden bepaald op 
basis van het type opdracht en de eraan gekoppelde wettelijke voorwaarden). Daardoor zou 
het aantal fouten bij de bepaling van de betalingstermijnen kunnen worden beperkt, zou-
den de termijnen makkelijker kunnen worden opgevolgd en zou het aantal achterstanden 
kunnen worden teruggebracht.
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4 Antwoorden van de ministers en van de departementen

Het Rekenhof heeft antwoorden ontvangen van de FOD Economie en de minister van 
Begroting op respectievelijk 8 en 29 september 2017.

De FOD Economie wijst erop dat factoren buiten zijn wil om de belangrijke verschillen kun-
nen verklaren tussen de factuurdatum en de basisdatum (punt 2.3.3.3).

De FOD herinnert er ook aan dat een nieuwe elektronische behandelwijze van facturen 
(project e-invoicing) van toepassing zal zijn in het departement vanaf 1 maart 2018. Die moet 
het mogelijk maken tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Rekenhof over het 
gebrek aan informatie over de levering en het einde van het nazicht.

Tot slot benadrukt het departement dat gemakkelijker verwijlintresten zouden kunnen 
worden betaald als die in Fedcom automatisch konden worden berekend. Het Rekenhof 
deelt dat standpunt.

In haar antwoord verklaart de minister van Begroting dat de basisdatum in Fedcom in prin-
cipe moet overeenstemmen met het begin van de betalingstermijn, en niet met de invoer-
datum waarop de factuur binnenkomt. Het Rekenhof merkt op dat buiten de datum van 
het einde van het nazicht, die inderdaad het begin van de betalingstermijn bepaalt, het 
informaticasysteem alle datums moet registreren die noodzakelijk zijn om grip te houden 
op de betalingstermijnen (punt 1.3).

Wat de onvolkomenheden in Fedcom betreft, preciseert de minister van Begroting dat met 
de huidige configuratie rekening kan worden gehouden met verschillende standaardbeta-
lingstermijnen. De datums van levering en einde van nazicht moeten in principe in Fedcom 
worden ingevoerd op het moment dat de levering wordt ingevoerd in de velden “document-
datum” en “boekingsdatum”. Het Rekenhof merkt wel op dat de onderzochte departemen-
ten die velden niet op dezelfde manier gebruiken en niet allemaal de instructies naleven die 
hen worden meegedeeld.

De minister van Begroting herinnert ook aan twee projecten. Het eerste project dat ont-
vangst van gevaloriseerde aankoopdocumenten wil realiseren, zou het mogelijk moeten 
maken de manier waarop de opleveringen in Fedcom worden uitgevoerd en geboekt, te 
uniformeren. Het tweede project wil een elektronische behandeling van facturen invoeren 
(het al eerder door de FOD Economie vermelde project e-invoicing) en zou moeten bijdra-
gen tot de betrouwbaarheid van de verschillende datums die nodig zijn om de betalings-
termijn te berekenen. Het zal ook de mogelijkheid bieden rapporten op te stellen over de 
oorzaken van betalingsachterstand.

Ze preciseert tot besluit dat verscheidene ontwerpen van omzendbrieven werden opgesteld 
gedurende de twee voorbije regeerperiodes. Ze benadrukt daarbij de moeilijkheid om de 
overheidsopdrachtenwetgeving te verzoenen met de begrotings- en boekhoudwetgeving. 
Tot slot wijst ze erop dat door de nieuwe ontwikkelingen in Fedcom en de inwerkingtreding 
van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zo snel mogelijk een nieuw ont-
werp van omzendbrief moet worden afgewerkt.

Rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht  

van het Rekenhof
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Hoofdstuk 3

Rekeningen van reken-
plichtigen en rechtsprekende 
 opdracht van het Rekenhof
Bepaalde departementen van het algemeen bestuur van de Staat leggen hun rekeningen nog 
steeds met achterstand voor, ondanks de herinneringsbrieven die het Rekenhof aan de betrok-
ken administraties en ministers verzendt. Het aantal ontbrekende rekeningen, van het jaar 
2016 en de voorgaande jaren, daalde in 2017 echter ten opzichte van 2015 en 2016.

De fiscale administraties bezorgden het Rekenhof 60 % van hun rekeningen. De achterstand is 
het grootst bij de rekeningen voor de Registratie- en Hypotheekkantoren.

In 2016 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers 
om vier rekenplichtigen met een tekort niet te dagvaarden. Daarnaast kreeg één rekenplich-
tige met een tekort definitief kwijting vijf jaar na het neerleggen van zijn ambt, zonder dat 
de bevoegde minister haar beslissing om hem al dan niet te dagvaarden, meedeelde aan het 
Rekenhof. Ten slotte werd in één geval de rechtsvervolging stopgezet omdat de rekenplichtige 
het tekort intussen had aangezuiverd.

1 Context

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee verschillende fasen.

In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen af. Het stelt vast of de rekening 
even is, een tegoed vertoont of met een tekort sluit, en stuurt vervolgens de afgesloten reke-
ningen naar de bevoegde overheid.

In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplich-
tige voor de tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De bevoegde overheid moet 
de rekenplichtige met een tekort dagvaarden voor het Rekenhof om dat tekort terug te 
betalen, tenzij ze van oordeel is dat de rekenplichtige zich kan beroepen op overmacht of 
het bedrag van het tekort niet hoger is dan 1.250 euro. Als de bevoegde overheid beslist 
de rekenplichtige niet te dagvaarden, brengt ze het Rekenhof daarvan schriftelijk op de 
hoogte, met vermelding van de motieven, gestaafd met alle bewijsstukken. Het Rekenhof 
rapporteert daarover in zijn Boek.

Bij een dagvaarding wordt een openbare en tegensprekelijke procedure ingezet waarbij de 
rekenplichtige kan worden veroordeeld tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het 
tekort.



206

2 Administratieve fase: overlegging van de rekeningen van 
 rekenplichtigen van de federale Staat

2.1 Verantwoording van de boekhoudkundige verrichtingen 
Alle ontvangsten en uitgaven van de Staat worden gerealiseerd door rekenplichtigen die 
aan de rechtsmacht van het Rekenhof zijn onderworpen. Zij moeten op vaste tijdstippen 
rekenschap afleggen over hun beheer en ook wanneer dat beheer ten einde loopt en in het 
geval van een tekort.

De rekenplichtigen over gelden innen de ontvangsten. Daarnaast voeren rekenplichtigen 
bepaalde uitgaven uit met voorschotten die ze ter beschikking hebben. Het beheer van 
het materieel van de Staat dat niet in dienst is genomen, tot slot, wordt toevertrouwd aan 
rekenplichtigen over waren.

2.2 Vertraging bij de overlegging van de rekeningen
De rekeningen moeten vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor ze worden 
opgemaakt, aan het Rekenhof worden voorgelegd439. In vele gevallen wordt die termijn ech-
ter niet nageleefd.

In de loop van het tweede trimester 2017 heeft het Rekenhof de administraties en hun 
bevoegde ministers een overzicht bezorgd van de rekeningen van rekenplichtigen die niet 
tijdig werden overgelegd440. Dat heeft ertoe geleid dat het Rekenhof alsnog een deel van de 
achterstallige rekeningen ontving.

De achterstallige, niet aan het Rekenhof overgezonden rekeningen worden in detail ver-
meld, per FOD en per type beheer, in de twee hiernavolgende tabellen. Het totale aan-
tal actieve beheren in 2016 wordt vermeld, alsook het aantal jaarrekeningen441 van 2016 en 
vroeger die op 15 september 2017 niet waren overgezonden. In totaal gaat het om 335 ach-
terstallige rekeningen (over gelden, waren en voorschotten), waarvan 240 met betrekking 
tot 2016 en 95 met betrekking tot voorgaande jaren. In 2017 was op 15 september 34,0 % van 
de verwachte rekeningen (2016 en voorgaande jaren) niet overgezonden aan het Rekenhof.

Dit jaar ontving het Rekenhof echter meer rekeningen tijdig (d.i. voor 1 maart 2017) dan de 
voorgaande jaren. Bijgevolg moest het minder achterstallige rekeningen opvragen bij de 
administraties en hun bevoegde ministers. 

439 Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat.

440 Brieven aan de ministers en aan de voorzitters van de directiecomités van 21 juni 2017. Eerder waren via e-mail 
herinneringen gestuurd naar de verschillende administraties.

441 Per jaar wordt één enkele rekening in aanmerking genomen, zelfs wanneer in dat jaar een beheer ten einde loopt.
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Tabel 47 – Totaal aantal actieve rekenplichtige beheren in 2016 en aantal ontbrekende jaarrekenin-
gen per departement en per categorie van rekening, exclusief de fiscale ontvangsten (toestand op 
15 september 2017)

FOD en POD 
 (niet-fiscale ontvangsten)

Actieve 
rekenplichtige 

beheren in 2016

Ontbrekende jaarrekeningen

2016 Vóór 2016

G
el

de
n

W
ar

en

Vo
or

sc
ho

tt
en

G
el

de
n

W
ar

en

Vo
or

sc
ho

tt
en

G
el

de
n

W
ar

en

Vo
or

sc
ho

tt
en

Fod Kanselarij van de Eerste 
Minister

8 1

Fod Justitie 82 42 8 44 19 12 16 9

Fod Binnenlandse Zaken 61 14

Fod Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse handel en 
ontwikkelingssamenwerking

30 3 6

Fod Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse handel en 
ontwikkelingssamenwerking – 
diplomatieke posten

115 7 10

defensie 5 3 2

Federale Politie 3 2 7

Fod Economie, KMo, 
Middenstand en Energie

26 1

Fod Mobiliteit en Vervoer 17 3

Fod Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal overleg

17 2

FOD	Financiën 22 4 1 1 4

Pod Wetenschapsbeleid 14 1

Regie der Gebouwen 1 1

Fod Sociale Zekerheid 10 5

Fod Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en 
leefmilieu

26 1

Fod Personeel en organisatie 6 2 2

Fod informatie- en 
Communicatietechnologie

2

Pod Maatschappelijke integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale 
Economie

10 1

Fod Budget en Beheerscontrole 2 1

Totaal 457 52 52 60 20 0 22 20 9

Bron: Rekenhof
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Tabel 48 – Aantal ontbrekende jaarrekeningen van de fiscale ontvangsten per administratie (toe-
stand op 15 september 2017)

Fiscale administraties  
(fiscale ontvangsten) Beheren in 2016

Ontbrekende jaarrekeningen

2016 Vóór 2016

douane en Accijnzen 1

inning en invordering 258 6 41

• Directe Belastingen (inning)
• BTW (inning)
• Centrale invordering
• Niet-fiscale invordering

225
4
1

28
1
5

1
40

Patrimoniumdocumentatie 165 154 3

• Registratie
• Patrimoniumdiensten
• Hypotheekkantoren
• Kadaster

100
5

49
11

100
5

49

2

1

Totaal 424 160 44

Bron: Rekenhof

2.3 Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1 FOD Justitie
Ondanks de opmerkingen en herinneringsbrieven van de voorbije jaren werden een aantal 
ontvangstenrekeningen van de FOD Justitie nog steeds niet overgezonden aan het Reken-
hof. Grote vertragingen zijn er voor de rekeningen van het Restaurant Belgisch Staatsblad, 
het Belgisch Staatsblad en het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht. De vertra-
ging bij de voorlegging van de rekeningen van de penitentiaire inrichtingen is inmiddels 
verminderd tot één jaar. De achterstand van vier jaar bij de Kansspelcommissie is recent 
weggewerkt.

Bovendien ontving het Rekenhof slechts de helft van de rekeningen over waren voor het 
jaar 2016. De Regie van de Gevangenisarbeid Leuven-Centraal heeft de grootste achter-
stand: de laatste overgezonden rekening heeft betrekking op 2009. Voor de gevangenis te 
Andenne en de Centrale Garage Vorst is er een achterstand van vier jaar.

Tot slot zijn de eindrekeningen over voorschotten van de Centrale Garage Vorst, het Bel-
gisch Staatsblad, de Verzendingsdienst en de Strafinrichting te Marneffe na meer dan vijf 
jaar nog steeds niet overgezonden.

2.3.2 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
De achterstand die vroeger bestond bij het overzenden van de rekeningen van de consulaire 
ontvangsten is nagenoeg weggewerkt. Bij de Diplomatieke en Consulaire Posten ontbreken 
momenteel nog elf rekeningen van 2015 of vroeger. De grootste achterstand valt te noteren 
bij de ambassade in Damascus (eindebeheerrekening over het jaar 2013, wegens sluiting van 
de ambassade, ontbreekt), voor de ambassades in Algiers en Luanda en het Schengenhouse 
in Kinshasa, waarvoor de rekeningen ontbreken vanaf het jaar 2014.
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2.3.3 FOD Financiën
De vertraging in de overlegging van de beheersrekeningen van de FOD Financiën hangt af 
van het feit of de rekeningen al dan niet fiscaal zijn.

Wat de fiscale rekeningen betreft, herinnert het Rekenhof eraan dat de FOD Financiën 
een grootschalige reorganisatie van de fiscale administraties heeft doorgevoerd, waarna op 
1 juli 2015 één centraliserende rekenplichtige, verantwoordelijk voor de vastgestelde rechten, 
zou worden aangewezen voor de volledige Algemene Administratie Inning en Invordering. 
De andere fiscale rekenplichtigen zouden niet langer aan de rechtsmacht van het Rekenhof 
onderworpen zijn. Het Rekenhof heeft intussen voor die laatsten wel degelijk eindebeheer-
rekeningen ontvangen, maar er werd tot op heden nog geen centraliserende rekenplichtige 
aangewezen, zodat zijn rekeningen over de jaren 2015 en 2016 nog niet werden ontvangen. 
Het Rekenhof volgt deze situatie regelmatig op met de FOD Financiën. Het drong er bij de 
minister van Financiën op aan dat deze rekenplichtige zou worden aangesteld. 

Momenteel zijn er ook amper rekeningen over het jaar 2016 ingediend voor de Registratie- 
en Hypotheekkantoren.  

De bevoegdheden van de voormalige kantoren van de Domeinen zijn vanaf 2015  overge-
dragen aan vijf patrimoniumdiensten442, die de opbrengsten van de Domeinen, Concessies, 
Verbeurdverklaringen en Erfloze Nalatenschappen opvolgen. De voormalige kantoren van 
de Penale Boetes bij de Administratie Patrimoniumdocumentatie zijn in 2014 omgevormd 
tot Niet-fiscale Invorderingskantoren en zijn toegevoegd aan de inningsteams bij de Admi-
nistratie Inning en Invordering. De jaarrekeningen voor de jaren 2014 en 2015 van de Niet-
fiscale Invorderingskantoren zijn echter nog steeds niet ingediend bij het Rekenhof. De 
rekeningen over het jaar 2016 daarentegen werden recent voorgelegd.

Op het vlak van de niet-fiscale rekeningen is er een grote achterstand bij de overzending 
van de warenrekening Douane en Accijnzen Brussel-Tabak. De laatste ontvangen rekening 
dateert van 2011.

3 Rechtsprekende fase

In 2016 ontving het Rekenhof vier beslissingen om rekenplichtigen van wie de rekenin-
gen een tekort vertoonden, niet te dagvaarden. Die beslissingen hadden betrekking op een 
rekenplichtige van de FOD Financiën en drie rekenplichtigen van de FOD Buitenlandse 
Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Hun rekeningen vertoon-
den tekorten van respectievelijk 565,00 euro, 7.123,37 Saudi-Arabische riyal (+/- 1.777 euro), 
136,40 Amerikaanse dollar (+/- 120 euro) en 103,08 Quatarese riyal (+/-21,50 euro). De beslis-
sing van de minister werd in het eerste en tweede geval gemotiveerd op basis van over-
macht. In het derde geval argumenteert de minister dat het tekort minder bedraagt dan 
1.250 euro. In het vierde geval werd de beslissing tot niet-dagvaarden genomen na het ver-
strijken van de termijn van vijf jaar na de ambtsneerlegging door de rekenplichtige443.

442 Patrimoniumdiensten in Antwerpen, Charleroi, Gent, luik en Sankt-Vith.
443 Artikel 8, laatste lid, van de inrichtingswet van het Rekenhof.
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Voorts heeft de bevoegde minister in één geval van een tekort zijn beslissing om al dan 
niet te dagvaarden, niet meegedeeld. Het Rekenhof heeft de rekening van het Konink-
lijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) afgesloten op 19 augustus 2015 met een tekort 
van 1.582,97 euro. De betrokken rekenplichtige had haar functie neergelegd op 30 novem-
ber 2011. Overeenkomstig artikel 8, laatste lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof 
verkreeg de rekenplichtige definitief kwijting vijf jaar na het neerleggen van de functie.

Ten slotte heeft de minister van Financiën afstand gedaan van rechtsvervolging tegenover 
een rekenplichtige van de patrimoniumdiensten van Financiën, aangezien de betrokkene 
het tekort van 3.500 euro zelf heeft aangezuiverd444.

Controledienst Ziekenfondsen 
en Landsbonden van 
Ziekenfondsen: rekeningen 
2016

444 Rekenhof - openbare zitting van de Franse Kamer van 30 november 2016, rolnummer 35 – arrest 3.208.941 A2.  
Ter beschikking op www.rekenhof.be
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Hoofdstuk 4

Controledienst voor 
de  Ziekenfondsen en 
 Lands bonden van Zieken-
fondsen: rekeningen 2016
De Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen moet sinds 
1 januari 2014 als eerste en vooralsnog enige een boekhouding voeren en rekeningen opmaken 
volgens de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 
van de federale Staat en het koninklijk besluit van 10 november 2009. Die wetgeving draagt het 
Rekenhof ook op zijn opmerkingen naar aanleiding van de controle van de rekeningen mee te 
delen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

De Controledienst heeft zijn rekeningen laattijdig opgemaakt. De minister van Begroting heeft 
deze rekeningen bovendien pas op 12 juli 2017, en dus na de wettelijke datum van 31 maart 2017, 
aan het Rekenhof overgelegd. De Controledienst kan de boekhoud- en begrotingswetgeving 
niet volledig toepassen, omdat het reglementaire kader nog onvolledig is. Het Rekenhof stelt 
ook vast dat de reserves van de Controledienst elk jaar toenemen door de financieringswijze en 
de onderbenutting van uitgavenkredieten.

1 Context

De Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen (hierna: 
Controledienst) is een instelling van openbaar nut van categorie C, onderworpen aan de 
wet van 16 maart 1954445. Het koninklijk besluit van 19 februari 2016446 heeft de instelling 
met ingang van 1 januari 2014 ingedeeld bij de administratieve openbare instellingen (AOI) 
van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabi-
liteit van de federale Staat (hierna: de wet van 22 mei 2003). Die wet bepaalt voortaan het 
kader voor de begroting, de boekhouding, de administratieve organisatie en de interne 

445 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.	De	Controledienst	is	
geen openbare instelling van sociale zekerheid (voor een bespreking van de ontvangsten en uitgaven van de so-
ciale zekerheid, zie Rekenhof, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, Brussel, oktober 2017, www.rekenhof.be). het 
Rekenhof heeft naar aanleiding van de resolutie van 22 oktober 2015 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
twee audits uitgevoerd in de ziekenfondssector, enerzijds over de vergoeding van de administratiekosten van de 
ziekenfondsen	(11	januari	2017)	en	anderzijds	over	hun	financiële	verantwoordelijkheid	(28	juni	2017).	Het	heeft	
de verslagen over deze audits gepubliceerd op zijn website (www.rekenhof.be). Een derde audit bij de federale 
overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen, is in voorbereiding.

446 Koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot uitvoering van artikel 133, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003.
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controle. Voor het voeren van de algemene boekhouding legt het koninklijk besluit van 
10  november 2009447 het boekhoudplan en de regels voor waardering en aanrekening vast.

Zoals in zijn voorgaande Boek448 stelt het Rekenhof vast dat het reglementaire kader voor de 
AOI nog niet volledig is uitgewerkt. Belangrijke besluiten moeten nog worden gepubliceerd, 
zoals die over de opmaak van de begroting, de functiescheidingen in de administratieve 
organisatie en de opdracht van de interne audit. 

Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting de reke-
ningen voor 31 maart van het jaar volgend op het begrotingsjaar moet overzenden aan het 
Rekenhof. Dat deelt die rekeningen samen met zijn opmerkingen uiterlijk op 31 mei mee 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Omdat de minister van Begroting de reke-
ningen 2016 van de Controledienst laattijdig heeft overgezonden aan het Rekenhof was het 
niet mogelijk de datum van 31 mei te respecteren. Om tegemoet te komen aan het boven-
vermelde artikel 93, § 2, deelt het Rekenhof de rekeningen 2016 van de Controledienst met 
zijn opmerkingen mee via zijn 174e Boek449.

2 Onderzoek

Het Rekenhof heeft bij de controle van de rekeningen voor 2016 onderzocht hoe de Contro-
ledienst de wetgeving naleeft. 

Het heeft zijn opmerkingen op 30 augustus 2017 in een verslag meegedeeld aan de minister 
van Begroting, de minister van Sociale Zaken en de Controledienst. De minister van Begro-
ting heeft op 2 oktober 2017 geantwoord. Haar antwoord is opgenomen onder punt 4. 

3 Resultaten van het onderzoek

3.1 Opmaak van de begroting en de rekeningen

3.1.1 Begrotingsontwerp
De Controledienst moet jaarlijks een begroting opmaken in de vorm en binnen de termij-
nen die de koning bepaalt. Op voorstel van de minister van Begroting stelt de koning de 
datum vast waarop de begrotingen van de AOI worden opgemaakt en regelt hij de voorleg-
ging aan de betrokken overheden. 

De ministerraad had op 15 juli 2016 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat 
de regels vastlegt voor de opmaak van het begrotingsontwerp van een AOI450. Omdat dit 

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

448 Rekenhof, “Controledienst voor de Ziekenfondsen en de landsbonden van Ziekenfondsen: toepassing van de 
comptabiliteitswet van 22 mei 2003”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 227-233. Ter beschikking op 
www.rekenhof.be.

449 de rekeningen 2016 zijn opgenomen in Volume iii van dit Boek, dat enkel online wordt gepubliceerd op  
www.rekenhof.be.

450 dat besluit legt de voorstelling en de inhoud van de begrotingsontwerpen en de daarbij te voegen verantwoor-
dingsstukken vast.
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besluit bij de opmaak van de rekeningen nog niet was uitgevaardigd451, heeft de Controle-
dienst zijn begrotingsontwerp voor 2016 nog opgemaakt volgens het model van het konink-
lijk besluit van 7 april 1954452, maar met de indeling van de begrotingsrekeningen van het 
koninklijk besluit van 10 november 2009 op basis van de economische classificatie. Wat de 
kalender, de verantwoordingsstukken en de raming van sommige kredieten betreft, past de 
Controledienst de instructies van de minister van Begroting toe zoals die zijn vastgelegd in 
de omzendbrief van de FOD Budget en Beheerscontrole. 

3.1.2 Opmaak en voorlegging van de rekeningen

Op te stellen rekeningen
In uitvoering van artikel 4 van de wet van 22 mei 2003 moet de Controledienst een jaarre-
kening en een uitvoeringsrekening van de begroting opmaken. 

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen (volgens de economische classificatie) en de toelichting. Ze 
wordt opgesteld volgens het model van het koninklijk besluit van 29 april 2012453 en bevat 
de in dat besluit opgesomde bijlagen. 

De jaarrekening van de Controledienst beantwoordt aan dat model en bevat ook de voor-
geschreven bijlagen.

De uitvoeringsrekening van de begroting van de Controledienst is opgesteld volgens de 
bepalingen van artikel 27, § 3, van de wet van 22 mei 2003 en volgens de onderverdelingen 
van de goedgekeurde begroting. 

Voorlegging van de rekeningen
Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003 stelt dat de Controledienst de rekeningen 
opmaakt en ze voor goedkeuring aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
voorlegt. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stuurt de goedgekeurde reke-
ningen ten laatste op 1 maart van het jaar volgend op het boekjaar naar de minister van 
Begroting. Die legt de rekeningen voor 31 maart aan het Rekenhof voor. 

De rekening 2016 is niet binnen de termijnen opgemaakt, goedgekeurd en overgezonden, 
zoals blijkt uit de volgende tabel. 

451 intussen is dit wel gebeurd: koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid, 78, 
eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003, BS 
24 augustus 2017, 80821.

452 Koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de 
wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut.

453 Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening 
van de diensten van de federale Staat.
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Tabel 49 –  Opmaak en voorlegging van de rekeningen van de Controledienst

Wettelijke termijn 2016

Goedkeuring van de rekeningen door de raad vóór	1	maart	x+1 11	mei	2017

overzending door de Controledienst aan de 
toezichthoudende minister

uiterlijk	1	maart	X+1 19	mei	2017

Goedkeuring door de toezichthoudende 
minister

uiterlijk	1	maart	X+1 16	juni	2017(1)

overzending aan de minister van Begroting uiterlijk	1	maart	X+1 27	juni	2017

overzending aan het Rekenhof vóór	31	maart	x+1 12	juli	2017(2)

(1) op basis van informatie van de administratie.
(2)  het Rekenhof heeft de rekeningen op 27 juli 2017 ontvangen.

Bron: Rekenhof

Door de vertraging bij de voorlegging kon het Rekenhof de rekeningen van de Controle-
dienst en zijn commentaar niet voor de wettelijke datum van 31 mei van het jaar dat volgt 
op het boekjaar voorleggen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers454. 

3.2 Nazicht van de rekeningen
Uit de controle van de rekeningen blijkt dat de Controledienst het boekjaar 2016 afsluit 
met een positief resultaat van 15.517,65 euro. Dat zorgt voor een toename van de boekhoud-
kundige reserves van de instelling. Die bestaan uit een administratieve reserve, het fonds 
voor het vastliggend en het opnieuw overgedragen resultaat. De administratieve reserve 
(1.240.243,60 euro op 31 december 2016) bedraagt, conform het plafond dat in de waarde-
ringsregels is vastgesteld, 20 % van de begrotingsuitgaven (6.201.217,98 euro). Het teveel 
is geboekt als “opnieuw over te dragen resultaat”. De totale reserves stegen eind 2016 tot 
4.577.768,53 euro.

De Controledienst verkrijgt zijn financiële middelen volledig uit bijdragen van de zieken-
fondssector (3.037.477,32 euro in 2016). Die bijdragen worden berekend op basis van de 
begrote uitgavenkredieten. De Controledienst ging bij de opmaak van de begroting 2016 uit 
van een negatief saldo en de aanwending van zijn reserves. Door de onderbenutting van 
de uitgavenkredieten namen de reserves echter toe. Ze dekken eind 2016 73,82 % van de 
begrotingsuitgaven. 

3.3 Administratieve organisatie

3.3.1 Organisatie van de interne controle: functiescheidingen
Artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de diensten bij het beheer van hun 
boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen de nodige functiescheidingen moeten 
inbouwen. Een koninklijk besluit moet die verschillende functies definiëren (beslissings-, 
uitvoerings-, registratiefuncties, bewarende functies en toezichtfuncties) en vastleggen 
welke diensten of groepen van diensten die regels moeten toepassen. Dat besluit is tot op 

454 Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003.
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heden nog niet uitgevaardigd. Door het ontbreken ervan kan het Rekenhof niet nagaan of 
de administratieve organisatie van de Controledienst voldoet aan de doelstelling van de wet 
van 22 mei 2003.

De Controledienst heeft sinds zijn oprichting de nodige functiescheidingen ingebouwd in 
zijn interne administratieve organisatie. Het systeem is aangepast aan de aard van de acti-
viteiten en aan de omvang van de instelling455. 

3.3.2 Interne audit
Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 moeten de AOI een interne audit 
oprichten. De organisatie van de interne audit en de taken van toezicht op de boekhoud-
kundige en budgettaire verplichtingen worden vastgelegd in een koninklijk besluit. Dat 
besluit is tot op heden nog niet gepubliceerd. 

De Controledienst heeft nog geen interne-auditfunctie opgericht. 

4 Antwoord van de minister

In haar antwoord van 2 oktober 2017 stelt de minister van Begroting dat zij zich bewust is 
van het probleem van de laattijdige interne goedkeuring en overzending van de rekenin-
gen. Zij zal er bij de minister van Sociale Zaken op aandringen de rekeningen op tijd goed 
te keuren456.

De minister van Begroting heeft de minister van Sociale Zaken ook laten weten dat de Con-
troledienst zijn reserves in 2017 moet afbouwen tot een aanvaardbaar niveau.

5 Conclusies

Sinds het boekjaar 2014 moet de Controledienst zijn algemene en budgettaire boekhouding 
voeren volgens de regels van de wet van 22 mei 2003. Het Rekenhof stelt vast dat de Con-
troledienst die regels goed naleeft, maar voor de toepassing van sommige bepalingen wordt 
gehinderd doordat het reglementair kader gedeeltelijk ontbreekt. Zo is het niet duidelijk of 
de interne organisatie van de Controledienst beantwoordt aan de doelstelling van de wet-
gever, omdat het besluit over de functiescheidingen nog niet is uitgevaardigd. Ook voor de 
interne audit moeten nog bijkomende regels worden uitgewerkt.

De bijdragen van de ziekenfondsen en landsbonden in de werkingskosten van de Contro-
ledienst worden berekend op basis van de geraamde uitgaven. Die bijdragen zijn door de 
onderbenutting van de uitgavenkredieten te hoog. Daardoor nemen de reserves toe.

455 Zie Rekenhof, “Controledienst voor de Ziekenfondsen en de landsbonden van Ziekenfondsen: toepassing van 
de comptabiliteitswet van 22 mei 2003”, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 232. Ter beschikking op  
www.rekenhof.be

456 De	minister	van	Begroting	stelt	ten	onrechte	dat	de	minister	van	Financiën	verantwoordelijk	is	voor	het	overzenden	
van de rekeningen van de Controledienst aan het Rekenhof: artikel 93 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt immers 
dat de rekeningen van de Aoi worden overgezonden aan de minister van Begroting.
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Hoofdstuk 5

Rekeningen over waren van de 
gevangenissen
De rekeningen over waren van de penitentiaire inrichtingen worden laattijdig aan het Reken-
hof bezorgd, vertonen een gebrek aan uniformiteit en zijn geen getrouwe afspiegeling van de 
werkelijke toestand van de voorraden van verbruiksgoederen, noch van de bewegingen ervan. 
De verklaring daarvoor is voornamelijk dat de internecontroleprocessen bij de penitentiaire 
inrichtingen en bij het hoofdbestuur ontoereikend zijn.  

De rekenplichtigen over waren zouden in betere omstandigheden moeten kunnen werken. Ze 
krijgen onvoldoende opleiding en beschikken niet altijd over geschikte opslagruimtes om pro-
ducten goed te kunnen bewaren.

Het hoofdbestuur moet zo spoedig mogelijk nieuwe procedures invoeren en de rekenplichtigen 
en de zaakvoerders beter omkaderen zodat ze voor 2018 getrouwe en regelmatige rekeningen 
kunnen opstellen. 

1 Inleiding 

1.1 Structuur van de penitentiaire administratie
Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) van de FOD Justitie beheert 
35 penitentiaire inrichtingen, waaronder de inrichting tot bescherming van de maat-
schappij in Paifve en de twee penitentiaire schoolcentra in Marneffe en in Hoogstraten. 
De inrichtingen verschillen sterk qua omvang en qua ouderdom van de infrastructuur. 
Sommige worden beheerd als een overheidsentiteit terwijl andere werken in het kader van 
een consortium met publiek-private samenwerking. Soms huisvesten ze verdachten, soms 
gevangenen die hun straf uitzitten en soms beide.

Elke gevangenis wordt geleid door een inrichtingshoofd. Die wordt bijgestaan door een 
regimedirecteur (voor het gevangenisregime ) en een zaakvoerder (voor het beheer van de 
inrichting). Enkel in de grote inrichtingen zijn die twee functies strikt gescheiden.

1.2 Voorwerp van de audit en onderzoeksmethode 
Alle gevangenissen hebben een warenboekhouding. 

De rekenplichtige over waren is belast met het toezicht op, het bewaren van en het gebruik 
van de waren die aan de gevangenissen toebehoren. Hij is verantwoordelijk tegenover de 
administratie en het Rekenhof. Hij moet een permanente inventaris bijhouden en een 
borg storten. Zijn rekeningen moeten de hoeveelheden en waarden in magazijn vermel-
den, wat is binnengekomen, buitengegaan, verbruikt, verkocht, vernietigd, verdwenen of 
de onbruikbaar geworden. 
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De audit wil beoordelen hoe het werk van de rekenplichtigen en het bijhouden van de reke-
ningen over waren worden georganiseerd en gecontroleerd, zowel bij de gevangenissen 
als bij het hoofdbestuur van de FOD Justitie. Ook werd onderzocht in hoeverre door mid-
del van de internecontroleprocedures kan worden nagegaan of de rekeningen over waren 
regelmatig werden opgesteld en de werkelijke voorraad weerspiegelen (het beginsel van het 
getrouwe beeld). 

Daartoe verstuurde het Rekenhof een vragenlijst naar alle penitentiaire inrichtingen en 
naar het hoofdbestuur en heeft het controles uitgevoerd in alle gevangenissen. 

Het Rekenhof bezorgde in het kader van een tegensprekelijke procedure op 23 augus-
tus 2017 een ontwerpverslag aan de minister van Justitie en de betrokken verantwoorde-
lijken van het hoofdbestuur bij de FOD Justitie. In een brief van 4 oktober 2017 heeft het 
hoofdbestuur zijn opmerkingen bij de audit gegeven. Ze zijn in dit hoofdstuk verwerkt. 

2 Onderzoeksresultaten 

2.1 Rekening over waren en opleidingen 

2.1.1 Inhoud van de rekening over waren 
Het bestuur heeft een interne handleiding verdeeld onder de rekenplichtigen. Ze dateert 
van 2003 en preciseert welke categorieën van goederen moeten worden opgenomen in de 
rekening over waren van de gevangenissen457.

Vele rekeningen vermelden niet alle goederen die worden aangekocht en verbruikt in de 
gevangenissen. Bijgevolg heeft het Rekenhof ernstige bedenkingen bij de betrouwbaarheid 
en de volledigheid van de rekeningen die het jaarlijks krijgt voorgelegd. Het stelt bovendien 
vast dat het geen controle kan uitvoeren vanwege die situatie, die de risico’s op diefstal en 
verduistering van goederen vergroot. Bovendien benadrukt het Rekenhof dat verschillende 
kwesties in verband met de inhoud van de rekening niet afdoende en eenduidig geregeld 
zijn. Die onopgeloste problemen leiden tot een gebrek aan eenduidigheid bij de rekeningen 
over waren, omdat ze niet dezelfde categorieën of producten bevatten. 

Het hoofdbestuur zou erop moeten toezien dat de rekeningen meer gestandaardiseerd 
worden, door duidelijk te omschrijven wat de goederencategorieën uit de handleiding van 
2003 precies inhouden. Het Rekenhof beveelt aan alle categorieën op te nemen in elke reke-
ning over waren vanaf de rekeningen 2018 en eventuele afwijkingen naar behoren te ver-
antwoorden.

In zijn antwoord verbindt het hoofdbestuur zich ertoe de instructies over de inhoud van de 
warenrekeningen bij alle penitentiaire inrichtingen in herinnering te brengen. Het merkt 
ook op dat de huidige regelgeving stilaan verouderd geraakt en dat er uitvoeringsbesluiten 
ontbreken. Tot slot bestudeert het met de ICT-dienst de haalbaarheid om een scansysteem 
in te voeren voor de opvolging van de inventarissen. Het schat dat dit project drie tot vier 
jaar zal duren. 

457 Directoraat-Generaal	Uitvoering	van	Straffen	en	Maatregelen,	Handleiding Boekhouding en beheer, juli 2003, p.147.
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2.1.2  Opleiding van de rekenplichtigen en van de zaakvoerders
Rekenplichtigen worden opgeleid als ze daarom vragen en niet systematisch op initiatief 
van het hoofdbestuur. De opleiding kan worden gegeven door de voorganger of door een 
lesgever van het hoofdbestuur als de betrokkene in dienst treedt. Ze lijkt veel aspecten van 
de functie te behandelen, maar is erg kort (één of twee dagen). 

De interne handleiding staat op het intranet en fungeert als steun bij de opleiding. Ze is niet 
helemaal up-to-date, maar omvat wel alle nodige informatie voor een rekenplichtige van de 
Staat. Niet alle rekenplichtigen beschikken echter over de handleiding. 

De zaakvoerders worden door de inrichtingshoofden aangewezen onder de regimedirec-
teurs458. Hun basisopleiding heeft zelden iets te maken met management: meestal gaat het 
om criminologen, psychologen of sociaal assistenten die geen bijzondere opleiding genoten 
op het vlak van boekhouding of management. Die managementfuncties worden (behalve 
bij de grote inrichtingen) gecumuleerd met regimefuncties, waardoor de tijd om ze uit te 
oefenen beperkt is. In kleine inrichtingen zoals die van Namen en Dinant worden ze uit-
geoefend door het inrichtingshoofd. Op dit moment organiseert het hoofdbestuur geen 
enkele gerichte of gezamenlijke opleiding. Net als bij de rekenplichtigen wordt op verzoek 
een opleiding van één of twee dagen gegeven door een lesgever, ofwel wordt voor opleiding 
gezorgd door collega’s die die functie eerder hebben bekleed. Bijgevolg is de rekenplichtige 
vaak verplicht zijn zaakvoerder op te leiden.  

Om het gebrek aan recurrente opleiding bij de rekenplichtigen op te vangen, pleit het Reken-
hof voor een meer uitgebreide basisopleiding voor de rekenplichtigen over waren en voor 
één dag per jaar permanente vorming met een vraag-en-antwoordsessie voor alle reken-
plichtigen over waren samen en, af en toe, ook voor de rekenplichtigen over gelden en de 
medewerkers van de dienst Begroting, Aankopen en Boekhouding (BAB) die de rekeningen 
controleren vóór ze naar het Rekenhof worden gestuurd. Het doel van die ontmoetingen is 
de werkwijzen meer te uniformeren, goede praktijken uit te wisselen, betere werkrelaties 
tot stand te brengen tussen alle partijen en de samenwerking te verbeteren. De handleiding 
zou een update moeten krijgen.

Een specifieke aanwerving zou moeten worden georganiseerd om zaakvoerders te vinden 
en dat ambt te professionaliseren. Zij moeten ook een betere opleiding krijgen.

In zijn antwoord geeft het hoofdbestuur toe dat de huidige opleiding beter kan en dat het 
bereid is jaarlijks een dag opleiding te organiseren. Het deelt echter niet de vaststelling dat 
er een recurrent gebrek aan opleiding is. Door de lineaire besparingen op de personeelskre-
dieten kunnen de rekenplichtigen inderdaad geen externe opleidingen volgen zonder dat de 
goede werking van de inrichtingen in het gedrang komt. Daarom is beslist een individuele 
opleiding op de werkvloer te organiseren of een individuele coaching, gericht op de praktijk 
en met een opvolging van de eerste (trimestriële en jaarlijkse) afsluiting van de rekenin-
gen, en daarnaast ondersteuning op verzoek. Het hoofdbestuur vond een dergelijk systeem 
efficiënter en minder tijdrovend. Wat de zaakvoerders betreft, bleek het volgen van oplei-
ding bij het hoofdbestuur uiteindelijk te duur in vergelijking met de geboekte  resultaten. 

458 het betreft in feite zelden een verzoek vanwege de betrokkene.



220

Daarom werd ook daar een beroep gedaan op individuele coaching. Het hoofdbestuur is 
van oordeel dat alle rekenplichtigen en zaakvoerders de mogelijkheid hebben gekregen om 
via dat systeem opleiding te krijgen, behalve als ze dat zelf geweigerd hebben of omdat ze 
ter plaatse opgeleid waren door hun voorganger. Het hoofdbestuur zal in de toekomst de 
opleidingen opvolgen door ze verplicht te maken en een formeel bewijs van deelname uit te 
reiken. Het zal bovendien proberen rekening te houden met de vereiste competenties voor 
de functie van zaakvoerder door zoveel mogelijk te putten uit specifieke wervingsreserves 
(beheer – economen). 

2.2  Interne controles 

2.2.1  Interne controle in de gevangenissen 

Uitoefening van de controle
Ideaal zouden drie personen de goederen die in de rekeningen over waren moeten worden 
opgenomen, moeten beheren: de magazijnier, de rekenplichtige en de zaakvoerder. Dat is 
zelden het geval bij de kleine inrichtingen, die slechts beschikken over een  rekenplichtige 
en een zaakvoerder, die overigens vaak ook het inrichtingshoofd is. Bijgevolg heeft die laat-
ste weinig tijd om zijn controletaken uit te voeren. Bij inrichtingen van gemiddelde omvang 
is er geen magazijnier per type goederen. De grote inrichtingen beschikken over een vol-
tijdse zaakvoerder. In de meeste gevangenissen die het Rekenhof bezocht, controleren de 
zaakvoerders maar weinig de voorraden of de processen die hun rekenplichtige volgt. Ze 
zijn immers onvoldoende opgeleid en oefenen daarnaast ook vaak de functie van regime-
directeur uit. Over het algemeen stellen ze zich tevreden met een formele controle door 
diverse formulieren, facturen en andere documenten te ondertekenen. Volgens de antwoor-
den op de enquête door het Rekenhof voeren slechts acht zaakvoerders minstens één keer 
per jaar voorraadcontroles uit.

In zijn antwoord bevestigt het hoofdbestuur dat de controle van de voorraden een taak van 
de zaakvoerders is. Het zal hen aan deze instructie herinneren.

Traceerbaarheid van de uitgaande goederen  
Wanneer een goed uit de voorraad wordt genomen, wordt het vaak gewoonweg uit de inven-
taris uitgeschreven zonder mogelijkheid om het product naderhand nog te traceren. Over 
het algemeen kan niet worden bepaald wie het goed ontvangt, noch hoe het wordt gebruikt, 
hoewel de handleiding van 2003 dat voorschrijft459. 

In zijn antwoord bevestigt het hoofdbestuur dat de traceerbaarheid van de uitgaande goe-
deren gebeurt via een uitslagbiljet (213) dat moet worden ondertekend door degene die de 
goederen ontvangt. Als het Rekenhof voorstelt te werken met ingevulde en ondertekende 
bestel- en leveringsbons, zal de werklast sterk verhogen.

Het Rekenhof is van oordeel dat het veralgemeend gebruik van dit document het probleem 
kan oplossen, maar dringt er niettemin op aan dat de persoon die de goederen ontvangt, 
duidelijk kan worden geïdentificeerd op die documenten (met naam en functie).

459 Directoraat-generaal	Uitvoering	van	Straffen	en	Maatregelen,	Handleiding Boekhouding en beheer, juli 2003, p. 143.
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Onvoldoende kennis van de procedures  
Sommige rekenplichtigen kennen de procedures niet in geval van diefstal, vernietiging of 
verlies. Bijgevolg kan in de inventaris geen onderscheid worden gemaakt tussen normale 
uitschrijvingen van goederen en verminderingen voortvloeiend uit een dergelijke gebeurte-
nis. De vernietiging van goederen gebeurt bovendien in de meeste gevallen in opdracht van 
de rekenplichtige of van de zaakvoerder, zonder de voorafgaande en verplichte toestem-
ming van het hoofdbestuur. In veel gevallen resulteren diefstal, verlies of vernietiging dus 
niet in een specifieke procedure (een rekening die een tekort vertoont bijvoorbeeld) of in 
een onderzoek. 

In zijn antwoord preciseert het hoofdbestuur dat de specifieke procedures uitgelegd worden 
tijdens de opleiding maar dat ze soms vergeten worden omdat ze maar zelden moeten wor-
den gebruikt. Het zal de rekenplichtigen en zaakvoerders eraan herinneren. 

Werklast van de rekenplichtige
De werklast van een rekenplichtige verschilt van de ene gevangenis tot de andere, in ver-
houding tot de grootte van de inrichting en de categorie waartoe ze behoort. Een kleine 
gevangenis beschikt over minder voorraden. In een strafhuis is het komen en gaan van 
gedetineerden beperkter dan in een arresthuis, waardoor makkelijker voorzieningen kun-
nen worden aangelegd voor keuken- en kantinevoorraden460. De gevangenissen die werken 
als een publiek-privaat consortium hebben kleinere voorraden omdat ze over externe kan-
tines beschikken en de maaltijden worden beheerd door een privéfirma.

Sommige rekenplichtigen moeten zich volledig verlaten op hun magazijniers, zonder dat 
ze de tijd hebben om hun voorraden persoonlijk te controleren. Die magazijniers zijn over 
het algemeen aangewezen cipiers, die altijd ter versterking van het toezicht kunnen worden 
ingezet. In sommige gevangenissen zijn de voorraden zo groot dat bepaalde categorieën 
van producten volledig of gedeeltelijk worden beheerd door een andere persoon van de 
dienst Boekhouding. Omgekeerd hebben sommige rekenplichtigen geen externe hulp voor 
het beheer. Ten slotte is in de keukens soms geen kok meer aangewezen of is de kok met 
langdurig ziekteverlof. In dat geval staan de gedetineerden in voor de keuken. 

Tot slot worden binnen de huidige algemene en budgettaire context de beschikbare mid-
delen meer ingezet voor de veiligheid dan voor administratie en logistiek. 

In zijn antwoord erkent het hoofdbestuur dat door de huidige budgettaire context de reken-
plichtigen of de logistieke teams niet kunnen worden versterkt of zelfs maar vervangen. 

Stakingsproblematiek
Bij stakingen worden veel goederenverliezen vastgesteld. Er zijn geen schriftelijke instruc-
ties die bepalen welke voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om de voorraden 
te beschermen als de rekenplichtige afwezig of verhinderd is. Bij verliezen beheert elke 
gevangenis de situatie autonoom, zonder instructies van het hoofdbestuur (soms worden de 
goederen uitgeschreven, soms worden ze als verloren of vernietigd opgegeven). 

460 de “kantine” is de lijst van producten die een gedetineerde kan kopen met het geld op zijn rekening.
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Het hoofdbestuur bevestigt dat er geen specifieke instructie bestaat en dat de directies van 
de gevangenissen vaak de enigen zijn om de hele inrichting te besturen. Het gevolg is dat 
de rekenplichtige vaak vaststelt dat er goederen uit zijn voorraad verdwenen zijn zonder 
verantwoording. De voorraden (onder meer het voedsel en de tabak) achter slot bewaren is 
wegens evidente redenen niet mogelijk in dergelijke situaties. Het hoofdbestuur zal intern 
reglementaire oplossingen proberen te vinden. 

Tabak voor binnenkomende gevangenen
De penitentiaire inrichtingen bieden nieuwe gedetineerden bepaalde producten aan in 
afwachting van de eerste kantine. Over het algemeen gaat het om producten voor basishy-
giëne en sigaretten (de zogeheten inkomende tabak). De gedetineerde moet die sigaretten 
later terugbetalen, tenzij ze ten laste worden genomen door het Steunfonds voor gedeti-
neerden (de ‘sociale tabak’). In bijzondere omstandigheden worden ook sigaretten uitge-
deeld aan bepaalde gedetineerden.

Tabak wordt geboekt in de rekeningen over waren. Nadat hij is uitgeschreven uit de voor-
raad, wordt hij ofwel bewaard bij de hoofdcipier, ofwel in ‘het bad’ (het lokaal waar de 
gevangenen binnenkomen) om te worden uitgedeeld aan de gedetineerden. Op dat vlak 
is geen enkele traceerbaarheid voorgeschreven. De eindbestemming van de tabak kan dus 
niet worden achterhaald. Aangezien de beveiligde kast niet noodzakelijk op slot is, ligt de 
tabak soms binnen ieders handbereik, zowel van de cipiers als van de gedetineerden.

Er is geen enkele procedure of maatregel om te voorkomen dat tabak wordt gestolen en de 
toewijzing ervan kan niet worden opgevolgd of gecontroleerd. 

Het hoofdbestuur legt uit dat producten voor persoonlijke hygiëne, tabak, kleding en bed-
linnen beschikbaar moeten zijn als de gedetineerde aankomt, zelfs als de rekenplichtige 
afwezig is. Ze worden daarom in kleine voorraden uitgeschreven uit de voorraden (aparte 
beperkte voorraden). Het hoofdbestuur zal niettemin onderzoeken in welke mate de hui-
dige procedures kunnen worden aangepast om rekening te houden met de aanbevelingen 
van de audit. 

Conclusie
Het Rekenhof stelt vast dat de interne controle ontoereikend is en dat de procedures, wan-
neer ze voorhanden zijn, te weinig bekend zijn en onvoldoende worden toegepast. Door het 
gebrek aan procedures kan een diefstal niet worden onderscheiden van een verlies of van 
een uitschrijving voor normaal gebruik. Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat de voorge-
legde rekeningen over waren geen getrouwe afspiegeling zijn van de voorraadbewegingen.

2.2.2  Intern toezicht door het hoofdbestuur  
Het hoofdbestuur controleert grondig de boekhoudkundige stukken (opnames en uitschrij-
vingen van producten) die de gevangenissen doorsturen. Door personeelsgebrek worden de 
voorraden echter al jaren niet meer ter plaatse gecontroleerd.

De boekhoudkundige controle van de stukken is noodzakelijk, maar volstrekt ontoerei-
kend door de tekortkomingen van de interne controle in de gevangenissen. 
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Het Rekenhof beveelt het hoofdbestuur dan ook aan opnieuw controles ter plaatse uit te 
voeren (al dan niet aangekondigd) ter ondersteuning van de controles van de stukken, con-
trole-instanties aan te wijzen en een controleplanning op te stellen.

Het hoofdbestuur bevestigt dat het voornamelijk de boekhoudstukken controleert en niet 
meer de voorraden, waarvan verondersteld wordt dat de zaakvoerder ze controleert. Voor 
een bijkomende controle van de voorraden is personeel nodig dat het hoofdbestuur niet 
heeft.

2.3 Arbeidsomstandigheden van de rekenplichtigen

2.3.1 Problemen met stockageruimtes
De bezoeken aan de penitentiaire instellingen brachten problemen aan het licht met de 
ruimtes die worden gebruikt om goederen op te slaan.

• De ruimtes zijn soms te klein of ongeschikt (bv. lokalen waar voedingsmiddelen worden 
bewaard maar die onder water kunnen komen te staan) of zelfs verontreinigd (vloeren 
met gaten in, zolders met open dak, ruimtes die ontoegankelijk zijn wegens veiligheids-
redenen enz.). Dergelijke situaties leiden ertoe dat goederen bederven of op zijn minst 
slecht worden bewaard of onmogelijk kunnen worden geïnventariseerd.

• Het plaatsgebrek heeft bovendien tot gevolg dat de stockageruimtes zijn verspreid over 
de gevangenis. Die situatie maakt het moeilijker voor de rekenplichtige om zijn voorra-
den te controleren en onder toezicht te houden. Het Rekenhof wijst erop dat die situatie 
het ook moeilijker maakt om goederen op te nemen in de rekening over waren. 

• Sommige ruimtes zijn niet beveiligd. Het gaat om ruimtes die overdag vrij toegankelijk 
zijn of die niet adequaat kunnen worden afgesloten. Bijgevolg weigeren sommige reken-
plichtigen de daar opgeslagen goederen op te nemen in hun rekening over waren, onder 
meer de voedingsmiddelen van de gedetineerden. 

• Door de overbevolking in de gevangenissen zijn er minder ruimtes beschikbaar voor 
logistieke doeleinden.

Het hoofdbestuur herinnert eraan dat de specifieke infrastructuur van de gevangenissen, 
die wordt beheerd door de Regie der Gebouwen, de opslagmogelijkheden beperkt. Het zal, 
in samenwerking met de regiodirecteurs, de inrichtingshoofden echter wijzen op de nood-
zaak om hun rekenplichtigen zoveel mogelijk correcte opslagruimtes te bieden. 

2.3.2 Beheer van de sleutels van de verschillende stockageruimtes
Eigenlijk zou alleen de rekenplichtige sleutels mogen hebben van de stockageruimtes. Het 
Rekenhof stelde echter vast dat binnen een gevangenis tot een tiental sleutels van eenzelfde 
ruimte circuleren, in handen van verschillende personen.

In die omstandigheden heeft de rekenplichtige geen controle meer over welke waren bin-
nenkomen en – vooral – buitengaan, temeer daar geen enkele inventaris voorhanden is van 
die sleutels.

In de gevangenis van Ruiselede zijn de sleutels elektronisch. Men kan dus te allen tijde 
weten wie toegang heeft gehad tot de voorraden. Die situatie is ideaal maar uitzonderlijk.
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In zijn antwoord verzekert het hoofdbestuur dat in principe enkel de rekenplichtige en/
of de zaakvoerder sleutels hebben, maar dat om veiligheidsredenen ook andere personen 
erover kunnen beschikken. Ideaal zou een systeem zijn zoals dat in Ruiselede, maar de 
infrastructuur is daartoe niet altijd aangepast en de budgettaire weerslag niet verwaarloos-
baar. Het stelt voor met de Regie der Gebouwen na te gaan of dit geval per geval haalbaar is. 

2.3.3 Leveringstermijn van de bestellingen
Voor sommige bestellingen door de rekenplichtige die door het hoofdbestuur worden 
beheerd, zijn uitvoeringstermijnen van één tot drie jaar nodig, vaak wegens ontoereikende 
kredieten. Bijgevolg kunnen de gevangenissen maandenlang zonder voorraad vallen en de 
bestellingen van twee opeenvolgende jaren tegelijk ontvangen. Dat vereist grote stockage-
ruimtes. Als die niet beschikbaar zijn, leidt dat tot weinig passende oplossingen waarbij 
ruimtes worden gebruikt die niet met een sleutel kunnen worden afgesloten of waarbij goe-
deren worden opgeslagen in voor iedereen toegankelijke gangen. Dat compromitteert de 
goede bewaring en de veiligheid van de goederen. 

Het hoofdbestuur bevestigt dat budgetten kunnen worden vrijgemaakt voor bepaalde dos-
siers (vooral kleding) en dat bestellingen van meerdere jaren in een keer worden geleverd 
om geen (vereffenings-)kredieten te verliezen. 

2.4 Bijzondere problemen

2.4.1 Uniformen van de penitentiair beambten 
Penitentiair beambten die in dienst treden (zowel statutairen als contractuelen) ontvangen 
een basisuitrusting. De uniformvoorraden worden bewaard in het opleidingscentrum voor 
penitentiair personeel van Marneffe voor het Franstalige personeel en in dat van Brugge 
voor het Nederlandstalige personeel461. 

De collectieve brief nr.  100 van 16 september 2010 van het hoofdbestuur stelt de rekenplich-
tigen over waren van die twee inrichtingen (of hun gedelegeerde) aan als verantwoordelij-
ken voor de kledij. Ze moeten elk jaar de rekeningen over het beheer van die voorraden aan 
het Rekenhof bezorgen. Bij het opleidingscentrum van Marneffe is er een rekenplichtige 
over waren, maar niet bij het opleidingscentrum van Brugge, dat louter inventarissen bij-
houdt. 

In Marneffe zijn de stockageomstandigheden niet optimaal. De goederen worden opgesla-
gen in vochtige kelders, waar ze degenereren (schimmel op de kleding, roest op de metalen 
onderdelen van schoeisel enz.). Daardoor kunnen ze niet meer geschikt zijn voor gebruik. 

Penitentiaire beambten kunnen elk jaar hun uitrusting geheel of gedeeltelijk vernieuwen462. 
In het jaar nadat ze in dienst zijn getreden, krijgen ze een aantal punten, berekend in ver-

461 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 januari 2005 bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking 
gesteld wordt van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps, van de penitentiaire beambten en verplegers 
van	het	directoraat-generaal	Uitvoering	van	Straffen	en	Maatregelen	van	de	Federale	Overheidsdienst	 Justitie	
en ministerieel besluit van 28 oktober 2009 bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking gesteld 
wordt van de veiligheidsbeambten en de penitentiaire beambten van het directoraat-generaal Penitentiaire inrich-
tingen bij de Federale overheidsdienst Justitie.

462 Artikel 3 van het al vernoemde koninklijk besluit van 18 januari 2005.
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houding tot de werkelijk gepresteerde arbeidstijd463 en waarmee ze artikelen naar keuze 
kunnen aanschaffen.

De rekenplichtige over waren van elke penitentiaire inrichting (of zijn gedelegeerde) zorgt 
voor de definitieve oplevering van de aan beambten toegewezen kleding.

Als een cipier zijn functie (al dan niet vrijwillig) stopzet, kan hij geen kledingrechten meer 
inroepen op grond van de voorgaande gepresteerde periode. Die regel wordt echter niet 
altijd in acht genomen. Bovendien kan een cipier die de inrichting verlaat, bestelde kleding 
alsnog daarna afhalen, wat niet strookt met de regelgeving. 

De rekenplichtige over waren moet één keer per jaar een inventaris van de niet-afgehaalde 
kledingstukken464, samen met een specifieke verklaring, bezorgen aan de dienst BAB. Die 
moet dan laten weten wat er met die kleding moet gebeuren. Sommige rekenplichtigen 
stellen echter zo’n verklaring te hebben ingediend, zonder dat daar reactie op is gekomen 
van het hoofdbestuur.

Geen enkele rekening over waren van de penitentiaire inrichtingen vermeldt die gestoc-
keerde maar niet-afgehaalde goederen. In de nieuwe gevangenissen gaat het om een paar 
stuks; in oudere gevangenissen (Vorst, Andenne) gaat het om meer dan duizend stuks. De 
Franstalige rekenplichtigen schatten het aantal niet-afgehaalde kledingstukken op min-
stens zesduizend. Dat betekent dat heel wat middelen geïmmobiliseerd en onbenut blijven. 
Die voorraden worden sporadisch aangesproken om een beschadigd kledingstuk te vervan-
gen en sommige hemden worden als vodden gebruikt.

Het Rekenhof beveelt aan erop toe te zien dat de uniformen worden opgeslagen in ruimtes 
waar ze goed bewaard kunnen worden en ze op te nemen in een rekening over waren. Niet-
uitgereikte uniformen moeten een nieuwe bestemming krijgen. Krijgen ze die niet, dan 
moeten ze worden geïnventariseerd in de rekening over waren van de gevangenis. Het zou 
interessant kunnen zijn een centraal magazijn te creëren om die situatie te kunnen mana-
gen. Het Rekenhof is van oordeel dat het systeem voor de bestelling van uniformen aan een 
grondige hervorming toe is, om onder meer de stockoverschotten te verminderen.

In zijn antwoord kondigt het hoofdbestuur aan dat het met het hoofd Human Resources 
van het departement zal onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om 
in het opleidingscentrum van Brugge een rekenplichtige aan te wijzen die verantwoorde-
lijk is voor de kleding. Wat de jaarlijkse vernieuwing van de uitrusting van de penitentiair 
beambten betreft, wordt het koninklijk besluit van 18 januari 2005 momenteel besproken 
in een werkgroep met de vakbonden om het te herwerken. Daarbij zal rekening worden 
gehouden met de elementen die het Rekenhof vermeldt. 

463 die punten zijn vastgelegd in artikel 2 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2009. daarna is het de rekenplich-
tige over waren die op grond van de geldende regels bepaalt hoeveel punten een beambte krijgt (artikel 14 van het 
genoemde ministerieel besluit).

464 daar kunnen uiteenlopende redenen voor zijn: de functie van de betrokkene is stopgezet, de betrokkene is overle-
den,	de	kleding	is	niet	afgehaald	binnen	de	termijn	van	één	jaar,	er	is	een	definitieve	tuchtsanctie	uitgesproken.
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2.4.2  Ouderdom van de voorraden 
De voorraden met kleding voor gedetineerden zijn soms heel oud. Het gaat om aanzienlijke 
volumes die moeten worden opgeslagen, waarvan een deel niet meer bruikbaar is (omdat 
de kleding werd opgeslagen in ongeschikte ruimtes en bijgevolg beschadigd raakte) of waar 
geen vraag meer naar is.

Het hoofdbestuur heeft geantwoord dat dit duidelijk een probleem van beheer is en van te 
weinig kennis van de procedures (staat 220), die het in herinnering zal brengen.

2.4.3 Overschotten of tekorten bij controles van de voorraad – retours van producten
Controles op een steekproef van producten hebben aangetoond dat er voor bepaalde pro-
ducten overschotten zijn die in de rekening hadden moeten worden opgenomen. De inrich-
tingen hadden geen verklaring voor die verkeerde tellingen. Een oplossing kan zijn om alle 
voorraden in overeenstemming te brengen met de fysieke stocks en het beheer te hervatten 
vanuit een correcte basis en met inachtneming van de goede praktijken (betere opspoor-
baarheid, versterkte interne controle enz.) vanaf 2018. 

In de gevangenis van Hoogstraten stelde het Rekenhof vast dat goederen ontbraken. Daar-
voor zal een tekortrekening opgesteld worden. De gevangenis en het hoofdbestuur moeten 
onderzoeken waaraan die situatie te wijten is. 

De boekhoudkundige verwerking van retours (producten die terugkeren naar de voorraad) 
is één van de problemen waarvoor nog een oplossing moet worden gevonden. Dat is bijvoor-
beeld het geval bij een kantine voor een gedetineerde die werd vrijgelaten. 

Als conclusie beveelt het Rekenhof aan de kleding te sorteren om de stuks die beschadigd 
of verouderd zijn, eruit te halen of te vernietigen. Die verrichtingen moeten geregistreerd 
worden in de rekening over waren. Overschotten moeten er ook in geregistreerd worden en 
voor ontbrekende producten moet een tekortrekening worden opgesteld en aan het Reken-
hof bezorgd. Stockverschillen moeten worden onderzocht door de rekenplichtige of door 
de zaakvoerder, naargelang van het bedrag. Tot slot moet het hoofdbestuur zich uitspreken 
over de kwestie van de retours.    

Het hoofdbestuur neemt deze opmerkingen ter harte. Wat de retours betreft, kan enkel 
het inslagbiljet (211) samen met een factuur een heropname van goederen verantwoorden. 

2.4.4 Procedure voor vernietiging
In de huidige procedure voor vernietiging stelt de rekenplichtige een dossier op dat mee 
wordt ondertekend door de zaakvoerder. Het verzoek wordt vervolgens naar het hoofd-
bestuur verzonden, dat al dan niet instemt. Bederfbare waren mogen vernietigd worden 
zonder het akkoord van het hoofdbestuur te moeten afwachten.

Die procedure is omslachtig en het hoofdbestuur ontvangt meestal niet de nodige informa-
tie om de situatie correct in te schatten. Toch is het hoofdbestuur niet te vinden voor een 
wijziging van de procedure. De procedure is in de praktijk niet altijd bekend of wordt niet 
altijd toegepast door sommige rekenplichtigen. Die boeken het vernietigde item alsof het 
gewoon uit de voorraad is gehaald. 
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Het Rekenhof beveelt aan de zaakvoerder te machtigen om die bevoegdheid van intern toe-
zicht uit te oefenen, op zijn minst voor vervallen voedingsmiddelen of beschadigde goederen, 
en om goederen als vernietigd te laten registreren (veeleer dan ze gewoonweg uit te schrijven).  

In zijn antwoord verwijst het hoofdbestuur naar zijn eerdere reactie dat de procedures 
onvoldoende gekend zijn. Het zal onderzoeken of het mogelijk is de zaakvoerder te machti-
gen om vervallen of beschadigde voedingsmiddelen te laten vernietigen. 

2.4.5 Sluiting van een penitentiaire inrichting
Het Rekenhof stelt vast dat er geen enkele procedure bestaat om de problemen te regelen 
als een penitentiaire inrichting sluit. Die situatie heeft zich voorgedaan met de gevangenis 
van Verviers en dreigt zich te herhalen wanneer de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en 
Berkendaal sluiten (ze worden vervangen door de nieuwe gevangenis in Haren). In het geval 
van Verviers werden de goederen naar andere inrichtingen gebracht, maar de overdrachts-
facturen werden zelden gevonden. De rekenplichtigen die de goederen ontvingen, hebben 
ze bovendien niet systematisch in hun inventaris opgenomen. 

Het Rekenhof beveelt aan een procedure in te stellen voor de overdracht van goederen van-
uit inrichtingen die sluiten naar andere inrichtingen, waarbij de rekenplichtigen verplicht 
worden de ontvangen goederen in hun rekening over waren op te nemen.

Het hoofdbestuur antwoordt dat het bij de sluiting van de gevangenis van Verviers de 
rekenplichtige opgedragen heeft documenten op te stellen overeenkomstig de handleiding 
uit 2003. Daarvan zijn ook bewijzen geleverd. Niettemin zijn bepaalde artikelen recht-
streeks verdeeld in de inrichting van bestemming, zonder langs het magazijn te passeren. 
Die artikelen zijn ook niet in de rekeningen opgenomen. Het bestuur neemt akte van de 
aanbeveling en zal erop toezien bij de toekomstige sluiting van de gevangenissen van Vorst, 
Berkendaal en Sint-Gillis.   

2.5 Reglementaire problemen

2.5.1 Niet-naleving van de datum waarop de rekeningen moeten worden afgelegd 
Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat bepaalt dat de rekeningen van de rekenplichtigen aan 
het Rekenhof moeten worden bezorgd vóór 1 maart van het jaar na dat waarvoor ze worden 
opgemaakt. Met de huidige procedure bij het hoofdbestuur, kan die termijn niet in acht 
worden genomen voor de rekeningen over waren van de gevangenissen. Het hoofdbestuur 
moet de facturen van goederen die in de rekeningen zijn geregistreerd namelijk “annule-
ren”. Dat gebeurt als het hoofdbestuur heeft gecontroleerd of de factuur die de rekenplich-
tige over gelden heeft ingediend, overeenstemt met de ontvangstnota voorgelegd door de 
rekenplichtige over waren. Het bestuur is bijgevolg van oordeel dat het de rekeningen over 
waren van de gevangenissen niet kan bezorgen vóór 30 juni van het volgende jaar, en dat 
die procedure enkel kan worden versneld door gebruik te maken van Fedcom. Het Rekenhof 
kan niet akkoord gaan met die argumentering en is van oordeel dat het hoofdbestuur zijn 
procedures moet afstemmen op de vereisten van de wetgeving.

Het hoofdbestuur ziet geen oplossing op korte termijn om artikel 42 van de wet van 
22 mei 2003 na te leven. 
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2.5.2 Geen overzending van een gewaardeerde inventaris van de rekening over waren
De gewaardeerde inventaris van de rekening over waren bestaat, maar werd niet aan het 
Rekenhof bezorgd. Het bestuur heeft beloofd dat in orde te brengen, maar merkt op dat 
de rekenplichtigen niet altijd de juiste waarderingsmethode hanteren en dat de cijfers dus 
omzichtig moeten worden opgevat. 

Het Rekenhof nodigt het hoofdbestuur uit opleidingen te organiseren die rekenplichtigen 
moeten helpen kwaliteitsvolle gewaardeerde inventarissen voor te leggen.

Het hoofdbestuur zal erover waken dat de waarderingsmethode geüniformeerd wordt. 

2.5.3 Geen communicatie in geval van tekorten
Als het Rekenhof een rekening met een tekort afsluit, moet de minister dat melden aan de 
betrokken rekenplichtige. Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat dat niet altijd gebeurt. 
Het hoofdbestuur zal dit punt ter sprake brengen bij de adviseurs van de minister.

3 Conclusies en aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat.

• toezien op een meer doorgedreven standaardisering en volledigheid van de rekenin-
gen door er alle goederencategorieën in op te nemen die de handleiding van 2003 voor-
schrijft;

• de opleiding en de permanente vorming voor rekenplichtigen en zaakvoerders verbete-
ren;

• de interne controle binnen de inrichtingen en het intern toezicht door het hoofdbestuur 
versterken;

• ervoor zorgen dat goederen veilig en aangepast gestockeerd kunnen worden;
• de procedures voor het toewijzen van kleding aan de penitentiair beambten herzien;
• de voorraden en de boekhouding in overeenstemming brengen zodat de jaarrekening 

een getrouw beeld geeft van de goederen die de inrichting bezit;
• de procedure voor het vernietigen van beschadigde of verouderde producten herzien;
• aan het Rekenhof financiële staten (jaarrekening en eindebeheerrekening) voorleggen, 

samen met de vereiste verantwoordingsstukken, binnen de wettelijke termijnen.

Financieel beheer van de we-
reldtentoonstelling van Milaan 
2015
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Hoofdstuk 6

Financieel beheer van de 
 wereldtentoonstelling van 
 Milaan 2015
Het Rekenhof heeft het financieel, juridisch en boekhoudkundig beheer van de Belgische deel-
name aan de wereldtentoonstelling van Milaan gecontroleerd. Het heeft ook onderzocht wat 
het commissariaat-generaal deed met de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde naar 
aanleiding van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstellingen in Shanghai (2010) en 
Yeosu (2012).

De definitieve uitgaven- en ontvangstenrekening van de wereldtentoonstelling in Milaan is nog 
niet aan het Rekenhof bezorgd. De minister van Economie legde voorlopige afrekeningen voor 
maar de cijfers die daarin vermeld zijn, konden niet worden afgepunt met de journaals.

De meeste uitgaven- en ontvangstverrichtingen werden niet aangerekend op de begroting van 
de Staat, wat strijdig is met het beginsel van de universaliteit van de begroting.

Bovendien was er nagenoeg geen intern toezicht op die verrichtingen. Bij de ontvangsten, bij-
voorbeeld, werden de akkoorden en verbintenissen niet schriftelijk geformaliseerd noch vervat 
in een opgave van de vastgestelde rechten. Bovendien was er geen bekendmaking of opbod toen 
het materieel en het meubilair werd verkocht na afloop van de tentoonstelling. Bij de uitgaven 
heeft het Rekenhof dubbele betalingen en diverse problemen met leveranciers vastgesteld.

Wat de overheidsopdrachten betreft, is er geen gevolg gegeven aan de aanbevelingen uit de 
voorgaande audits. Het commissariaat heeft geen enkele overheidsopdracht geplaatst om 
medecontractanten te kiezen, behalve voor de bouw van het paviljoen.

1 Context en reikwijdte van het onderzoek 

De ministerraad van 1 maart 2013 stemde ermee in dat België zou deelnemen aan de wereld-
tentoonstelling van Milaan, die plaatsvond van 1 mei tot 31 oktober 2015. Het Commissari-
aat-generaal van de Belgische regering bij de wereldtentoonstelling van Milaan 2015 (hierna 
het commissariaat genoemd), dat verbonden is aan de FOD Economie, moest de deelne-
ming in goede banen leiden.



230

Gezien de grote tekortkomingen die het Rekenhof vaststelde in zijn onderzoek naar de Bel-
gische deelneming aan de wereldtentoonstellingen in Shanghai (2010)465 en Yeosu (2012)466, 
heeft het ditmaal gecontroleerd of het project financieel, juridisch en boekhoudkundig cor-
rect werd beheerd. Zo onderzocht het de wettelijkheid, de regelmatigheid en de boekhoud-
kundige verwerking van de uitgaven en ontvangsten die op diverse Belgische en Italiaanse 
bankrekeningen werden verricht. 

Het commissariaat kon echter geen verantwoordingsstukken voorleggen voor de verrich-
tingen op de Italiaanse bankrekeningen die het Rekenhof wenste te controleren, omdat 
die stukken niet geklasseerd noch genummerd waren. Bijgevolg konden de volledigheid, 
de regelmatigheid en de boekhoudkundige verwerking van die verrichtingen niet worden 
onderzocht. 

Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag op 16 augustus 2017 bezorgd aan de minister van 
Economie en aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie. Die heeft laat-
tijdig, op 4 oktober 2017, drie antwoorden bezorgd, van de adjunct-commissaris-generaal, 
van de schatbewaarder van het Commissariaat en van de Regie der Gebouwen.

2 Vaststellingen

2.1 Begroting, rekeningen en boekhouding
Het Rekenhof heeft de definitieve uitgaven- en ontvangstenrekening van de Belgische deel-
name aan de wereldtentoonstelling in Milaan nog niet ontvangen. De minister van Econo-
mie bezorgde op 9 augustus 2016 een afrekening op datum van 15 juli 2016 en daarna, op 
13 februari 2017, een afrekening van de verrichtingen uit 2016. De cijfers in die twee voorlo-
pige afrekeningen konden niet worden afgepunt met de journaals.

De afrekeningen vermelden een positief saldo van om en bij de 2,6 miljoen euro, maar het 
saldo van 2,5 miljoen euro van de tentoonstelling in Shanghai (2010) is daarin vervat.

De ontvangsten van het commissariaat, waarmee de uitgaven voor de tentoonstelling moes-
ten worden bekostigd, werden slechts zeer gedeeltelijk geboekt op de variabele kredieten 
van het begrotingsfonds voor de organisatie van de wereldtentoonstelling en de interna-
tionale tentoonstellingen. Op dat organiek fonds werden immers slechts twee bedragen 
(110.000 euro in 2014 en 114.000 euro in 2015) aangerekend waarmee de wedde van de com-
missaris-generaal zou worden betaald via de CDVU467.

De betalingen van die wedde waren de enige bedragen, samen met de federale bijdragen 
van 5,8 miljoen euro, die werden vermeld op de rekening van uitvoering van de begroting. 
De andere uitgaven- en ontvangstverrichtingen zijn niet opgenomen in de begroting, wat 
strijdig is met het beginsel van de universaliteit van de begroting.

465 Rekenhof, “Financieel beheer van de wereldtentoonstelling Shanghai 2010”, 169e Boek, Volume i, Brussel, decem-
ber 2012, p. 391-400. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

466 Rekenhof, “Financieel beheer van de wereldtentoonstelling Yeosu 2012”, 170e Boek, Volume i, Brussel, oktober 
2013, p. 289-296. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

467 De	Centrale	Dienst	 der	 Vaste	Uitgaven	 (CDVU),	 die	 bij	 de	 FOD	 Financiën	 de	wedden	 betaalt,	werd	 op	 1	 janu-
ari 2016 omgevormd tot het federaal sociaal secretariaat PersoPoint, dat tot de Fod Beleid en ondersteuning 
behoort.   
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Het Rekenhof stelde vast dat rekenbladen werden gebruikt voor de consolidatie van de ver-
richtingen die vanop de bankrekeningen werden uitgevoerd, en dat er geen boekhouding 
van de klanten en de leveranciers werd bijgehouden. Dergelijke praktijken getuigen niet van 
behoorlijk bestuur en zijn niet bevorderlijk voor de transparantie van de boekhouding van 
het commissariaat, waarvan de volledigheid niet kan worden gegarandeerd. 

De FOD Economie is belast met het intern toezicht op de financiële en boekhoudkundige 
verrichtingen van het commissariaat, maar van intern toezicht was nauwelijks sprake468.

Zo werd geen enkele gestandaardiseerde procedure ingesteld voor de goedkeuring van 
facturen. Soms gaf de commissaris-generaal weliswaar zijn goedkeuring per mail als de 
schatbewaarder daarom vroeg, maar de meeste betalingen werden uitgevoerd zonder dat 
de factuur formeel was goedgekeurd.

Voor de facturen en de verantwoordingsstukken is er bovendien nergens een vermelding 
aan de hand waarvan bijvoorbeeld de ontvangst van de prestaties of de registratie in de 
boekhouding kan worden vastgesteld. Dat strookt niet met de wettelijke bepalingen469. Zo 
vond het Rekenhof enkele door de schatbewaarder uitgevoerde dubbele betalingen, die met 
passende maatregelen vermeden hadden kunnen worden.

Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de vergoeding van de kosten die het personeel van het 
commissariaat in het buitenland gemaakt heeft, niet berust op opdrachten aan de hand 
waarvan die uitgaven kunnen worden gekoppeld aan een geplande activiteit of een welbe-
paalde gebeurtenis.

2.2 Controle van de ontvangsten en uitgaven

2.2.1 Ontvangsten met betrekking tot de wereldtentoonstelling

2.2.1.1 Ontvangsten uit overheidsfinanciering
In totaal werd 13,0 miljoen euro overheidsfinanciering ontvangen. Die omvat de kredieten 
die tussen 2013 en 2015 waren ingeschreven op de begroting van de FOD Economie (5,8 mil-
joen euro), de financiële deelneming van de deelstaatentiteiten (4,7 miljoen euro) en het 
beschikbare saldo van de wereldtentoonstelling in Shanghai in 2010 (2,5 miljoen euro). 

Het Rekenhof heeft de stortingen vergeleken met de financiële bijdragen die werden vastge-
legd in akkoorden met de deelstaatentiteiten. Daaruit bleek dat de Vlaamse Gemeenschap 
2,1 miljoen euro heeft begroot en betaald, terwijl in het akkoord van het Overlegcomité 
voor Vlaanderen een bijdrage van 2,2 miljoen opgenomen was.

2.2.1.2 Eigen ontvangsten
De ontvangsten uit sponsoring en commerciële activiteiten ter plaatse hebben de beschik-
bare middelen met 5,2 miljoen euro doen toenemen. De totale geïnde ontvangsten beliepen 
dus 18,2 miljoen euro op 31 december 2016.

468 Op	grond	van	het	koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007		betreffende	het	intern	controlesysteem	binnen	sommige	
diensten van de federale uitvoerende macht.

469 Artikel 12 van de wet van 22 mei 2003.
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Het overzicht van de ontvangsten uit sponsorovereenkomsten is echter onvolledig: de enige 
bedragen die in de boekhouding werden geregistreerd (150.000 euro), stemmen overeen 
met de ontvangsten die daadwerkelijk werden geïnd via de bankrekeningen van het com-
missariaat. Die overeenkomsten werden niet op een rationele manier geklasseerd, ze wer-
den niet opgenomen in een overzicht van de vastgestelde rechten en ze gaven slechts zelden 
aanleiding tot facturen van het commissariaat. Net zoals bij vorige tentoonstellingen heeft 
het Rekenhof bovendien vastgesteld dat sponsorfirma’s de overeenkomsten met het com-
missariaat niet volledig zijn nagekomen.

De organisatie van evenementen tijdens de tentoonstelling heeft zowat 250.000 euro aan 
bijzondere ontvangsten opgeleverd. Er werden ook diverse ontvangsten geboekt voor nage-
noeg 120.000 euro. De overige eigen ontvangsten (4,7 miljoen euro) bestaan uit de exploita-
tie-ontvangsten van het paviljoen.

Uit het onderzoek van de verantwoordingsstukken blijkt dat verschillende verbintenissen 
die derden aangingen, slechts berusten op mondelinge overeenkomsten met de commissa-
ris-generaal. Bijgevolg is het voor een extern (of intern) controleur onmogelijk een totaal-
beeld te krijgen van de ontvangstenverrichtingen van het commissariaat en de ontvangsten 
te koppelen aan formele akkoorden of overeenkomsten.

Na het einde van de tentoonstelling heeft het commissariaat materieel en meubelen 
doorverkocht aan leveranciers of dienstverleners van het commissariaat, voor in totaal 
22.171 euro. Voor die verkopen werden geen maatregelen genomen voor bekendmakingen 
of opbiedingen. Er kan dus onmogelijk worden bepaald of de verkregen prijs de meest voor-
delige was voor de Staat.

2.2.2 Uitgaven met betrekking tot de wereldtentoonstelling 

2.2.2.1 Algemeen overzicht
Volgens de voorlopige afrekeningen kunnen de uitgaven voor de wereldtentoonstelling 
worden uitgesplitst in personeelskosten (2,4 miljoen euro voor de wedden en vergoedin-
gen van de kosten van medewerkers), werkingskosten (5,2 miljoen euro) en kosten voor de 
bouw, inrichting en exploitatie van het paviljoen (8,0 miljoen euro). 

Het Rekenhof stelt vast dat er problemen waren met sommige leveranciers: 

• Een bestelling chocolade kon niet meer worden verkocht omdat ze niet op een geschikte 
locatie gestockeerd was door de logistiek verantwoordelijke op wie verplicht een be-
roep moest worden gedaan vanwege de organisatoren van de wereldtentoonstelling. Het 
commissariaat betaalde de leverancier 35.850 euro, wat overeenstemt met de overeenge-
komen waarde van die voorraad.

• Voor een bestelling boeken werden verschillende voorschotten aan de leverancier be-
taald vóór de levering. Bovendien werden de wijzigingen aan de bestelling, die voor 
bijkomende kosten zorgden, niet schriftelijk vastgelegd.

• Het commissariaat heeft de verbintenis met een externe consultant pas laattijdig ver-
broken omdat het de prestaties volstrekt ontoereikend achtte, maar heeft geen enkele 
schadeloosstelling gevraagd.
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2.2.2.2 Naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving 
Er werd geen gevolg gegeven aan de opmerkingen die het Rekenhof formuleerde bij voor-
gaande audits. Zo houdt het commissariaat zich nog altijd niet aan de overheidsopdrach-
tenwetgeving en meer in het bijzonder de fundamentele beginselen zoals de mededinging 
en de transparantie. Geen enkele overheidsopdracht werd geplaatst om medecontractanten 
te kiezen voor de wereldtentoonstelling, behalve voor de bouw van het paviljoen.

De overheidsopdracht voor de bouw van het paviljoen werd niet vooraf ter advies voor-
gelegd aan de Inspectie van Financiën, hoewel het geraamde maximumbedrag van de 
opdracht (6,5 miljoen euro inclusief btw) het grensbedrag van 125.000 euro ruimschoots 
overschreed470. 

Bovendien is het Rekenhof van oordeel dat er geen onderhandelingsprocedure met bekend-
making mocht worden gebruikt op grond van de aangehaalde redenen (uitzonderlijke 
omstandigheden en werken waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op 
voorhand een globale prijs vast te stellen471). De aanbestedende overheid kon immers van bij 
aanvang een maximumbedrag bepalen voor de opdracht en de uitzonderlijke aard van de 
werkzaamheden waarnaar de wet verwijst, betreft grote infrastructuurwerken.

De afrekeningen die werden opgesteld tijdens de werken, omvatten tal van prijssupple-
menten. Het Rekenhof benadrukt dat sommige van die supplementen (bijvoorbeeld de 
inrichting van de ‘chocolate corner’ voor een bedrag van 277.688,64 euro inclusief btw) 
overeenstemmen met verzoeken van de firma’s die een zone van het paviljoen uitbaatten 
die niet was gepland in het oorspronkelijke bestek. De totale kostprijs van de werf beliep 
7.883.241 euro inclusief btw op basis van de voorlopige afrekeningen. Dat is bijna 22 % meer 
dan het bedrag in de initiële offerte.

De opdracht gaf aanleiding tot twee geschillen:

• Een onderaannemer van de opdrachtnemer diende bij de rechtbank een claim in van 
607.948,51 euro. In afwachting van het vonnis werd dat bedrag, in samenspraak met de 
juridische dienst van de Regie der Gebouwen, voorlopig geblokkeerd op de Belgische 
bankrekening van het commissariaat.

• Nadat het paviljoen was afgebroken, stuurde de opdrachtnemer het commissariaat een 
bijkomende vraag om betaling voor een bedrag van 339.552,69 euro btw inclusief. Dat 
bedrag zou overeenstemmen met elementen die niet in de oorspronkelijke offerte waren 
opgenomen, namelijk wegruimingen van aarde en prestaties doordat het beton niet kon 
worden vergruisd op de site van de tentoonstelling.

Die geschillen zijn nog niet beslecht. Als de eisers in het gelijk worden gesteld, moeten die 
bedragen worden opgeteld bij de uitgaven voor de bouw van het paviljoen.

470 Artikel	14	van	het	koninklijk	besluit	van	16	november	1994	betreffende	de	administratieve	en	begrotingscontrole.
471 die hypothese is vervat in artikel 26, § 2, 1°, b), van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.
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3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Begroting, rekeningen en boekhouding
Als het tegoed uit het verleden buiten beschouwing wordt gelaten, sluit de Belgische deel-
name aan de wereldtentoonstelling in Milaan af met een tegoed van 0,1 miljoen euro. Dat is 
echter een voorlopig resultaat, aangezien de afloop van de lopende geschillen dat resultaat 
nog negatief kan beïnvloeden. Het resultaat is bovendien twijfelachtig, omdat de bedragen 
in de voorlopige afrekeningen niet overeenstemmen met die in de journalen.

De meeste ontvangsten- en uitgavenverrichtingen werden niet aangerekend op de begro-
ting van de Staat. Bijgevolg staan ze niet in de algemene rekeningen van het algemeen 
bestuur voor de desbetreffende jaren. Dat is strijdig met het principe van de universaliteit 
van de begroting.

Het Rekenhof kon bovendien de verrichtingen op de Italiaanse financiële rekeningen niet 
controleren omdat de verantwoordingsstukken niet geklasseerd of genummerd zijn.

De boeking van zowel ontvangsten als uitgaven beantwoordt niet aan elementaire regels 
van volledigheid en betrouwbaarheid van de boekhouding. Bovendien blijkt het interne 
toezicht op de financiële en boekhoudkundige verrichtingen van het commissariaat zo 
goed als onbestaande te zijn.

Naar aanleiding van het samenwerkingsprotocol dat de federale Staat en de betrokken deel-
staatentiteiten op 28 maart 2017 ondertekenden, keurde de ministerraad op 21 april 2017 de 
koninklijke besluiten goed tot oprichting van een nieuwe administratieve dienst met boek-
houdkundige autonomie (ADBA) om de deelname van België aan toekomstige tentoonstel-
lingen in goede banen te leiden472. Dat Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internatio-
nale Tentoonstellingen staat onder het toezicht van de minister van Economie en zal worden 
geleid door een beheerscomité en worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en twee 
regeringscommissarissen. De bepalingen inzake boekhouding en begroting voor ADBA’s473 
zijn ten volle op de dienst van toepassing474. De nieuwe dienst zal een oplossing moeten 
vinden voor de talrijke problemen die het Rekenhof heeft vastgesteld.

Het Rekenhof beveelt opnieuw aan dat de diensten van het commissariaat voortaan per 
wereldtentoonstelling of ander evenement een centrale lijst opmaken van alle verbintenis-
sen en overeenkomsten, volgens uitgaven- of ontvangstencategorie.

472 Koninklijk	besluit	van	22	juni	2017	betreffende	de	organisatie	en	werking	van	de	administratieve	dienst	met	boek-
houdkundige autonomie genaamd, “Belgisch Commissariaat-generaal voor de internationale Tentoonstellingen”, 
en	koninklijk	besluit	van	22	juni	2017	betreffende	het	financieel	beheer	van	de	administratieve	dienst	met	boek-
houdkundige autonomie, genaamd: “Belgisch Commissariaat-generaal voor de internationale Tentoonstellin-
gen”.

473 hoofdstuk ii van de al vernoemde wet van 22 mei 2003.
474 ingevolge artikel 62 van de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, dat het commissa-

riaat-generaal opricht als een een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, overeenkomstig titel 
iii, hoofdstuk ii, van de wet van 22 mei 2003.
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Ook stelt het voor in het kader van een internecontrolesysteem schriftelijke procedures in 
te stellen voor de goedkeuring van bestelbonnen, de uitvoering van de opleveringsformali-
teiten en de validering van facturen.

Wat de sponsoring betreft, benadrukt het Rekenhof nogmaals hoe belangrijk het is alle 
akkoorden (en wijzigingen) vast te leggen in schriftelijke overeenkomsten vóór de uitvoe-
ring ervan aanvangt.

3.2 Overheidsopdrachten
Het Rekenhof herinnert eraan dat het commissariaat een aanbestedende overheid is en dat 
de overheidsopdrachtenwetgeving volledig van toepassing is op het commissariaat.

Om de interne controle te verhogen herhaalt het Rekenhof zijn verzoek om alle overheids-
opdrachten en contracten die het commissariaat sluit, vooraf voor advies voor te leggen 
(aan de Inspectie van Financiën, de regeringscommissarissen van de nieuwe ADBA of een 
dienst gespecialiseerd in overheidsopdrachten).

3.2.1 Overheidsopdracht voor de opbouw van het paviljoen
Deze opdracht werd op onregelmatige wijze gegund, aangezien niet werd voldaan aan alle 
voorwaarden uit de wettelijke bepaling die het commissariaat aanhaalde om het gebruik 
van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking te verantwoorden.

Het Rekenhof beveelt het commissariaat aan de opbouw van het Belgische paviljoen voort-
aan regelmatig of zelfs permanent op te volgen en een dagboek van de werken in te voeren, 
aan de hand waarvan de supplementen zouden kunnen worden beperkt tot het strikt nood-
zakelijke.

3.3.2 Contracten met verschillende ondernemers, leveranciers of dienstverleners 
Wat het sluiten of toewijzen van de verschillende contracten voor internationale tentoon-
stellingen en wereldtentoonstellingen betreft, benadrukt het Rekenhof opnieuw dat het 
commissariaat vooraf moet nagaan of die contracten gelijk te stellen zijn met overheidsop-
drachten voor werken, leveringen of diensten. Zo ja, dan moet de overheidsopdrachtenwet-
geving worden nageleefd. Het commissariaat mag overigens in de prijsaanvraag (of in het 
bestek) uitdrukkelijk het sponsoronderdeel vermelden dat met de opdracht gepaard gaat en 
dat een invloed kan hebben op de financiële of andere voorwaarden die worden voorgesteld 
door de inschrijver.

Ten slotte beveelt het Rekenhof het commissariaat aan een procedure in te stellen voor de 
bekendmaking en de opbiedingen voor de doorverkoop van het paviljoen, de meubelen en 
het materieel aangekocht voor de tentoonstellingen. Om die verrichtingen tot een goed 
einde te brengen, stelt het Rekenhof het commissariaat voor om bijstand te vragen aan de 
Algemene Administratie Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën. 
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4 Antwoorden van de administratie

4.1 Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen preciseert dat het maximumbedrag vastgelegd door de aanbeste-
dende overheid voor de overheidsopdracht van de bouw van het paviljoen, een budgettaire 
limiet was en geen raming van het project. In overleg met het commissariaat was trouwens 
een marge afgesproken om eventuele verrekeningen en onvoorziene uitgaven te dekken, 
gezien het uitzonderlijke karakter van dit project. De Regie herhaalt bovendien dat dit uit-
zonderlijke karakter gerechtvaardigd was door verscheidene factoren, zoals de complexiteit 
van het project en de uitvoering in het buitenland.

Bovendien argumenteert de Regie dat een dagboek van de werken bijhouden niet alle onver-
wachte uitgaven en verrekeningen kan voorkomen die in het algemeen te maken hebben 
met vragen van buiten de werf zelf. Ze benadrukt ook dat door de aard van de overheidsop-
dracht het niet nodig was dagelijks de gebruikte hoeveelheden en materialen op te volgen. 
Bovendien had er een probleem van overdracht van aansprakelijkheid naar de bouwheer 
kunnen rijzen. 

Het Rekenhof neemt akte van die argumenten, maar is van oordeel dat ze niet van aard zijn 
om zijn opmerkingen en aanbevelingen in twijfel te trekken.

4.2 Antwoorden van de adjunct-commissaris-generaal en de schatbewaarder van 
het commissariaat

In hun antwoorden halen de adjunct-commissaris-generaal en de schatbewaarder aller-
eerst de moeilijke omstandigheden aan van de Belgische deelname aan de wereldtentoon-
stelling van Milaan in 2015.

Wat de bestelling chocolade betreft die bedorven was, benadrukken ze onder meer dat de 
consultants die de vertegenwoordigers van de Belgische voedingsindustrie hadden aan-
gesteld, onvoldoende deskundig waren, dat de chocolatiers hun verbintenissen niet zijn 
nagekomen en dat de logistieke ondersteuning onvoldoende professioneel was. Ze geven 
aan dat het commissariaat erover gewaakt heeft dat de verscheidene betwistingen minne-
lijk konden worden geregeld, veeleer dan dure en tijdrovende rechtstzaken aan te gaan met 
een onzekere uitkomst.

De adjunct-commissaris-generaal zou willen dat enerzijds objectieve criteria worden vast-
gesteld om te bepalen wat onder een sponsorcontract valt en wat niet, en anderzijds het 
commerciële aspect van de deelname aan een dergelijk evenement beter wordt afgelijnd. 

In aanvulling op het antwoord van de Regie der Gebouwen over de overheidsopdracht van 
de bouw van het Belgische paviljoen, herhalen beiden dat het moeilijk is de Belgische en 
Italiaanse wetgeving op dat vlak en de regels van het internationaal bureau van de tentoon-
stellingen met elkaar te verzoenen. Bovendien werd de uiteindelijke kostprijs beïnvloed 
door de strikte termijnen die de organisator van de tentoonstelling oplegde. Zijn richtlijnen 
en opmerkingen hebben dure wijzigingen aan het project tot gevolg had.
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Voor de andere uitgaven bevestigt de adjunct-commissaris-generaal dat alleen voor de 
bouw van het paviljoen een overheidsopdracht werd uitgeschreven. Ze wijst daarnaast ech-
ter ook op de verschillende factoren die het commissariaat verhinderd hebben de wetgeving 
op dat vlak na te leven, zoals het specifieke karakter van het project, de hoeveelheid werk 
die het vroeg en de bijzonder kleine omvang van het team.

Tot slot benadrukt de adjunct-commissaris-generaal dat door de oprichting van een 
beheerscomité met uitgebreide bevoegdheden binnen de nieuwe ADBA “Belgisch Commis-
sariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen” het beheer zal verbeteren, aan-
gezien dat niet enkel meer zal afhangen van de commissaris-generaal.
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Hoofdstuk 7

Tussenkomsten van de Staat 
in het kader van de financiële 
stabiliteit
Dit artikel is een actualisering van de artikelen die het Rekenhof sinds 2009 publiceert over de 
impact van de steunmaatregelen die werden genomen in het kader van de financiële crisis en 
die tot doel hebben de financiële stabiliteit van de eurozone te ondersteunen.

In mei 2017 besliste de regering iets meer dan een vierde van haar participatie in BNP Paribas - 
dat is 2,5 % van de kapitalisatie van die bank - te verkopen voor 1.946,7 miljoen euro. 

Het bedrag van de dividenden die de financiële instellingen in 2017 aan de Staat moeten storten, 
wordt na aftrek van de inhoudingen van de FPIM, geraamd op 563,9 miljoen euro. 

De Staat zou vanaf de crisis van 2008 tot eind 2017 meer dan 9 miljard euro moeten heb-
ben ontvangen als waarborgpremies vanwege de financiële instellingen. Voorts bevestigde 
het Europees Hof van Justitie op 21 december 2016 dat de Arco-waarborg een onrechtmatige 
staatssteun was. Het Garantiefonds, tot slot, is in 2016 en 2017 voor 50 miljoen euro tussenge-
komen als gevolg van het faillissement van Optima bank in juni 2016. 

België neemt als lid van het Europees Stabiliteitsmechanisme deel aan de plannen ter onder-
steuning van Griekenland. Een akkoord van de Eurogroep heeft op 15 juni 2017 een schijf van 
8,5 miljard euro van het derde steunplan voor Griekenland goedgekeurd dat in 2015 voor 86 mil-
jard euro werd aangenomen. 

1 Inleiding

Dit artikel is een actualisering van de artikelen die het Rekenhof sinds 2009 publiceert over 
de impact van de steunmaatregelen die werden genomen in het kader van de financiële cri-
sis en die tot doel hebben de financiële stabiliteit van de eurozone te ondersteunen475. Zoals 
de vorige artikelen schetst het de financiële stromen (zowel de ontvangsten als de uitgaven 
van de Staat) die voortvloeien uit de maatregelen ter ondersteuning van de financiële sector 
en van de eurozone

De financiële gegevens in dit artikel werden vastgesteld op 30 juni 2017, tenzij anders ver-
meld. 

475 Voor het vorige artikel wordt verwezen naar Rekenhof, 173e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 169 e.v.  
Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag op 23 augustus 2017 toegezonden aan de eerste 
minister, de minister van Financiën, de minister van Begroting en de voorzitter van het 
directiecomité van de FOD Financiën, in het kader van de tegensprekelijke procedure. De 
eerste minister heeft op 22 september 2017 geantwoord dat hij geen commentaar had. De 
minister van Financiën heeft op 29 september 2017 toelichtingen bezorgd, die in dit artikel 
werden verwerkt. 

2 Participaties van de Staat in het kapitaal van sommige financiële in-
stellingen

2.1 Staatsparticipaties
De Staat is in het kader van de financiële crisis van 2008 (al dan niet meerderheids)aandeel-
houder geworden van verschillende financiële instellingen476 via de FPIM477. Die participa-
ties zijn sindsdien geëvolueerd afhankelijk van beslissingen van de financiële instellingen 
en van de Staat.

Tabel 50 – Participaties van de Staat in sommige financiële instellingen (september 2017)

 Staatsparticipaties
Aantal aandelen in handen 
van de FPIM voor rekening 

van de Staat  Bedrag  
(in miljoen euro)

 % van  
het kapitaal

dexia nv 3.942,9 50,02 15.453.803

Belfius 3.999,9 99,99 359.407.616

BnP Paribas 5.301,5 7,44 92.931.277

Vitrufin	(ex-Ethias	
Finance)

500,0 25,00 500.001

Royal Park investments 
(RPi)

13,1 43,53 3.700.000

Totaal 13.757,3   

Bron: FPIM en FOD Financiën 

Volgens de rekeningen van de FPIM bedragen de staatsparticipaties 13.757,3 miljoen euro in 
september 2017. De FPIM bezit eveneens voor eigen rekening 3.617.753 aandelen van BNP 
Paribas en 5.000 aandelen van Belfius (via haar dochteronderneming Certi-fed).

De regering heeft in mei 2017 immers beslist iets meer dan een vierde van haar partici-
patie in BNP Paribas, goed voor 2,5 % van de kapitalisatie van die bank, te verkopen voor 
1.946,7 miljoen euro. 

476 de aanvankelijke kapitaalinjecties in 2008-2009 beliepen 11.640,0 miljard euro (9.400,0 miljard euro voor Fortis 
Bank, 1.000,0 miljard euro voor dexia, 740,0 miljard euro voor RPi en 500,0 miljard euro voor Ethias).

477 de Federale Participatie- en investeringsmaatschappij is de federale openbare holding die de participaties van de 
federale	overheden	beheert,	die	samenwerkt	met	de	overheid	voor	specifieke	projecten	en	die	haar	eigen	investe-
ringsbeleid in het belang van de Belgische economie voert. 
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Voorts is de participatie van de Staat in Royal Park Investments (RPI)478 teruggebracht naar 
13,1 miljoen euro in augustus 2016. Ze bedroeg aanvankelijk 740 miljoen euro, maar werd in 
2013 immers teruggebracht naar 21,8 miljoen euro door de verkoop (met meerwaarde) van 
de portefeuille gestructureerde producten aan financiële instellingen479. Het kapitaal van 
RPI werd vervolgens in augustus 2016 opnieuw afgebouwd met 20 miljoen euro, waarvan 
8,7 miljoen euro werd terugbetaald aan de Staat.

De verrichtingen van de Staat worden niet via geïndividualiseerde kredieten gefinancierd 
maar met algemene middelen van de Schatkist, d.i. hoofdzakelijk belastingen en leningen. 
Rekening houdend met de impliciete intrestvoet van de rijksschuld480 (2,6 % in 2016), kun-
nen de jaarlijkse kosten van die participaties worden geraamd op 354,8 miljoen euro481. Een 
deel van de participaties genereert weliswaar aanzienlijke dividenden, maar andere bren-
gen niets op voor de Staat, zoals blijkt uit de volgende tabel.

2.2 Dividenden
De volgende tabel vermeldt de dividenden die door de financiële instellingen werden gestort 
aan de Staat via de FPIM482. De bedragen voor 2017 zijn ramingen. 

Tabel 51 –  Door de financiële instellingen aan de Staat gestorte dividenden en commissies die de 
Staat sinds 2008 betaald heeft (in miljoen euro)

 2008-2015 2016 2017 Totale betalingen

dexia nv Bonusaandelen

BnP Paribas Fortis 212,6	 212,6	

BnP Paribas 1.193,0	 286,7 335,2 1.814,9

Belfius 150,0 215,0 365,0

Aan de Staat gestort dividend 130,2 211,3 341,5

Commissie FPIM 19,8 3,7 23,5

Royal Park investments 
(RPi)

309,4	 16,8 17,4 343,6

Vitrufin

Totaal 1.715,0 453,5 567,6 2.736,1 

Bron: FOD Financiën – Rekenhof

478 RPi is het Special Purpose Vehicle (generieke	naam	voor	financieringsvehikels	die	in	het	kader	van	de	effectiserings-
verrichtingen	worden	gecreëerd)	dat	in	2009	in	het	leven	werd	geroepen	om	de	zogenoemde	toxische	activa	van	
Fortis bank te liquideren. de aandeelhouders ervan zijn Ageas (44,7 %), de Staat (43,5 %) en BnP Paribas (11,7 %).

479 Rekenhof, 170e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2013, p. 233. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
480 de impliciete intrestvoet zet de betaalde intresten af tegen het totaalbedrag van de schuld voor een welbepaald 

jaar.
481 dat bedrag moet als een benaderende waarde worden beschouwd.
482 Middelenbegroting, Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, artikel 28.20.01 – dividenden van de deelnemingen van de Staat 

in	de	financiële	instellingen.	Het	gaat	om	één	artikel	waarop	alle	door	de	FPIM	in	dat	kader	gestorte	dividenden	
worden aangerekend.
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De verkoop van iets meer dan een vierde van de aandelen van BNP Paribas in mei 2017 had 
geen invloed op het bedrag van het voor dat jaar ontvangen dividend omdat het om een 
verkoop op termijn – forward sale – ging die garandeert dat de dividenden in 2017 aan de 
Staat zullen worden gestort. 

Het door BNP Paribas gestorte dividend bedroeg 1,5 euro/aandeel in 2015 en 2,31 euro/aan-
deel in 2016. Het bedraagt 2,70 euro/aandeel in 2017. 

De in 2017 van Belfius ontvangen dividenden zijn als volgt samengesteld: een saldo van 
140,0 miljoen euro van het dividend op het resultaat van 2016 en een interimdividend van 
75,0 miljoen euro op het resultaat van 2017, d.i. 215,0 miljoen euro in totaal. De FPIM houdt 
daarop een beheerscommissie in483.

Hoewel de portefeuille van RPI in 2013 werd verkocht, blijft het de beroepsprocedures 
opvolgen die tegen bankinstellingen in de Verenigde Staten werden ingediend uit hoofde 
van de schade die werd geleden wegens de aankoop van gestructureerde producten op basis 
van onvolledige of zelfs verkeerde informatie. Via het resultaat van die activiteiten kunnen 
bepaalde winsten worden gegenereerd en kan een dividend worden gestort. 

Het bedrag van de in 2017 aan de Staat te storten dividenden, na aftrek van de inhoudingen 
van de FPIM, wordt tot besluit geraamd op 563,9 miljoen euro.

3 Leningen toegekend door de Staat aan sommige financiële 
 instellingen 

De volgende tabel geeft een overzicht van de leningen die werden toegekend aan finan-
ciële instellingen (of wat Kaupthing betreft, aan de Luxemburgse schatkist), van de geïnde 
intresten en van de terugbetalingen. De bedragen voor 2017 zijn ramingen.

Tabel 52 –  Terugbetaling van de door de Staat toegekende leningen en de intresten (in miljoen euro)

Door de 
Staat 

geleende 
bedragen

Terugbetalingen en intresten
Saldo van 

de leningen2008-2016 2017 Totaal

Royal Park 
invest-
ments (RPi)

Kapitaal 5.001,7 4.645,7 0,0 4.645,7 0,0

intresten  11,9 0,0 11,9  

luxemburg 
(Kaupthing-
dossier)

Kapitaal 160,0 138,4 0,3 138,7 21,5

intresten  5,0 0,3 5,2  

KBC Kapitaal 3.500,0 4.025,0 0,0 4.025,0 0,0

intresten  841,0 0,0 841,0  

483 de overeenkomst tot gedelegeerde opdracht die op 13 oktober 2011 tussen de Belgische Staat en de FPiM werd 
gesloten	in	het	kader	van	de	aankoop	van	aandelen	van	Dexia	Bank	België	nv,	bepaalt	dat	de	Staat	een	jaarlijkse	
beheerscommissie stort gelijk aan 0,1 % van het bedrag van het vast gedeelte van de aankoopprijs van de aandelen 
(4 miljard euro). 
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Door de 
Staat 

geleende 
bedragen

Terugbetalingen en intresten
Saldo van 

de leningen2008-2016 2017 Totaal

Vitrufin Kapitaal 81,6 0,0 0,0 0,0 81,6

intresten  22,8 5,7 28,6  

Commissie 
FPiM

1,6 0,4 2,0

Totaal  8.743,3 9.691,4 6,7 9.698,1 103,1

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De lening die in 2008 aan RPI werd toegekend, werd in 2009 volledig terugbetaald. Het 
verschil van 356 miljoen euro vertegenwoordigt een wisselkoersverlies. 

De lening die aan het Groothertogdom Luxemburg (Kaupthing-dossier) werd toegekend, 
is voor 87 % terugbetaald484. De op het einde van elk kwartaal beschikbare liquide midde-
len in de effectiseringsvennootschap Pillar Securitisation SARL, het voor die gelegenheid 
opgerichte Luxemburgse SPV, worden bestemd voor de terugbetaling van de obligaties. Het 
bedrag van de terugbetalingen varieert aldus elk kwartaal.

Het door KBC terugbetaalde totaalbedrag omvat eveneens een premie voor vervroegde 
terugbetaling van 525 miljoen euro.

De lening aan Vitrufin, de holding die 100 % van het kapitaal van verzekeringsmaatschappij 
Ethias in handen heeft, is het gedeelte dat de Staat heeft onderschreven voor de lening van 
278 miljoen euro485 die die holding heeft uitgegeven om de aankoop te financieren van de 
5 % van Dexia nv door Ethias. Die lening zal in één keer worden terugbetaald op de verval-
dag in 2019. De beheerscommissie van de FPIM is vastgelegd op 0,5 %/jaar van het geleende 
bedrag.

4 Waarborgen verleend door de Staat en Europa tegen het in gebreke 
blijven van financiële instellingen 

4.1 Garantiefonds voor Financiële Diensten
Het Garantiefonds voor Financiële Diensten werd in 2008 opgericht bij de Deposito- en 
Consignatiekas van de FOD Financiën. Het beschermt de klanten wanneer een financiële 
instelling of een verzekeringsmaatschappij failliet zou gaan. Volgens de wet beschermt het 
eveneens de houders van aandelen in sommige coöperatieve vennootschappen zoals die 
van de Arco-groep.

484 het saldo stemt niet helemaal overeen met het verschil tussen het beginbedrag (160,0 miljoen euro) en de tot eind 
2017 geraamde totale terugbetalingen (138,7 miljoen euro), omdat twee intrestcoupons, voor een totaalbedrag 
van 142.055,63 euro, niet werden gestort op de voorziene vervaldagen en omdat die niet-betaalde bedragen wer-
den gekapitaliseerd. 

485 die lening biedt een intrest van 7,5 %. de verkoop van de 5 % van dexia nv gebeurde op vraag van de Europese 
Commissie.
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Er werden bij de Raad van State beroepen tot vernietiging ingediend tegen de koninklijke 
besluiten die de staatswaarborg toegekend voor deposito’s uitbreiden naar de aandelen van 
vennoten-natuurlijke personen van een erkende coöperatieve vennootschap486. De Raad 
van State stelde daarover drie prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof487. 

De Europese Commissie heeft het systeem in juli 2014 overigens aangemerkt als ongeoor-
loofde staatssteun, aangezien de coöperanten enerzijds geen spaarders zijn maar aandeel-
houders488 en België anderzijds de Commissie niet had verwittigd van zijn intenties.

Het Grondwettelijk Hof489 heeft in zijn arrest van 5 februari 2015 op zijn beurt zes prejudi-
ciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie vooraleer zich uit te spreken over de 
vragen van de Raad van State.

Het Europees Hof van Justitie heeft in 2016 bevestigd dat de Arco-waarborg wel degelijk een 
onrechtmatige staatssteun was die tijdig aan de Europese Commissie had moeten worden 
gemeld490. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 15 juni 2017 dat de aan de coöperanten geboden waar-
borg in strijd was met de Grondwet491. Op 31 juli 2017 moest de Raad van State nog uitspraak 
doen.

De regering heeft ingevolge die arresten en overeenkomstig het regeerakkoord van 
2014 andere oplossingen gezocht voor de Arco-coöperanten. Tijdens de regeringsonderhan-
delingen van juli 2017 over de begroting 2018 was er sprake van de mogelijkheid een fonds 
op te richten om een deel van de verliezen van de coöperanten te dekken. Dat fonds zou 
worden gefinancierd met de middelen afkomstig van het partieel naar de beurs brengen van 
Belfius en van de opbrengst van de vereffening van Arco.

Het Garantiefonds waarborgt de bankdeposito’s en de verzekeringscontracten van tak 21 tot 
een geïndexeerd bedrag van 100.000 euro per persoon en per instelling. Het wordt gefinan-
cierd met bijdragen van zijn leden. De berekening van de bijdragen is vervat in artikel 8 van 
het koninklijk besluit van 14 november 2008492 en houdt rekening met het door de Natio-

486 Koninklijk besluit van 10 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering 
van	de	wet	van	15	oktober	2008	houdende	maatregelen	ter	bevordering	van	de	financiële	stabiliteit	en	inzonder-
heid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de 
financiële	stabiliteit,	voor	wat	betreft	de	bescherming	van	de	deposito’s	en	de	 levensverzekeringen,	en	tot	wij-
ziging	van	de	wet	van	2	augustus	2002	betreffende	het	toezicht	op	de	financiële	sector	en	de	financiële	diensten	
houdende de uitbreiding van de beschermingsregeling tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschap-
pen; koninklijk besluit van 7 november 2011 tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van 
erkende coöperatieve vennootschappen.

487 Arresten nr.  226.095 en 226.096 van 15 januari 2014.
488 de aandelen van coöperatieve vennootschappen zijn in wezen een deelneming in het eigen vermogen van de on-

derneming in kwestie, terwijl deposito’s daarvan verschillen omdat ze deel uitmaken van het vreemd vermogen 
van een kredietinstelling.

489 Grondwettelijk hof, arrest nr.  15/2015 van 5 februari 2015, rolnummers 5621, 5814 en 5818.
490 Arrest van 21 december 2016 (Zaak C-76/15 Vervloet e.a./Ministerraad) van het Europees hof van Justitie. 
491 Arrest nr.  70/2017 van het Grondwettelijk hof.
492 Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien 

in	de	wet	van	22	februari	1998	tot	vaststelling	van	het	organiek	statuut	van	de	Nationale	Bank	van	België,	voor	wat	
betreft	de	oprichting	van	het	Garantiefonds	voor	financiële	diensten.
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nale Bank493 opgestelde risicoprofiel van de kredietinstellingen naar Belgisch recht. Agent-
schappen van kredietinstellingen naar buitenlands recht die in hun land van herkomst een 
bescherming genieten die vergelijkbaar is met die van het Garantiefonds, betalen geen bij-
dragen aan het fonds. De andere agentschappen van buitenlandse kredietinstellingen, die 
in het algemeen buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, betalen wel een 
bijdrage maar die berust niet op een risicoprofiel. Ook de bijdragen van de verzekerings-
maatschappijen worden niet bepaald op basis van een risicoprofiel.

De bijdragen aan het fonds worden door de leden gestort aan de Deposito- en Consignatie-
kas, die ze vervolgens doorstort aan de Schatkist494. Het fonds beschikt dus niet over finan-
ciële reserves en zijn tussenkomsten zijn rechtstreeks ten laste van de Staat (zie tabel 54). 

Het Garantiefonds is tussengekomen toen de verzekeringsmaatschappij APRA Leven in 
2013 failliet ging. De nettotussenkomst bedroeg 13,8 miljoen euro495.

Op 9 juni 2016 werd het fonds er door de Nationale Bank van België officieel van op de 
hoogte gebracht dat Optima Bank nv niet meer in staat was de deposito’s van haar klanten 
terug te betalen, zonder hoop dat hierin in een nabije toekomst verandering zou komen. 
Op 15 juni 2016 werd Optima Bank nv failliet verklaard. Het fonds heeft uiteindelijk een 
totaalbedrag van ongeveer 50,0 miljoen euro terugbetaald, dit is 91,9 % van de tegoeden van 
Optima Bank nv496 die worden gedekt. De uiterste datum waarop de depositohouders van 
Optima de terugbetaling van hun deposito’s konden vragen, was vastgelegd op 9 juni 2017, 
d.i. één jaar na de datum van het faillissement.

Tabel 53 –  Tussenkomsten van het Garantiefonds (in miljoen euro)

Tussenkomst 2008-2016 2017 Totaal

Apra leven 13,8 0,0 13,8

optima 47,1 2,9 50,0

Totaal 60,9 2,9 63,8

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

493 naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk hof van 23 juni 2011 (nr.  115/2011), werd artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 14 november 2008 gewijzigd door artikel 8 van de wet van 28 december 2011 op het Afwik-
kelingsfonds, zodat bij het berekenen van de bijdragen rekening wordt gehouden met het door de nationale Bank 
opgestelde	risicoprofiel.	

494 Middelenbegroting,	titel	I,	sectie	II,	hoofdstuk	18,	artikel	36.90.06	-	Bijdrage	van	de	financiële	instellingen	aan	het	
Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s.

495 Volgens de deposito- en Consignatiekas bedroeg de brutotussenkomst ten voordele van de klanten 17,1 miljoen 
euro en kon het fonds 3,3 miljoen euro recupereren bij Apra leven.

496 Totaal vergoedbaar bedrag van 54,4 miljoen euro onverminderd de bedragen die zouden kunnen worden terug-
gevorderd.
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4.2 Resolutiefonds

4.2.1 Belgisch Resolutiefonds
In 2008 werd het Belgisch Resolutiefonds opgericht bij de Deposito- en Consignatiekas om 
de impact van het in gebreke blijven van een kredietinstelling op het financiële systeem en 
op het economische en sociale welzijn van België te beperken.  

De wet van 27 juni 2016497 heeft de werking en de financiering van het Resolutiefonds 
gewijzigd. Enkel de ondernemingen die niet zijn onderworpen aan het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds (cf. infra) dragen sindsdien bij aan de financiering ervan. De ontvang-
sten van het fonds die op 0,4 miljoen euro worden geraamd in 2017, gaan bijgevolg sterk 
achteruit (zie tabel 54).

Zoals voor het Garantiefonds voor de Financiële Diensten worden de bijdragen door de 
leden betaald aan de Deposito- en Consignatiekas, die deze doorstort aan de Schatkist.

Het Belgisch Resolutiefonds is tot nu toe niet moeten tussenkomen.

4.2.2 Gemeenschappelijk Europees Afwikkelingsfonds (GEA)
Sinds 1 januari 2016 maakt het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (GAM), dat 
bij de Europese instellingen werd opgericht, het mogelijk bankfaillissementen op geïnte-
greerde wijze te beheren op Europees niveau498. Het GAM omvat een Gemeenschappelijk 
Europees Afwikkelingsfonds (GEA) dat wordt geleid door een afwikkelingsraad.

Het GEA wordt gefinancierd met bijdragen van alle erkende instellingen op het grondge-
bied van de deelnemende lidstaten499. De bijdragen zijn gespreid over een periode van acht 
jaar. Na die overgangsperiode zullen de reserves van het fonds 1 % van de gedekte deposito’s 
bedragen. Dat percentage wordt geschat op 55 miljard euro. 

De Belgische financiële instellingen hebben via het Belgisch Resolutiefonds 234,8 miljoen 
euro (bijdragen 2015 gestort in 2016), 277,6 miljoen euro (bijdragen 2016 gestort in 2016) en 
250,2 miljoen euro in 2017500 gestort aan het GEA.

Om de financiering van het GEA te verzekeren wanneer nodig, zal het fonds tijdens de 
overgangsperiode kunnen beschikken over degressieve kredietlijnen bij de schatkisten van 

497 Wet tot omzetting van diverse bepalingen van Richtlijn 2014/59/Eu van het Europees Parlement en de Raad van 
15	mei	2014	betreffende	de	totstandbrenging	van	een	kader	voor	het	herstel	en	de	afwikkeling	van	kredietinstellin-
gen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/
EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/Eu, 2012/30/Eu en 2013/36/Eu en de Verordenin-
gen (Eu) nr.  1093/2010 en (Eu) nr.  648/2012, van het Europees Parlement en de Raad.

498 Verordening (Eu) nr.  806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvor-
mige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingson-
dernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwik-
kelingsfonds en tot wijziging van Verordening (Eu) nr.  1093/2010.

499 uitvoeringsverordening (Eu) 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vooraf te 
betalen bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.

500 Dat	is	dus	geen	ontvangst	van	de	Belgische	Staat.	Het	fonds	is	maar	een	doorgeefluik	tussen	de	financiële	instel-
lingen en het GAM. het jaar n-1 is het referentiejaar.
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de lidstaten, waaronder een kredietlijn van 1.357,6 miljoen euro bij de Belgische Schatkist 
in 2017501, die enkel zal worden vergoed als er een beroep op wordt gedaan.

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op het GEA.

4.3 Waarborgen verleend aan sommige financiële instellingen 
De koning kan op grond van de wet502 een staatswaarborg verlenen om de verbintenissen 
te dekken die sommige financiële instellingen zijn aangegaan of om vorderingen te dekken 
die zij bezitten. De koninklijke besluiten moeten binnen twaalf maanden na hun inwer-
kingtreding worden bekrachtigd door een wet.

Sinds 2013 is de waarborg beperkt tot 25 miljard euro per instelling503. Als een hogere waar-
borg zich opdringt, is het akkoord van het parlement vereist voor het saldo. Sinds 2008 werd 
aan verschillende financiële instellingen een staatswaarborg verleend (Dexia, Ageas, BNP 
Paribas, Royal Park Investments, KBC). Sinds 2015 is het enkel nog Dexia die zo’n waarborg 
geniet.

4.3.1 Dexia
Tussen 2008 en 2012 hebben België, Frankrijk en Luxemburg waarborgen verleend aan 
Dexia. Ze hebben een definitieve regeling vastgelegd in 2013, waarbij de drie Staten een 
waarborg van maximaal 85 miljard euro aan Dexia toekennen, waarvan maximaal 43,7 mil-
jard euro voor België. Toen de wet van 17 juni 2013 werd gestemd, die het bedrag van de 
waarborgen per instelling beperkt, ratificeerde het parlement ook het koninklijk besluit dat 
die hogere waarborg voor Dexia mogelijk maakt504.

Het door België effectief gedekte bedrag beloopt 36,3 miljard euro op 30 juni 2017505 en 
de vergoeding voor de waarborg werd verminderd in overeenstemming met de definitieve 
overeenkomst506.

4.3.2 Nationale Bank
De Nationale Bank kan noodliquiditeiten verstrekken aan banken in moeilijkheden. In 
het kader van de financiële crisis werd die activiteit gratis door de Staat gewaarborgd tot 
december 2016, zonder beperking van het bedrag507.

501 Bedrag opgenomen in de aangepaste algemene uitgavenbegroting 2017, basisallocatie 51.45.40.84.11.01- Kre-
dietverlening aan instellingen van de Europese unie. 

502 Artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale Bank van 
België.	

503 Wet	van	17	juni	2013	houdende	fiscale	en	financiële	bepalingen	en	bepalingen	betreffende	de	duurzame	ontwikke-
ling, die artikel 36/24 van de al vernoemde wet van 22 februari 1998 wijzigt.

504 Koninklijk besluit van 19 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2011 tot toekenning 
van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van dexia nV en dexia Crédit local SA, bekrachtigd door de wet 
van 17 juni 2013.

505 dat bedrag varieert meer bepaald naargelang van de wisselkoersen.
506 Definitieve	 overeenkomst	 tussen	 de	 Belgische,	 Franse	 en	 Luxemburgse	 Staat,	 goedgekeurd	 door	 de	 Europese	

Commissie (besluit C (2012) 9962 van 28 december 2012). de maandelijkse commissie bedraagt 0,05 %.
507 Artikelen	8	en	9	van	de	wet	van	15	oktober	2008	houdende	maatregelen	ter	bevordering	van	de	financiële	stabili-

teit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het 
kader	van	de	financiële	stabiliteit,	gewijzigd	door	artikel	75	van	de	wet	van	18	december	2016	tot	regeling	van	de	
erkenning	en	de	afbakening	van	crowdfunding	en	houdende	diverse	bepalingen	inzake	financiën.	
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4.4 Vergoedingen voor waarborgen verleend door de Staat
De volgende tabel vermeldt welke sommen de Staat bij wijze van garantiepremies heeft 
ontvangen van de financiële instellingen sinds de financiële crisis van 2008. De bedragen 
voor 2017 zijn ramingen.

Tabel 54 –  Totale vergoedingen van de waarborgen toegekend door de Staat (in miljoen euro)

Waarborg 2008-2016 2017 Totaal

Garantiefonds	voor	Financiële	
diensten

4.082,7 439,8 4.522,5

Financiële instellingen 3.116,6 299,6 3.416,2

Verzekeringsmaatschappijen 959,6 140,2 1.099,8

Coöperatieve vennootschappen 6,5 0,0 6,5

Belgisch Resolutiefonds 815,5 0,4 815,9

Andere waarborgen 3.678,4 18,8 3.697,2

Totaal 8.576,5 459,0 9.035,5

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De Staat zou meer dan 9 miljard euro garantiepremies moeten hebben geïnd van de crisis 
van 2008 tot eind 2017. 

4.5 Expertisekosten 
De FPIM schakelt ook consultants en advocaten in om de opdrachten uit te voeren die de 
Staat haar toevertrouwt. In 2016 bedroegen de kosten 0,7 miljoen euro. 

In het jaar 2016 heeft de FOD Financiën het dividend van 20 miljoen euro dat hij had ont-
vangen van de FPIM in het kader van zijn opdrachten als investeringsmaatschappij en 
openbare holding, op zijn lopende rekening bij die instelling508 gezet. Dat bedrag moest het 
mogelijk maken de kosten van de FPIM te dekken voor de uitvoering van de opdrachten die 
de Staat hem heeft toevertrouwd. De beslissing tot storting volgde op de prefinanciering 
door de FPIM van de expertisekosten naar aanleiding van de overdracht in 2014 van het 
minderheidsaandeel van de Staat in BNP Paribas Fortis aan BNP Paribas voor een bedrag 
van 5,0 miljoen euro. De Staat heeft dat bedrag pas op 30 juni 2016 terugbetaald.

Voorts laat de regering zich bijstaan door een juridisch adviseur en een financieel adviseur, 
aangesteld via een overheidsopdracht, om de steunmaatregelen aan Dexia te kunnen opvol-
gen. Om die consultancykosten te financieren werden in 2015 en 2016 in totaal 1,6 miljoen 
euro vereffeningskredieten ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting509. Tijdens die 
twee jaren bedroegen de vereffeningen 0,7 miljoen euro.

508 ingevolge wetsbepaling 2.18.6 ingevoegd in de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2016.
509 Basisallocatie 18.61.02.12.11.12 - Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen.
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5 Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te garanderen

5.1 Bilaterale leningen aan Griekenland
Tussen mei 2010 en december 2011 hebben de landen van de eurozone (behalve Slovakije)510 
52,9 miljard euro geleend aan Griekenland511. Het aandeel van België bedraagt 1,9 miljard 
euro (3,6 %). 

De voorwaarden voor het hulpplan, die meermaals door de Eurogroep werden gewijzigd, 
zijn:

• respijttermijn: 10 jaar (de eerste terugbetalingen zullen in 2020 gebeuren);
• looptijd van de lening: 30 jaar;
• intresten: Euribor 3 maanden + 0,5 % (vanaf 15 december 2012).

De laatste jaren werden betrekkelijk weinig intresten op die leningen betaald doordat de 
vlottende referentievoet is gedaald. Zo bedraagt de impliciete rentevoet voor 2016 slechts 
0,23 %. Griekenland heeft tussen 2010 en 2016 137,3 miljoen euro aan de Belgische Schatkist 
betaald en zou 3,1 miljoen euro moeten storten in 2017 (raming van het Agentschap van de 
Schuld).

5.2 Andere maatregelen ten voordele van Griekenland
In februari 2012 hebben de andere lidstaten van de eurozone zich ertoe verbonden het equi-
valent van de opbrengsten op Griekse staatspapieren die hun centrale banken voor eigen 
rekening hebben aangekocht in het kader van het ANFA-programma (Agreement on Net 
Financial Assets), over te dragen aan Griekenland. België moest in dat verband 181,1 miljoen 
euro betalen voor de periode 2012-2020.

Daarnaast kwamen de lidstaten in november 2012 overeen ook het equivalent van de 
opbrengsten uit obligaties van de Griekse regering aan Griekenland af te staan via een 
speciale rekening. Het gaat om tegoeden uit het Securities Market Program (SMP)512 van 
de centrale banken van het eurosysteem. België moest in dat verband 351,0 miljoen euro 
betalen voor de periode 2013-2038.

Die uitgaven waren normaal gezien ten laste van de Nationale Bank die de Griekse effecten 
bezit, maar gingen toch langs de begroting van de Staat (via de winst die de Nationale Bank 
jaarlijks aan de Staat stort). Dat komt doordat in het kader van het Europese systeem van 
de centrale banken de centrale banken geen winst op effecten uit hun portefeuille mogen 
terugstorten aan een lidstaat (in casu Griekenland).

De Schatkist heeft voor de periode 2012-2014 een totaalbedrag van 218,4 miljoen euro 
betaald aan Griekenland. 

510 ierland en Portugal konden niet deelnemen aan het hele programma.
511 Loan Facility Agreement van 10 mei 2010.
512 door het SMP konden op de secundaire markt obligaties worden teruggekocht die landen van de eurozone, waar-

onder Griekenland, hadden uitgegeven. 
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Die maatregelen werden in juni 2015 geschorst ingevolge moeilijke onderhandelingen bin-
nen de Eurogroep en door het feit dat de Griekse regering op 15 juli 2015 een referendum 
organiseerde. Sindsdien werd geen enkel bedrag meer betaald ten laste van die program-
ma’s. Op de basisallocaties in de algemene uitgavenbegroting staan echter nog steeds de 
kredieten vermeld513. De toestand kan immers nog steeds evolueren. 

5.3 Europees Financieel Stabiliteitsfonds
Het European Financial Stability Facility (EFSF) is een tijdelijke structuur (special purpose 
vehicle) in de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De aandeel-
houders zijn de lidstaten van de Eurogroep. Het EFSF had tot doel financieringen te vereen-
voudigen of aan te bieden aan lidstaten uit de eurozone die met financiële moeilijkheden 
kampen. Het aandeel van België in het kapitaal van de structuur is 988.446 miljoen euro. 
Het EFSF heeft geld geleend aan leden in moeilijkheden, namelijk Griekenland, Ierland en 
Portugal. Sindsdien leent het geen geld meer, aangezien die opdracht is overgenomen door 
het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), maar blijft het de terugbetalingen innen.

Tabel 55 –  Tussenkomsten door het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (in miljard euro)

 Geleende bedragen  
(2011-2015) Terugbetalingen Saldo

Griekenland 141,8 10,9 130,9

ierland 17,7 0 17,7

Portugal 26 0 26

Totaal 185,5 10,9 174,6

Bron: ESM en Rekenhof

Op 30 april 2015 heeft het EFSF in totaal 199,0 miljard euro aan effecten uitgegeven op de 
financiële markten. De staten van de eurozone waarborgen zowel de intrest als het kapitaal 
van die effecten. Op die datum waarborgde België die uitgiften voor maximaal 13,1 miljard 
euro514.

Ierland zou zijn lening moeten terugbetalen van 2029 tot 2042, Portugal van 2025 tot 2040. 
Griekenland heeft een deel van de niet-aangewende effecten terugbetaald in 2015. De terug-
betaling van het saldo is gepland in de jaren 2040-2050.

Omdat het EFSF geen internationale financiële instelling is maar een privévennootschap, 
heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de door het EFSF uitgegeven schuld 
geboekt bij de geconsolideerde schuld van de overheid (de zogeheten Maastrichtschuld), 
ten belope van het aandeel van België in de waarborg, zoals Eurostat voorschrijft515.

513 Basisallocatie 18.61.18.35.20.01 - Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep, en basisal-
locatie 18.61.18.35.20.02 - Belgische SMP-bijdrage.

514 Wet	van	2	november	2010	betreffende	de	deelneming	van	de	Belgische	Staat	 in	de	European Financial Stability 
 Facility	en	het	verlenen	van	de	Staatswaarborg	aan	de	door	deze	vennootschap	uitgegeven	financiële		instrumenten.

515 Eurostat, Treatment of the EFSF in National Accounts, Background Note, 27 januari 2011.
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5.4 Europees Stabiliteitsmechanisme 
De opdrachten van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zijn vergelijkbaar met die 
van het EFSF en worden door hetzelfde personeel uitgevoerd. Het ESM is echter een perma-
nente structuur in de vorm van een intergouvernementele organisatie naar internationaal 
publiek recht. Het werd op 8 oktober 2012 opgericht.

Het ESM wordt door zijn leden gefinancierd in de vorm van geplaatst en gestort kapitaal. 
Dat bedraagt op 31 december 2016 80,3 miljard euro en kan worden uitgebreid tot 705 mil-
jard euro (geplaatst kapitaal). Het aandeel van België in het gestorte kapitaal is 3,47 % 
(2,8 miljard euro). De financiering van het ESM verloopt ook via leningen (eind 2016 waren 
voor 85,7 miljard euro effecten uitgegeven, dus meer dan 100 % van het gestorte kapitaal516).

Tabel 56 –   Tussenkomsten door het Europees Stabiliteitsmechanisme (in miljard euro – raming op 
26 juli 2017)

 
Maximumbedrag  
tussenkomsten 

 toegestaan door de Staten 
Tussenkomsten Terugbetalingen

Cyprus 9 6,3 0

Spanje 100 41,3 7,6

Griekenland 86 39,4 2

Totaal 195 87,0 9,6

Bron: ESM en Rekenhof

Het ESM is tot nog toe tussengekomen voor Cyprus, Spanje en Griekenland. 

Voor Cyprus en Spanje zijn de hulpplannen afgesloten wat de uitgaven van het ESM betreft 
(leningen). Spanje zou de leningen tussen 2022 en 2027 moeten terugbetalen, maar heeft 
een deel al vervroegd terugbetaald. Cyprus zou de leningen moeten terugbetalen tussen 
2025 en 2031.

Om een Grexit te vermijden, keurde de Eurogroep op 14 augustus 2015 een derde hulpplan 
aan Griekenland goed voor een maximum van 86 miljard euro, waarvoor een beroep werd 
gedaan op het ESM.

Voor elke schijf van het hulpplan vinden besprekingen plaats binnen de Eurogroep, met 
inbreng van het IMF. Het IMF pleit voor een nieuwe verlichting van de Griekse schuld. Er 
werden schijven voor in totaal 21,4 miljard euro vrijgegeven in 2015 en voor 10,3 miljard euro 
in 2016. Op 15 juni 2017 heeft een akkoord van de Eurogroep een schijf van 8,5 miljard euro 
goedgekeurd (waarvan 7,7 miljard euro in juli 2017 werd gestort) ten voordele van Grieken-
land, dat zo oude schulden zal kunnen terugbetalen.

Op 20 januari 2017 heeft het ESM op voorstel van de Eurogroep maatregelen goedgekeurd 
om de Griekse schuld te verlichten. Die maatregelen hebben betrekking op de  intrestvoeten 

516 European Safety Mechanism, Annual Report 2016, luxemburg, 2017, 132 p., www.esm.europa.eu.

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_annual_report_2016_0.pdf
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en de looptijden en niet op zuivere schuldkwijtscheldingen517. Ze zouden nochtans een sub-
stantieel effect moeten hebben. Het ESM is van oordeel dat ze een vermindering van de 
schuld tegen 2060 met 20 procentpunten mogelijk zouden moeten maken (deze bedroeg 
nagenoeg 315 miljard euro, dit is 179 % van het BBP in 2016).

Vóór die maatregelen waren de leningvoorwaarden zelf (los van de budgettaire eisen), met 
gemiddelde intrestvoeten van 0,7 % (Griekenland) en 0,9 % (Spanje en Cyprus)518, reeds 
tamelijk gunstig, rekening houdend met de financiële noteringen519.

De Griekse nationale bank, één van de vier hoofdbanken van Griekenland, heeft overigens 
een lening van twee miljard euro kunnen krijgen om zich te herkapitaliseren. Die lening 
werd in februari 2017 terugbetaald. Eén van de leningvoorwaarden was dat haar dochter 
Finansbank zou worden verkocht (wat in juni 2016 is gebeurd) en dat de opbrengst van die 
verkoop zou worden gebruikt voor haar herkapitalisering. Voor het overige zijn de terugbe-
talingen aan het ESM in de jaren 2030-2040 gepland.

Omdat het ESM een internationale instelling is, was Eurostat van oordeel dat de krediet-
verleningen ervan geen impact hebben op de overheidsschuld van de staten. Eurostat gaat 
er namelijk van uit dat de schulden van de staten die via het ESM worden gefinancierd, 
worden geboekt als bedragen die moeten worden betaald aan een Europese instelling. 
Bovendien worden de leningen die het ESM aangaat op de financiële markt, opgenomen in 
zijn boekhouding, zodat ze niet meer moeten worden opgenomen in de rekeningen van de 
staten520. De staten hebben echter moeten lenen om het ESM te kapitaliseren en daardoor 
is hun openbare schuld niettemin met hetzelfde bedrag gestegen. 

6 Financiële samenvatting van de verschillende steunmaatregelen

De volgende tabel geeft een samenvatting van de inkomsten en uitgaven in verband met 
de financiële crisis, tegen lopende prijzen. Bepaalde bedragen voor 2017 zijn ramingen.  
De uitgaande kasstromen stabiliseren weliswaar (+20 miljoen euro in vergelijking met 2015) 
maar de inkomende kasstromen zijn sterk gestegen (+2.997 miljoen euro), voornamelijk 
wegens de verkoop door de Staat van een deel van zijn participatie in BNP Paribas maar 
eveneens wegens de toename van de ontvangen dividenden.

517 In	oktober	2011	is	een	dergelijke	kwijtschelding	gebeurd	ten	belope	van	50	%	van	de	Griekse	effecten	van	de	over-
heidsschuld die privébanken in bezit hadden, namelijk nagenoeg 100 miljard euro. 

518 op 31 december 2015, volgens het ESM.
519 Evaluatie	door	onafhankelijke	handelsagentschappen	van	het	risico	op	niet-terugbetaling	van	schulden.
520 Eurostat, Eurostat’s Preliminary View on the Recording of the Future European Stability Mecanism, 7 april 2011, 7 p., 

http://ec.europa.eu/eurostat.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2041357/Eurostats-preliminary-view-on-the-recording-of-the-futu.pdf/ef5d168d-ebd5-4551-bc67-0dee8b60e939
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Tabel 57 –  Financiële samenvatting van de verschillende steunmaatregelen (in miljoen euro)

Periode Instelling Verrichting Bedrag

Uitgaande kasstromen

Participaties (aankopen) 18.595,0

2008-2009 Fortis, dexia, Ethias, Royal 
Park investments

Kapitaalinjectie -11.640,0

2008	en	2016 FPiM Terugbetaling van 
expertisekosten

-40,0

2011 Belfius instap in het kapitaal -4.000,0

2012 dexia Kapitaalinjectie -2.915,0

Leningen aan financiële instellingen 8.743,3

2008 Royal Park investments Kredietverlening -5.001,7

2008 KBC Kredietverlening -3.500,0

2009 luxemburg (Kaupthing-
dossier)

Kredietverlening -160,0

2012 Vitrufin Kredietverlening -81,6

Waarborgen 63,8

2011-2016 Apra leven nettotussenkomsten van 
het Garantiefonds voor 
financiële	diensten

-13,8

2016-2017 optima Brutotussen komsten -50,0

Steun aan de eurozone 4.933,8

2010-2011 Griekenland Kredietverlening 
(brutobedrag – service fee)

-1.932,7

2010-2011 EFSF Participatie in het kapitaal -1,0

2012-2014 Europees 
stabiliteitsmechanisme 
(ESM)

Participatie in het kapitaal -2.781,7

2012-2014 Andere steunmaatregelen 
voor Griekenland

 -218,4

Totaal uitgaande kasstromen -32.335,9

Inkomende kasstromen

Participaties 8.636,2

2010-2017 BnP Paribas Fortis, BnP 
Paribas

dividenden +2.027,5

2013	en	2017 BnP Paribas Fortis opbrengst van de verkoop 
van de participatie

+5.196,7

2013	en	2016 Royal Park investments
opbrengst van de 
vermindering van het eigen 
vermogen

+726,9

2013	-	2017 Royal Park investments dividenden +343,6

2016	-	2017 Belfius dividenden +341,5



254

Periode Instelling Verrichting Bedrag

Leningen aan financiële instellingen 9.696,1

2009 Royal Park investments Terugbetaling kredietver-
lening

+4.645,7

2009 Royal Park investments intresten +11,9

2011-2013 KBC intresten +841,0

2012 KBC Terugbetaling 
kredietverlening

+3.500,0

2012 KBC Terugbetalingspremie +525,0

2013-2017 Vitrufin intresten +28,6

2009-2017
 

luxemburg (Kaupthing-
dossier)

Terugbetaling 
kredietverlening  

+138,7
 

2009-2017
 

luxemburg (Kaupthing-
dossier)

intresten
  

+5,2
 

Waarborgen 9.035,5

2008-2017 Verschillende	financiële	
instellingen

Vergoedingen voor 
waarborgregeling +3.697,2

2008-2017 deposito- en 
Consignatiekas

Bijdragen aan het 
Garantiefonds voor 
Financiële	Diensten

+4.522,5

2012-2017 deposito- en 
Consignatiekas

Bijdragen aan het Belgisch 
Resolutiefonds +815,9

Steun aan de eurozone 140,5

2010-2017 Griekenland intresten +140,5

Totaal inkomende kasstromen +27.508,2

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Evolutie van het personeels-
bestand van het federaal 
openbaar ambt
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Hoofdstuk 8

Evolutie van het 
 personeelsbestand van het 
 federaal openbaar ambt
Op basis van de gegevens waarover het Rekenhof beschikt, schat het het personeelsaantal van 
het federaal openbaar ambt op 130.000 personen voor 2016. 

Het stelt vast dat het personeel van het federaal openbaar ambt met 17,4 % is afgenomen tus-
sen 2006 en 2016. Die vermindering doet zich vooral voor bij het militair personeel van Defen-
sie en bij de FOD Financiën. Ze vloeit ook voor 1,7 % voort uit de overhevelingen van personeel 
naar de gewesten en de gemeenschappen in het kader van de zesde staatshervorming. De per-
soneelsvermindering tussen 2015 en 2016 wordt op 3,5 % geraamd. 

De cel Infocenter is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens over de human 
resources en het opstellen van analyses en rapporteringen op maat om de strategie van de fede-
rale organisaties te ondersteunen. De site van Infocenter werkt als een nieuwe Pdata-interface. 

Binnen de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) is het directoraat-generaal Begroting 
en Beleidsevaluatie verantwoordelijk voor Infocenter evenals voor de jaarlijkse monitoring van 
het personeelsbestand (in VTE) en van de personeelsuitgaven. Voor het Rekenhof biedt die 
dubbele rol de gelegenheid om de gegevens over het personeel en de personeelsuitgaven van 
alle diensten die aan die monitoring zijn onderworpen, te integreren in de statistieken van 
Infocenter en zo de tekortkomingen van Pdata weg te werken. 

1 Context

1.1 Evolutie van de statistische tools
Het directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de FOD Personeel 
en Organisatie heeft in september 2016 de nieuwe site Infocenter online gezet521. Die site 
zal op termijn de huidige versie van Pdata vervangen en bevat interactieve statistieken, 
voorgedefinieerde grafieken per federale organisatie en domein, en de duurzame sociale 
balans. Sinds de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning op 1 maart 2017 wordt de 
site beheerd door de cel Infocenter van het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevalu-
atie van die FOD. 

521 https://infocenter.belgium.be.

https://infocenter.belgium.be
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De cel Infocenter verzamelt de gegevens over de human resources en maakt analyses en 
rapporten op maat om de strategie van de federale organisaties en van het beleid te onder-
steunen522. De statistieken over het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt die 
ze ter beschikking stelt van de ontvangende partijen, moeten hen helpen doeltreffende 
beslissingen op dat vlak te nemen en dat personeel op een rationele manier te beheren. Ze 
dienen eveneens als betrouwbare basis voor de budgettaire berekeningen in samenhang 
met de kosten van dat personeelsbestand.  

1.1.1 Volledigheid van Pdata
Infocenter neemt de statistische structuren van Pdata over. Het maakt een onderscheid 
tussen het “Federaal Administratief Openbaar Ambt”, de “speciale korpsen” en de “andere 
diensten”. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat het federaal administratief openbaar ambt523 de federale 
(FOD’s) en de programmatorische overheidsdiensten (POD’s)524 omvat, het burgerpersoneel 
van Defensie, de openbare instellingen van sociale zekerheid525 alsook een tiental instellin-
gen die onderworpen zijn aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut. 

De “speciale korpsen” omvatten diensten die buiten het federaal administratief openbaar 
ambt vallen: het gaat voornamelijk om de rechterlijke orde, de Raad van State en het mili-
tair personeel van Defensie. 

De “andere diensten” zijn de federale entiteiten die spontaan informatie verstrekken over 
hun personeelsbestand zoals het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers of 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Wat de voorstelling van de statistieken door Pdata betreft, had het Rekenhof in zijn vorige 
Boeken526 verschillende opmerkingen geformuleerd over de inventarisering van de orga-
nisatorische entiteiten en het bepalen van het personeelsbestand van bepaalde diensten. 

De lijst van de in Pdata opgesomde federale diensten is niet volledig. Bepaalde instellingen 
uit de wet van 16 maart 1954 worden er bijvoorbeeld niet in opgenomen (zoals de Konink-
lijke Muntschouwburg of het Nationaal Orkest van België).

In antwoord op een vraag hierover in 2016 stelde de minister van Ambtenarenzaken: 
“Enkel de organisaties die deel uitmaken van de perimeter van het federaal administratief 
openbaar ambt, zijn verplicht om personeelsgegevens mee te delen aan Pdata. De Konink-

522 het gaat om het overnemen van de door Pdata verzamelde gegevens.
523 opgesomd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
524 Pod’s houden zich bezig met dossiers die te maken hebben met maatschappelijk belangrijke thema’s waarvoor 

coördinatie nodig is tussen verschillende Fod’s. het gaat om de Pod Maatschappelijke integratie, Armoedebe-
strijding en Sociale Economie en de Pod Wetenschapsbeleid.

525 de openbare instelling van sociale zekerheid “eHealth-platform” wordt weliswaar in de wet van 22 juli 1993 ver-
meld, maar komt niet voor in de lijst van personeelsbestanden van die instellingen in Pdata op 30 juni 2016. 

526 Rekenhof, “Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt”, 172e Boek, Volume i, Brussel, 
 oktober 2015, p. 197-206; “Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt”, 173e Boek, 
 Volume i, Brussel, oktober 2016, p. 259-266. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 
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lijke Muntschouwburg of het Nationaal Orkest van België maken daar geen deel van uit. 
 Overheidsorganisaties kunnen wel op vrijwillige basis personeelsdata meedelen”527. Uit dat 
antwoord volgt dat de perimeter van het federaal openbaar ambt altijd onvolledig zal zijn 
als geen enkele maatregel wordt genomen om de federale instellingen die niet in het fede-
raal administratief openbaar ambt zijn opgenomen aan te moedigen hun personeelsbe-
stand aan te geven. 

Het Rekenhof merkt in dat verband op dat het koninklijk besluit tot oprichting van Pdata528 
“de instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van 
de Staat” verplicht de gegevens mee te delen. Het toepassingsgebied van die bepaling is heel 
ruim en omvat impliciet de instellingen onderworpen aan de wet van 16 maart 1954. 

De gegevens van Pdata zijn bovendien eveneens onvolledig omdat ze noch de vertegenwoor-
digers van de erediensten en de vrijzinnigheid (gegevens die van de FOD Justitie afhangen) 
noch de contractuelen die ter plaatse in de diensten in het buitenland zijn aangeworven 
(personeel dat afhangt van de FOD Buitenlandse Zaken) vermelden.

Tot slot kampt de federale duurzame sociale balans die elke federale openbare instelling 
opstelt (FOD’s en POD’s, wetenschappelijke instellingen, openbare instellingen van sociale 
zekerheid, bepaalde instellingen van openbaar nut)529 en die gedeeltelijk op de gegevens 
van Pdata is gebaseerd, met dezelfde tekortkomingen. Het Rekenhof had in zijn vorige Boek 
opgemerkt dat de perimeter van de overheidsdiensten die het voorwerp van die balansen 
uitmaken, beperkt was tot het “federaal administratief openbaar ambt” gedefinieerd in 
artikel 1 van de wet van 22 juli 1993. De duurzame sociale balans van de FOD Justitie bevat-
te bijvoorbeeld geen enkel element over het personeel van de rechterlijke orde en die van 
Defensie vermeldde enkel het burgerpersoneel. 

1.1.2	 Opvolging	van	de	effectieven	en	monitoring	van	de	personeelsbehoeften
Volgens het Rekenhof is de oprichting van Infocenter de gelegenheid om de tekortkomin-
gen van Pdata te verhelpen en een zo volledig mogelijk panorama van het federaal openbaar 
ambt in ruime zin te bieden. 

Sinds 2010 heeft de regering overigens een monitoring ingesteld om dat personeelsbestand 
(uitgedrukt in aantal voltijdse equivalenten) en de financiële last die ermee gepaard gaat, 
op te volgen. Zo worden er jaarlijks omzendbrieven met een budgettaire insteek opgesteld 
met de bedoeling de personeelskosten te beheersen530. Die monitoring heeft een meer 

527 Parl. St. Kamer, 1 maart 2016, CRABV 54 CoM 349, Beknopt verslag, Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het openbaar Ambt, p. 10-11.

528 Artikel	2,	4°,	van	koninklijk	besluit	nr.		141	van	30	december	1982	tot	oprichting	van	een	databank	betreffende	de	
personeelsleden van de overheidssector.

529 de jaarlijks opgestelde duurzame sociale balansen omvatten onder meer gegevens over het aantal personeels-
leden, de beschikbare personeelsleden rekening houdend met de verloven en afwezigheden, de aanwervingen, 
bevorderingen en evaluaties evenals de personeelsbewegingen. de Fod P&o stelt eveneens een synthese op fe-
deraal niveau op. het eerste verslag werd gepubliceerd op 27 mei 2015, het tweede op 12 september 2016; ze 
vermelden de federale statistieken op 1 januari van het jaar waarin ze worden gepubliceerd. 

530 Voor 2016 is omzendbrief nr.  650 van 15 december 2015 (informatie inzake de federale monitoring van het risico op 
overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de personeelsenveloppes 2016 en 2017) van toepas-
sing. de omzendbrief vervangt omzendbrief nr.  645 van 12 mei 2015. 
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volledige perimeter dan die van Pdata aangezien hij onder andere alle aan de wet van 
16 maart 1954 onderworpen instellingen van openbaar nut omvat. 

Het Rekenhof is van oordeel dat het een goede praktijk zou zijn dat de nieuwe cel Infocen-
ter, om te komen tot een zo volledig mogelijke perimeter van het federaal openbaar ambt, 
zich zou baseren op de bijlagen bij die omzendbrieven die alle federale openbare diensten 
opsommen en niet enkel op de gegevens die worden verstrekt door de diensten die binnen 
het toepassingsgebied van de wet van 22 juli 1993 vallen. Het herinnert er eveneens aan 
dat het koninklijk besluit tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden 
van de overheidssector alle instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de 
controle of het toezicht van de Staat betreft. 

Het Rekenhof verwijst ook naar de bepalingen van artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 hou-
dende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, dat 
opsomt welke diensten onder zijn toepassingsveld vallen. Het gaat om de diensten met 
rechtspersoonlijkheid die zijn gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen 
met beheersautonomie531: voor deze diensten zal de wet van 2003 in werking treden vanaf 
1 januari 2019532. Vanaf dat moment zullen ze hun begrotingen voor onderzoek moeten voor-
leggen aan de ministerraad en hun activiteitsvooruitzichten voorstellen alsook de hieraan 
verbonden budgettaire gevolgen voor een periode van verschillende jaren533. Deze verplich-
tingen moeten het de ministerraad mogelijk maken te waken over de overeenstemming van 
het budgettaire beheer van de administratieve openbare instellingen met het economische, 
sociale en financiële beleid van de Staat.

Het Rekenhof acht het nuttig dat deze diensten informatie over hun personeelsbestand 
doorgeven aan Infocenter opdat een meer volledige informatie beschikbaar is over de per-
soneelslast en de evolutie ervan.

2 Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt 

Het Rekenhof baseerde zich voor het ramen van het personeelsbestand op de gegevens van 
Pdata534 en heeft die gegevens aangevuld met informatie afkomstig van de FOD Justitie 
(wat de vertegenwoordigers van de erediensten en van de vrijzinnigheid betreft) en de FOD 
Buitenlandse Zaken (wat de contractuele personeelsleden betreft die ter plaatse worden 
aangeworven in buitenlandse posten). Aangezien het Rekenhof niet beschikt over de effec-
tieven in voltijdse equivalenten voor alle entiteiten535, worden de effectieven uitgedrukt in 
natuurlijke personen. Tenzij anders vermeld zijn de gegevens vastgesteld in juni 2016536 en 
wordt de evolutie uitgedrukt ten opzichte van 2006 en 2015.

531 deze administratieve openbare instellingen zijn opgenomen in de wet van 16 maart 1954.
532 Artikel 133, paragraaf 3, van de wet van 22 mei 2003.
533 Artikel 88, van de wet van 22 mei 2003.
534 die gegevens worden regelmatig bijgewerkt, waardoor er kleine verschillen kunnen zijn met de cijfers die in de 

vorige Boeken van het Rekenhof zijn vermeld.
535 die gegevens waren nog niet beschikbaar voor de rechterlijke orde, het militair personeel van defensie, de Fede-

rale	Politie,	de	Raad	van	State	en	de	Inspectie	van	Financiën.		
536 de gegevens werden op die datum geïnventariseerd en niet op 31 december van het kalenderjaar om tot coherente 

cijfers	te	komen	aangezien	de	rechterlijke	orde,	de	Raad	van	State,	de	Inspectie	van	Financiën,	het	militair	perso-
neel	en	de	Federale	Politie	de	lijst	van	hun	effectieven	pas	op	30	juni	meedelen	en	niet	op	31	december	(artikel	4	van	
het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr.  141 van 
30	december	1982	tot	oprichting	van	een	databank	betreffende	de	personeelsleden	van	de	overheidssector).
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2.1 Federaal openbaar ambt in ruime zin 
Het personeelsbestand omvat alle ambtenaren die van rechtswege met hun werkgever ver-
bonden zijn op grond van een statuut of een arbeidsovereenkomst, ongeacht of ze al dan 
niet worden bezoldigd. Het personeelsbestand omvat dus ook ambtenaren die in disponi-
biliteit, met verlof of op missie zijn. In 2016 telde het federaal openbaar ambt in ruime zin 
27.388 personen minder dan in 2006 (d.i. -17,4 %).

Deze vermindering doet zich vooral voor bij het militair personeel van Defensie 
(-10.467 natuurlijke personen) en bij het personeel van de FOD Financiën (-8.207 natuurlij-
ke personen). Ze vloeit eveneens voort uit de overdrachten van personeel naar de gewesten 
en de gemeenschappen in het kader van de zesde staatshervorming ten belope van 1,7 % 
(-2.726 natuurlijke personen). 

Tussen juni 2015 en juni 2016 is het personeel verminderd met 3,5 % (-4.653 natuurlijke 
personen). 
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Tabel 58 –  Evolutie 2006-2015-2016 van de spreiding van het personeelsbestand van het openbaar 
ambt (in natuurlijke personen)

Entiteiten
Aantal personeelsleden Evolutie

2015-2016
Evolutie

2006-2016

2006 2015 2016 Aantal % Aantal  %

Fod’s, Pod’s en 
burgerpersoneel 
bij defensie

61.128 52.024 50.857 -1.167 -2,2 -10.271 -16,8

openbare 
instellingen van 
Sociale Zeker-
heid (oiSZ)

14.557 12.894 12.181 -713(1) -5,5 -2.376 -16,3

instellingen van 
openbaar nut 
(ion)

4.551 3.907 3.325 -582(2) -14,9 -1.226 -27

Wetenschappe-
lijke instellingen

3.230 2.940 2.843 -97 -3,3 -387 -12

Totaal federaal 
administratief 
openbaar ambt 

83.466 71.765 69.206 -2.559 -3,6 -14.260 -17,1

Militair personeel 
bij defensie 

41.515 32.632 31.048 -1.584 -4,9 -10.467 -25,2

Federale Politie 15.021 14.219 14.170 -49 -0,3 -851 -5,7

Rechterlijke orde 11.609 11.133 10.761 -372 -3,3 -848 -7,3

Vertegenwoordi-
gers van de 
erediensten en 
van de vrijzinnig-
heid(3)

3.318 2.992 2.921 -71 -2,4 -397 -12,0

Ter plaatse aan-
geworven con-
tractuelen van de 
buitenposten van 
de Fod Buiten-
landse Zaken(4)

1.513 1.160 1172 12 1 -341 -22,5

Raad van State 611 471 449 -22 -4,7 -162 -26,5

inspectie van 
Financiën

71 64 59 -5 -7,8 -12 -16,9

Totaal federaal 
openbaar ambt 
in ruime zin

157.124 134.436 129.786 -4.653 -3,5 -27.338 -17,4

(1)  deze daling vloeit hoofdzakelijk voort uit de overheveling van 503 personeelsleden van de RVA naar de deelstaa-

tenteiten op 1 januari en 1 april 2016.

(2)  deze daling vloeit hoofdzakelijk voort uit de overheveling van 491 personeelsleden van de Pensioendienst voor de 

overheidssector (Pdos) naar de Federale Pensioendienst (oiSZ die de RVP heeft opgevolgd) op 1 april 2016.

(3) Cijfers van de Fod Justitie voor januari 2006, 2015 en 2016.

(4) Cijfers van de Fod Buitenlandse Zaken op 1 november 2006,  31 december 2015 en 31 december 2016.

Bron: Pdata, FOD Justitie en Buitenlandse Zaken
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2.2 Federaal administratief openbaar ambt

2.2.1 Samenstelling
Op 30 juni 2016 telde het federaal administratief openbaar ambt 69.206 personen537. 73,5 % 
van hen zijn medewerkers van de FOD’s en de POD’s of leden van het burgerpersoneel van 
Defensie, 17,6 % medewerkers van de OISZ, 4,8 % medewerkers van de ION en 4,1 % mede-
werkers van de wetenschappelijke instellingen. 

2.2.2 Spreiding per niveau en per statuut
Staffuncties en managementfuncties worden uitgeoefend in het kader van een tijdelijk 
mandaat van zes jaar. Op 30 juni 2016 telde het federaal administratief openbaar ambt 
177 mandaathouders (tegenover 182 in 2015 en 151 in 2006).

Voor de overige functies zijn er vier niveaus:

• niveau A (universitair diploma vereist);
• niveau B (diploma hoger onderwijs van het korte type “bachelor” of kandidatuursdi-

ploma of –getuigschrift vereist);
• niveau C (diploma hoger secundair onderwijs vereist);
• niveau D (geen diploma vereist).

Tabel 59 –  Personeelsbestand 2006, 2015 en 2016 van het federaal administratief openbaar ambt per 
niveau en volgens het statuut (in aantal natuurlijke personen)

Niveau
Statutairen Contractuelen Totaal

2006 2015 2016 2006 2015 2016 2006 2015 2016

A 13.985 15.257 15.525 3.103 2.262 2.244 17.088 17.519 17.769

B 13.040 13.362 13.335 1.915 1.584 1.177 14.955 14.946 14.512

C 18.784 23.538 22.543 5.836 4.798 4.533 24.620 28.336 27.076

d 16.708 4.293 3.864 10.095 6.671 5.979 26.803 10.964 9.843

Totaal 62.517 56.450 55.268 20.949 15.315 13.938 83.466 71.765 69.206

Bron: Pdata

Het personeelsbestand is met 14.260 eenheden (17,1 %) verminderd ten opzichte van 2006. 
Het aandeel contractuele personeelsleden is in 2016 verder gedaald tot 20,13 % tegenover 
21,34 % in 2015 en 25,09 % in 2006. 

Er zijn ook evoluties op het vlak van de verschillende niveaus binnen de statutaire betrek-
kingen. De betrekkingen van niveau C en D zijn met 9.085 eenheden gedaald in de periode 
2006 tot 2016, terwijl de betrekkingen van de niveaus A en B met 1.835 eenheden zijn toege-
nomen. Deze evolutie doet zich niet in dezelfde verhouding voor in alle diensten.

537 de gemiddelde activiteitsgraad (verhouding VTE/natuurlijke personen) bedroeg 88,30 %. 
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2.2.3 Afslankingsbeleid
Het beleid van de laatste regeringen beoogt een inkrimping van het personeelsbestand 
van het federaal administratief openbaar ambt, door ambtenaren die met pensioen gaan 
selectief te vervangen. 

In 2016 is het personeelsbestand van het federaal administratief openbaar ambt met 3,6 % 
gedaald ten opzichte van 2015 (-2.559 natuurlijke personen). 

Die daling van het personeelsbestand is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht 
van personeelsleden van verschillende federale overheidsdiensten naar de deelstaaten-
titeiten in het kader van de zesde staatshervorming. Zo hebben tussen 1 januari 2015 en 
30 juni 2016 2.726 personeelsleden de federale overheidsdiensten verlaten om naar de deel-
staatentiteiten over te stappen. 

2.2.4 Spreiding per gender
Het percentage vrouwen in het federaal administratief openbaar ambt blijf stabiel: 51,4 % in 
2006, 52,5 % in 2015 en 52,3 % in 2016.

Op 30 juni 2016 werden 46 van de 177 managersfuncties (26 %) uitgeoefend door vrouwen. 
In 2006 waren dat er 24 (d.i. 15,8 %).

2.2.5 Leeftijdspiramide
Behalve de structuur per leeftijd, illustreert de volgende piramide ook de spreiding volgens 
gender en statuut (statutair of contractueel).
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Grafiek 3 –  Leeftijdspiramide van het federaal administratief openbaar ambt (statutairen en contrac-
tuelen op 30 juni 2016)

Bron: Pdata (cijfers)

Uit de piramide blijkt dat het federaal administratief openbaar ambt vergrijst.

Het aantal personeelsleden jonger dan 31 jaar is van 10,5 % in 2006 gedaald tot 7,7 % in 
2016. Het aantal personeelsleden van 56 jaar en ouder is daarentegen toegenomen: 15,7 % in 
2006 en 25,9 % in 2016. Deze laatsten kunnen de komende tien jaar hun pensioenrechten 
laten gelden.

2.3 Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven
Het Rekenhof heeft de evolutie over tien jaar onderzocht van het personeelsbestand en de 
personeelsuitgaven ten laste van de algemene uitgavenbegroting voor de FOD’s en POD’s, 
Defensie en de Federale Politie538. 

Tussen 2006 en 2016 is het personeelsbestand van de FOD’s, POD’s, Defensie en de Federale 
Politie gedaald van 138.002 naar 114.280 personen (-17,2 %). Tijdens dezelfde periode zijn 

538 op de basisallocaties 11.00.03, 11.00.04 evenals 11.00.13, 11.00.14 en 11.00.15 (deze laatste drie hebben betrek-
king op het personeel van de diplomatieke en consulaire posten en de posten van ontwikkelingssamenwerking van 
de Fod Buitenlandse Zaken).
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Het aantal personeelsleden van 56 jaar en ouder is daarentegen toegenomen: 15,7 % in 2006 
en 25,9 % in 2016. Deze laatsten kunnen de komende tien jaar hun pensioenrechten laten 
gelden. 

2.3 Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven 

Het Rekenhof heeft de evolutie over tien jaar onderzocht van het personeelsbestand en de 
personeelsuitgaven ten laste van de algemene uitgavenbegroting voor de FOD’s en POD’s, 
Defensie en de Federale Politie538.  

Tussen 2006 en 2016 is het personeelsbestand van de FOD’s, POD’s, Defensie en de Federale 

538 Op de basisallocaties 11.00.03, 11.00.04 evenals 11.00.13, 11.00.14 en 11.00.15 (deze laatste drie hebben betrekking op 
het personeel van de diplomatieke en consulaire posten en de posten van ontwikkelingssamenwerking van de 
FOD Buitenlandse Zaken). 
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de uitgaven in reële termen539 slechts gedaald met 3,8 %. Ze zijn immers geëvolueerd van 
6.002 miljoen euro in 2006 (tegen het indexcijfer van 2016) naar 5.771 miljoen euro in 2016. 

2.4 Conclusies over de evolutie van het personeelsbestand
Het Rekenhof stelt vast dat de vermindering van het aantal personen die een juridische 
band met een federale overheidsdienst hebben, de personeelsuitgaven niet noodzakelij-
kerwijze in verhouding doet dalen. Die uitgaven hangen immers gedeeltelijk samen met de 
evolutie van de individuele geldelijke loopbanen en met de evolutie van de administratieve 
en geldelijke structuur van het personeel (invoering van mandaten in de management- en 
staffuncties van de federale entiteiten, aanwerving van personeel in een hoger aanwerving-
sniveau, …).

Het stelt ook vast dat het federaal administratief openbaar ambt in de loop van de komende 
tien jaar zal worden geconfronteerd met het einde van de loopbaan van meer dan 25 % van 
zijn personeel, wat opportuniteiten zal bieden in termen van vermindering van kosten of 
functieprofielen. Deze pensioneringen zullen ook belangrijke uitdagingen vormen op het 
vlak van aanwerving, opleiding en kennisbeheer.

Evaluatie van de federale 
ambtenaren

539 in de spilindex 138.01 in verband met de indexering van de sociale uitkeringen en de wedden in de overheidssector 
kwam	er	op	1	juli	2016	een	nieuwe	vermeerderingscoëfficiënt	voor	de	wedden	van	de	overheidssector.	De	vorige	
verhoging dateerde van 1 januari 2013. de bedragen van de uitgaven van 2006 en 2015 werden vermeerderd om 
een vergelijking in equivalente euro’s (2016) te kunnen maken.  
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Hoofdstuk 9

Evaluatie van de federale 
ambtenaren
Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar de toepassing van de regelgeving inzake evalu-
atie bij de federale overheid. Het heeft vastgesteld dat de geauditeerde federale overheidsdien-
sten de formele voorschriften op het vlak van evaluatie en de opvolging en rapportering ervan 
goed naleven. Het merkt echter op dat vaak geen gebruik wordt gemaakt van functionerings-
gesprekken, waardoor een belangrijke bron van feedback en bijsturing tijdens de evaluatiepe-
riode niet ten volle wordt benut.

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) vervult een centrale rol in het evaluatieproces. Ener-
zijds is de taak van BOSA ondersteunend en faciliterend. Zo stelt de FOD aan de federale bestu-
ren de applicatie Crescendo ter beschikking om het evaluatieproces elektronisch te beheren. 
Crescendo wordt vrij algemeen toegepast en heeft de kwaliteit van de evaluaties bevorderd. De 
audit legde niettemin een aantal technische knelpunten bloot die moeten worden verholpen. 
Anderzijds stelt BOSA op basis van de jaarverslagen een globaal verslag op, houdt hij de zgn. 
maturiteitsenquête bij en formuleert hij verbetervoorstellen voor het beleid.

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat in vrijwel 95 % van de beoordelingen de eindvermelding 
“voldoet aan de verwachtingen” wordt toegekend. In zowat 4 % van de gevallen wordt “uitzon-
derlijk” gegeven; de beoordelingen “te verbeteren” of “onvoldoende” komen in minder dan 1 % 
van de gevallen voor. Dat resultaat wijst op het formalistische karakter van het evaluatiesys-
teem. De vraag rijst dan ook of dit systeem een doeltreffend managementinstrument is om de 
werking van de organisatie te verbeteren. 

1 Inleiding

Het Rekenhof ging bij zestien federale overheidsdiensten540 na hoe ze de regelgeving op het 
vlak van de evaluatie van federale ambtenaren541 toepassen. Het richtte zich enerzijds op de 
correcte toepassing van de formele voorschriften en anderzijds op de ontwikkeling van een 
adequaat evaluatiebeleid.

De federale overheid beschouwt de evaluatie als de basis van het prestatiemanage-
ment, met als belangrijkste doelen de verbetering van de werking van de organisatie, de 

540 de Fod’s Personeel & organisatie, Budget & Beheerscontrole en Fedict (vanaf 1 maart 2017 geïntegreerd in de 
Fod BoSA), de Fod Kanselarij van de Eerste Minister, de Fod Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en ont-
wikkelingssamenwerking,	de	FOD	Binnenlandse	Zaken,	de	FOD	Financiën,	de	FOD	Mobiliteit	en	Vervoer,	de	FOD	
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, de Fod Sociale Zekerheid, de Fod Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en leefmilieu, de Fod Justitie, de Fod Economie, KMo, Middenstand en Energie, de Pod Maat-
schappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale economie en Grootstedenbeleid, de Pod Wetenschapsbe-
leid en defensie (burgerpersoneel).

541 Koninklijk	besluit	van	24	september	2013	betreffende	de	evaluatie	in	het	federaal	openbaar	ambt	(BS, 04.10.2013).
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 responsabilisering van de personeelsleden en de invoering van een optimale communica-
tie tussen evaluator en geëvalueerde. De regelgeving omvat bepalingen over de procedure: 
de stappen in het verloop van de evaluatie, de classificatie van de eindvermeldingen, de 
interne en externe verslaggeving enz. De evaluatieprocedure kan ook aanleiding geven tot 
beleidsinitiatieven. De FOD BOSA vervult in het evaluatieproces een sturende en centrali-
serende rol.

2 Reglementair kader

Het koninklijk besluit van 24 september 2013 (het “Evaluatiebesluit”) heeft betrekking op 
statutaire, contractuele en stagedoende personeelsleden. De evaluatie is hoofdzakelijk 
gebaseerd op de volgende elementen:

• het bereiken van de prestatiedoelstellingen;
• de ontwikkeling van de competenties van het personeelslid die nuttig zijn voor zijn 

functie;
• (in voorkomend geval) de kwaliteit van de evaluaties die het personeelslid heeft uitge-

voerd, als hij daarmee belast is.
• de bijdrage van het personeelslid aan de prestaties van het team waarin hij werkt;
• de beschikbaarheid van het personeelslid voor de gebruikers van de dienst, zowel in-

terne als externe.

Tijdens de evaluatieperiode (in principe één kalenderjaar) hebben een personeelslid (geëva-
lueerde) en de chef (evaluator) normaal gezien vier soorten gesprekken waarin de prestaties 
en de ontwikkeling van de competenties worden voorgesteld, gepland, aangepast en geëva-
lueerd:

• het functiegesprek: behandelt de functiebeschrijving;
• het planningsgesprek: legt de prestatiedoelstellingen en de ontwikkelingsdoelstellin-

gen vast;
• het functioneringsgesprek: geeft een beeld van het functioneren;
• het evaluatiegesprek: maakt de eindbalans op van het functioneren tijdens de evalua-

tieperiode.

Na afloop van het evaluatiegesprek stelt de evaluator het evaluatieverslag op en kent hij als 
formeel resultaat van de evaluatieprocedure één van de vier mogelijke eindvermeldingen 
toe: uitzonderlijk, voldoet aan de verwachtingen, te verbeteren of onvoldoende.

De eindvermelding kan zowel op het vlak van de geldelijke als van de administratieve loop-
baan van het personeelslid gevolgen hebben. Afhankelijk van de eindvermelding kan het 
personeelslid vlugger of trager evolueren binnen zijn loopbaan. 
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Voor de geldelijke loopbaan heeft de eindvermelding “voldoet aan de verwachtingen” als 
gevolg dat het personeelslid het normale, vooropgestelde verloop van zijn geldelijke loopbaan 
kent. De vermelding “uitzonderlijk” kan resulteren in een versnelde geldelijke  loopbaan, de 
vermeldingen “te verbeteren” of “onvoldoende” kunnen de loopbaan  vertragen542. 

Ook voor de administratieve loopbaan heeft de eindvermelding belang: om bevorderd te 
kunnen worden naar een hoger niveau of een hogere klasse of om te kunnen veranderen 
van graad mag een personeelslid bij de laatste evaluatie geen vermelding “onvoldoende” 
hebben behaald. Voor een bevordering naar niveau A moet de geëvalueerde bovendien de 
vermelding “voldoet aan de verwachtingen” of “uitzonderlijk” hebben gekregen en behou-
den, zowel om te kunnen deelnemen aan de proeven als om te kunnen worden opgeroepen 
voor een vacante betrekking. Een personeelslid dat een hogere functie waarneemt, kan die 
enkel behouden voor zover hij niet de vermelding “te verbeteren” of “onvoldoende” krijgt543.

Naast de gevolgen op het loopbaanverloop wordt bij de vermelding “onvoldoende” een spe-
ciale evaluatieperiode van zes maanden opgestart. Als het personeelslid bovendien binnen 
drie jaar twee al dan niet opeenvolgende eindvermeldingen “onvoldoende” krijgt, wordt hij 
wegens professionele tekortkomingen ontslagen.

Voor stagedoende personeelsleden bevat het Evaluatiebesluit specifieke bepalingen. De 
evaluatie bepaalt immers de uiteindelijke benoeming. Zo is de evaluatieperiode van de sta-
giair gelijk aan de duurtijd van de stage (minimum één jaar) en heeft de stagiair verplicht 
drie functioneringsgesprekken (evenwichtig verdeeld over de hele evaluatieperiode), tel-
kens afgesloten met een beoordeling. Het evaluatiegesprek maakt ook hier een eindbalans 
op van het functioneren tijdens de stage in een evaluatiemelding.

Het beroep tegen een evaluatiebeslissing wordt behandeld door de Interdepartementa-
le Beroepscommissie inzake Evaluatie, die ook bevoegd is voor de stages in de federale 
overheidsdiensten en bij Defensie (hierna: de beroepscommissie). De uiteindelijke, na het 
beroep, toegekende vermelding moet gelijk of gunstiger zijn dan die waartegen het beroep 
werd ingediend.

Het individueel evaluatiedossier vormt de schriftelijke neerslag van de evaluatie. Het bevat 
alle formele documenten die verband houden met de evaluatieprocedure (verslagen, ver-
meldingen enz.).

Elke federale dienst verschaft jaarlijks, vóór 1 mei, via een online rapportering een volledig 
verslag aan de FOD BOSA over de evaluaties van het jaar voordien. De FOD BOSA verwerkt 
de resultaten en beoogt algemene ontwikkelingen te beschrijven.

542 Koninklijk	besluit	van	25	oktober	2013	betreffende	de	geldelijke	loopbaan	van	de	personeelsleden	van	het	federaal	
openbaar ambt bepaalt de regels inzake bevordering in weddenschaal (art. 20-23).

543 Artikel 35 van hetzelfde koninklijk besluit van 25 oktober 2013.
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3 Vaststellingen

3.1 Toepassing van de regelgeving
Het Rekenhof stelt vast dat de overheidsdiensten de formele verplichtingen, zoals het tijdig 
uitvoeren van de evaluatie volgens de voorschriften en de rapportering aan de FOD BOSA 
door middel van jaarverslagen, in de regel goed opvolgen.

Voor statutaire en contractuele personeelsleden wordt het functioneringsgesprek (één of 
meerdere) voorzien, maar is het –in tegenstelling tot voor stagedoende personeelsleden- 
niet expliciet verplicht. In de praktijk wordt het functioneringsgesprek voor deze perso-
neelsleden dan ook vaak geschrapt. Enkel de FOD Financiën, de FOD Binnenlandse Zaken, 
de FOD Mobiliteit en Vervoer, de POD Maatschappelijke Integratie en Defensie verplichten 
het. De FOD Buitenlandse Zaken zal het functioneringsgesprek verplicht maken in elke 
evaluatiecyclus vanaf 2018, en moedigt het in de cyclus 2017 sterk aan. Andere adminis-
traties houden de functioneringsgesprekken niet systematisch maar veelal op aanvraag of 
bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een werkhervatting na lange afwezigheid). 
Blijkbaar is de organisatie van de evaluatieprocedure zo zwaar dat de functioneringsge-
sprekken als eerste worden geschrapt. Op die manier geven of ontvangen personeelsleden 
geen feedback over hun functioneren en het bijsturen tijdens de evaluatieperiode (tenzij 
via informele contacten, maar daarvan is dan geen formeel bewijsstuk aanwezig in het 
evaluatiedossier).

Evaluatie- en stagedossiers moeten goed onderbouwd en gemotiveerd zijn, wat meermaals 
niet het geval is. De motivering is in het bijzonder van belang voor de eindvermeldingen “te 
verbeteren” of “onvoldoende” die aangevochten worden voor de beroepscommissie.

Uit de enquête bij de geauditeerde besturen blijkt dat het aantal ongunstige eindvermel-
dingen zeer gering is. Zo werd in 2014, 2015 en 2016 de beoordeling “te verbeteren” in resp. 
0,5 %, 0,4 % en 0,2 % van de evaluatiedossiers toegekend; de beoordeling “onvoldoende” 
zelfs in minder dan 0,1 % van de gevallen. Dat leidt ertoe dat ook het aantal betwistingen 
voor de beroepscommissie en het aantal uiteindelijke ontslagen wegens een ongunstige 
evaluatie minimaal is in verhouding tot de totale populatie. Aan de andere zijde van het 
spectrum wordt slechts in zowat 4 % van de gevallen de beoordeling “uitzonderlijk” toege-
kend. Daaruit volgt dat bijna 95 % van de personeelsleden de beoordeling “voldoet aan de 
verwachtingen” krijgt. Het zeer geringe aantal ongunstige vermeldingen kan op het eerste 
gezicht geruststellend lijken, maar het bemoeilijkt wel het ontwikkelen van een efficiënt 
remediëringsbeleid. Het scala aan eindvermeldingen is bovendien weinig gedifferentieerd. 
Twee van de vier hebben betrekking op een ongunstige situatie; de gunstige beoordelingen 
worden gevat in de twee overige onderverdelingen waartussen een zeer ruim onderscheid 
bestaat. Naast de eerder zeldzame beoordeling “uitzonderlijk” bestaat enkel “voldoet aan 
de verwachtingen”, wat een eerder neutrale dan wel gunstige omschrijving is. 

3.2 Automatisering
De FOD BOSA stelt aan de federale besturen de applicatie Crescendo ter beschikking om 
het evaluatieproces elektronisch te beheren. Daardoor kunnen de evaluatieverslagen geau-
tomatiseerd worden opgemaakt en beheerd, en hebben de geëvalueerde en de evaluator 
online toegang tot alle documenten. Deze applicatie is momenteel in gebruik bij ongeveer 
80 % van de federale administraties. Ze maakt het mogelijk om diverse verslagen te raad-

https://www.crescendo.belgium.be/
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plegen (m.b.t. de evaluatiecycli, de gesprekken, de eindvermeldingen enz.). Deze verslagen 
worden automatisch gegenereerd en wekelijks aangepast. 

Crescendo heeft de toepassing van het evaluatieproces bevorderd en gestroomlijnd. Het 
nut ervan wordt algemeen erkend en gewaardeerd. Toch passen sommige administra-
ties het systeem niet volledig toe, maar bijvoorbeeld pas in een eindstadium. Ze verwer-
ken de evaluatiegegevens eerst via klassieke, papieren formulieren en voeren ze nadien in   
Crescendo in. 

Uit de audit bleek dat volgende elementen als knelpunten worden ervaren bij de toepassing 
van Crescendo:

• De applicatie is soms moeilijk of niet bereikbaar of traag in het gebruik.
• Niet alle manipulaties of wijzigingen worden zichtbaar of traceerbaar bijgehouden.
• De gebruiksvriendelijkheid kan nog worden verbeterd (lay-out, functionaliteit).
• De verbinding tussen Crescendo en Scope (digitaal personeelsbeheer bij PersoPoint544), 

die mogelijk is sinds begin 2017, kent soms aanslepende technische problemen.
• De betrouwbaarheid van Crescendo kan wellicht worden verhoogd door een systeem 

van registratie van incidenten en de uitbouw van een doeltreffende centrale helpdesk.

Op inhoudelijk vlak wees het onderzoek uit dat Crescendo ook beperkingen kent: het kan 
de rapportering van de behoeften aan bijkomende vorming niet opstellen overeenkomstig 
specifieke criteria zoals leeftijd of functie, het kan geen managementrapporten aanleveren, 
de berekening van de perioden van afwezigheid bij de bepaling van de eindvermeldingen is 
te complex en is niet geautomatiseerd.

3.3 Tevredenheid
Onder tevredenheid valt hier zowel de appreciatie van de evaluatoren als de perceptie door 
de geëvalueerde personeelsleden. Naar de tevredenheid van evaluatoren en geëvalueerden 
wordt niet systematisch gepeild. De audit legde volgende aandachtspunten bloot:

• De evaluatieprocedure veroorzaakt enige last: de meeste personeelsleden gebruiken 
Crescendo maar twee tot drie maal per jaar, de evaluatie van personeelsleden die niet 
over een pc beschikken verloopt moeizaam, de juridische kwalificatie van sommige ty-
pes van afwezigheden is niet altijd duidelijk, soms blijkt de evaluator de taal van de ge-
evalueerde niet voldoende te beheersen, het gemiddelde aantal evaluaties per  evaluator 
ligt tussen 25 en 40 maar bedraagt in sommige gevallen veel meer (bv. bij de FOD Finan-
ciën veeleer 100 of meer).

• De mogelijke eindvermeldingen zijn beperkt, waardoor het moeilijk is genuanceerd te 
beoordelen. De eindvermelding “voldoet aan de verwachtingen” is weinig motiverend 
voor medewerkers die heel goed werk verrichten maar daarom niet “uitzonderlijk” pres-
teren. Er kan m.a.w. te weinig gedifferentieerd worden tussen “voldoet aan de verwach-
tingen” en “uitzonderlijk”, wat niet overeenkomt met de realiteit. Personeelsadminis-
traties blijken ook weinig mogelijkheden te hebben om eigenmachtig op te treden als 
evaluatoren hun taak laattijdig, onvolledig of niet uitvoeren, of als ze een vermelding 

544 PersoPoint werd opgericht als overkoepelend sociaal secretariaat van de federale overheid. de kenmerken en doel-
stellingen ervan worden hierna besproken in hoofdstuk 10 “e-HR en PersoPoint: een stand van zaken”.
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“uitzonderlijk” toekennen zonder bijkomende motivatie. Op die wijze is een uniforme 
toepassing niet gewaarborgd, en kan er een discrepantie ontstaan in het toekennen van 
deze eindvermelding;

• Een goede of minder goede evaluatie heeft uiteindelijk weinig gevolgen voor de loop-
baan. De link tussen de evaluatie en de loopbaan/verloning is al bij al beperkt, zeker 
gelet op het grote aantal eindvermeldingen “voldoet aan de verwachtingen”. De moge-
lijkheid van een loopbaanversnelling is beperkt (afhankelijk van het behalen van twee 
maal de vermelding “uitzonderlijk”), zodat dit geen motiverende factor vormt. De pro-
cedure om in beroep te gaan tegen een eindvermelding (zelfs tegen “voldoet aan de 
 verwachtingen”) wordt als zwaar en lang ervaren. Aangezien het risico op een beroep 
daardoor klein is, kan dit wegen op de aandacht van de evaluatoren om correcte en 
gemotiveerde evaluaties te geven. Anderzijds kunnen de gevolgen van de evaluatie op 
geldelijk vlak ertoe leiden dat evaluatoren zullen vermijden om negatieve evaluaties te 
geven uit vrees hun personeelsleden te demotiveren. De impact van een negatieve eind-
vermelding op de geldelijke en de administratieve loopbaan maakt de evaluatieproce-
dure bovendien complex. Als om die redenen een negatieve evaluatie wordt vermeden, 
verliest het evaluatieproces voor een deel zijn uiteindelijke doel.

• Het risico bestaat dat de evaluatieprocedure voornamelijk wordt beschouwd als een ad-
ministratieve verplichting. De evaluatie wordt dan in de eerste plaats gezien in het licht 
van de mogelijke geldelijke of administratieve gevolgen, en veel minder als een middel 
om feedback te geven of te ontvangen over de prestaties. Gelet op de doelstellingen van 
het evaluatieproces (ontwikkeling van competenties, responsabilisering van de perso-
neelsleden, verhoging van de motivatie…) zou dat laatste echter centraal moeten staan. 
Overigens wordt vrijwel niet gepeild naar de tevredenheid van het personeel over de 
evaluatieprocedure (enkel de FOD Financiën hield een tevredenheidsenquête: 76,5 % 
van het personeel bleek tevreden over de gesprekken met hun leidinggevenden). De 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de POD Maatschappelijke Integra-
tie vermelden wel dat ze stelselmatig exit-interviews houden met personeelsleden die de 
administratie definitief verlaten, wat zeer nuttige feedback kan opleveren.

3.4 Beroepscommissie
De beroepscommissie omvat een Nederlandstalige en een Franstalige sectie. In 2016 behan-
delde de Nederlandstalige sectie 36 beroepen voor evaluatiedossiers en verleende ze 
12 adviezen in stagedossiers; de Franstalige behandelde 50 evaluatiedossiers en gaf 5 advie-
zen in stagedossiers545. 

De beroepscommissie stelt vast dat de beroepsdossiers hoofdzakelijk worden ingesteld 
wegens “persoonsgebonden” elementen: het niet-aanvaarden van de eindvermelding en 
meermaals ook de wijze waarop deze beoordeling werd vastgesteld. Louter procedurele 
redenen worden soms aangehaald, maar worden meestal weerlegd. De commissie stelt vast 
dat de reglementering doorgaans correct wordt toegepast.

In de beroepsprocedure worden enkel de geëvalueerde (of stagiair) en de evaluator gehoord. 
De beroepscommissie signaleert dat ook andere partijen een grote rol in het evaluatiepro-

545 in verhouding tot het totale aantal evaluatiedossiers blijkt het aantal beroepen minimaal. uitgaande van een jaar-
lijks gemiddeld aantal van 50.000 evaluaties dat door de geauditeerde besturen werd gesignaleerd, gaat het dus 
om ongeveer 0,2 %.
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ces kunnen spelen, zoals de directeur (die een beslissende rol heeft in de toekenning van de 
eindvermeldingen “uitzonderlijk”, “te verbeteren” en “onvoldoende”) en de P&O-stafdien-
sten van de diverse administraties. Hun toelichting op de zitting zou nuttig kunnen zijn. 
De beroepscommissie acht het wenselijk dat het standpunt van dergelijke andere partijen 
ook gekend zou zijn. 

3.5 Opleiding
Het aanbod aan opleidingen in het kader van de evaluatie is goed, ruim en gevarieerd. 
Opleidingen worden in de regel in groep en periodiek gegeven (jaarlijks of frequenter). Ook 
individuele opleidingen in de vorm van e-learning zijn bij het Opleidingsinstituut van de 
Federale Overheid (OFO, dienst binnen de FOD BOSA) beschikbaar. Er wordt veelal jaar-
lijks gepeild naar de opleidingsbehoeften bij het personeel, in algemene zin en ook in het 
kader van de evaluatieprocedure.

De FOD BOSA signaleert dat er, ondanks de beschikbare handleidingen en opleidingen, 
een gebrek aan kennis kan ontstaan door de rotatie van het personeel in de stafdiensten 
P&O van de verschillende besturen. Aandacht voor kennisoverdracht is daarbij essentieel: 
zonder een gepaste overdracht van kennis en ervaring moeten nieuwkomers veel tijd inves-
teren om die te verwerven.

3.6 Rol van de FOD BOSA in het algemene evaluatiebeleid
De functie van de FOD BOSA in het evaluatieproces is in de eerste plaats ondersteunend. 
De FOD werkt het reglementair kader uit voor de evaluatie, geeft richtlijnen en ondersteu-
ning in geval van minder duidelijke regelgeving of in geval van beroepen tegen een eva-
luatiebeslissing. Op praktisch vlak levert de FOD werkingsmiddelen en diensten voor de 
invoering van de evaluatiecycli in de federale administraties (beheer en ondersteuning van 
Crescendo, projecten, brochures, begeleiding op maat, netwerkvoorziening…).

De FOD’s dienen hun jaarverslagen tijdig (vóór 1 mei) in bij de FOD BOSA. Op basis daar-
van stelt die een globaal verslag op. De FOD coördineert ook de zgn. “maturiteitsenquête” 
van de evaluatiecycli: een opvolging van het geheel van de federale organisaties zowel als 
per organisatie. Op basis van de vaststellingen formuleert de FOD voorstellen tot verbete-
ring van het evaluatiebeleid:

• uitbreiden van de opleiding van de evaluatoren door interne begeleiding via coaching;
• investeren in tools die specifiek gericht zijn op competentieontwikkeling;
• aanzetten tot het houden van functionerings- en groepsgesprekken;
• verbeteren van de opvolging van de kwaliteit van evaluatiecycli;
• versterken van de band tussen de doelstellingen van het beheerscontract en de presta-

tiedoelstellingen van de evaluatiecycli.
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4 Conclusies en aanbevelingen

De audit naar de toepassing van de regelgeving inzake evaluatie bij de federale overheid 
focuste op drie kernvragen: 

• Passen de administraties de reglementaire bepalingen over evaluatie correct toe?
• Gebruiken de administraties de resultaten van de evaluaties om het beleid te optimali-

seren?
• Welke rol speelt de FOD BOSA in het algemene evaluatiebeleid?

Met betrekking tot de eerste vraag wees het onderzoek uit dat de administraties de formele 
verplichtingen inzake evaluatie en de opvolging en rapportering ervan in de regel goed 
naleven. Ze voeren de verschillende stappen van het evaluatieproces uit en rapporteren 
tijdig aan BOSA.

Het functioneringsgesprek is één van de gesprekken die voorzien zijn in de loop van de 
 evaluatieprocedure. Het is verplicht in het kader van de evaluatie van de stage, maar niet 
voor overige personeelsleden. Het Rekenhof stelde vast dat voor die laatsten het functione-
ringsgesprek meermaals wordt geschrapt. Op die wijze gaat echter een belangrijke moge-
lijkheid van feedback en bijsturing tijdens de evaluatieperiode verloren. De FOD BOSA 
raadt aan dat minstens één functioneringsgesprek zou worden ingepland tijdens de evalu-
atiecyclus. Het Rekenhof kan deze aanbeveling enkel onderschrijven.

Zoals elke administratieve beslissing moeten evaluatie- en stagedossiers goed onderbouwd 
en gemotiveerd zijn. Dat is in het bijzonder van belang voor eindvermeldingen “te verbete-
ren” of “onvoldoende” die behandeld worden voor de beroepscommissie. 

De FOD BOSA stelt aan de federale besturen de applicatie Crescendo ter beschikking om 
het evaluatieproces elektronisch te beheren. Crescendo wordt vrij algemeen toegepast en 
heeft de kwaliteit van de evaluaties bevorderd. De audit legde niettemin een aantal tech-
nische knelpunten bloot. Het Rekenhof beveelt aan dat de performantie van Crescendo 
wordt verhoogd en dat de toepassing verder wordt veralgemeend. De federale besturen die 
nog (deels) evaluatieprocedures op papier gebruiken, moeten worden aangezet om over te 
stappen op Crescendo, dat als standaard moet gelden. De verbinding van Crescendo met de 
toepassing Scope, het elektronisch beheer van het personeelsdossier door PersoPoint, moet 
verder worden uitgebouwd, gelet op de centrale rol die PersoPoint in de nabije toekomst zal 
vervullen als overkoepelend sociaal secretariaat van de federale overheid. De FOD BOSA 
neemt meerdere initiatieven om de technische problemen op te lossen en stelt ook een 
nieuwe versie van Crescendo in het vooruitzicht.

Aangaande de tweede vraag stelde de audit vast dat in gemiddeld 95 % van de evaluaties 
de eindvermelding “voldoet aan de verwachtingen” wordt toegekend. Slechts in zowat 4 % 
van de gevallen wordt “uitzonderlijk” gegeven; de beoordelingen “te verbeteren” of “onvol-
doende” zijn uitermate zeldzaam. Dat heeft gevolgen voor het evaluatiebeleid, vermits het 
systeem van jaarlijkse evaluaties een aanzienlijke administratieve belasting vormt waarte-
genover een weinig gedifferentieerd resultaat staat. De vraag rijst dan ook in hoeverre de 
evaluatie een doeltreffend managementinstrument is voor het bereiken van de gestelde 
doelen, namelijk de verbetering van de werking van de organisatie, de responsabilisering 
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van de personeelsleden en de verhoging van hun motivatie, en de invoering van een opti-
male communicatie tussen evaluator en geëvalueerde. 

De vereiste van een passende motivering voor de vermelding “uitzonderlijk”, “te verbete-
ren” of “onvoldoende”, het feit dat een ongunstige evaluatie geldelijke gevolgen kan heb-
ben en de vaststelling dat een beroepsprocedure administratief zwaar is, compliceren de 
keuze voor een andere vermelding dan “voldoet aan de verwachtingen”. Daardoor is deze 
beoordeling als het ware een “passe-partout” die de formele vereisten van de evaluatie-
procedure verzoent met de praktische haalbaarheid en die voor het overgrote deel van het 
personeel probleemloos kan worden toegekend. Het Rekenhof stelt vast dat de evaluatie 
door dit resultaat echter aan doeltreffendheid verliest, en dat de mogelijkheden die ze kan 
bieden op het vlak van sturing en feedback en het aanzetten tot een verhoogde motivatie 
worden onderbenut.

De derde vraag heeft betrekking op de rol van de FOD BOSA in het evaluatieproces. Die rol 
is enerzijds ondersteunend: beheer van het reglementair kader, verstrekken van richtlijnen, 
ter beschikking stellen van praktische werkingsmiddelen, beheer van de applicatie Cres-
cendo… Anderzijds levert BOSA inhoudelijk belangrijk werk: op basis van de jaarverslagen 
stelt de FOD een globaal verslag op, houdt hij de maturiteitsenquête bij en doet hij verbe-
tervoorstellen. Deze onderlijnen in vele gevallen de doelstellingen van de evaluatieproce-
dure als managementinstrument. BOSA benadrukt daarmee zonder twijfel het belang van 
het evaluatieproces, wat de bewustwording bij de verschillende besturen kan aanscherpen 
(kwalitatief betere evaluaties, toegenomen aandacht binnen de besturen voor de resulta-
ten van de andere administraties wat een aanzet kan zijn tot het delen van “best practices” 
enz.).

Het Rekenhof heeft tijdens de tegensprekelijke procedure van deze audit met de geaudi-
teerde besturen en de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zes antwoorden ontvangen 
op het ontwerpverslag. De minister meldt daarbij dat de FOD BOSA verschillende initiatie-
ven ontwikkelt om het evaluatieproces eenvoudiger en meer doelgericht te maken. Daarbij 
wordt het belang van de uitbouw van een echte feedback-cultuur vooropgesteld. Hij wijst er 
ook op dat de behoeften aan opleiding en vorming niet louter verbonden zijn met een nega-
tieve evaluatie (“te verbeteren” en “onvoldoende”) maar dat de meeste medewerkers juist 
inzetten op het verder ontwikkelen van competenties waarin ze sterk zijn maar ook sterk 
moeten blijven. De minister wijst er tot slot op dat de evaluatiecyclus slechts één onderdeel 
is van het prestatiebeheer, zodat de analyse van de meerwaarde van de evaluatie in dat licht 
moet gebeuren.
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Hoofdstuk 10

e-HR en PersoPoint:  
stand van zaken
Het Rekenhof heeft een opvolgingsaudit verricht naar de stand van zaken van het project e-HR 
en PersoPoint. e-HR werd in 2007 opgestart en moest een instrument worden om de gemeen-
schappelijke processen van personeelsbeheer en –administratie van federale overheidsdien-
sten op termijn te automatiseren. Het project PersoPoint is de opvolger van e-HR en is het 
nieuwe federaal sociaal secretariaat dat de personeels- en loonadministratie van de federale 
overheidsdiensten zal beheren. 

Gelet op de uitdaging voor PersoPoint om tussen januari 2018 en uiterlijk half 2019 de volledige 
personeels- en loonadministratie van 49 nieuwe klanten (65.000 dossiers) over te nemen, blijft 
de verdere ontwikkeling van PersoPoint, in het kader van het Redesign-programma, prioritair. 
De basisvoorwaarde voor die verdere ontwikkeling is dat PersoPoint een beroep kan doen op 
de noodzakelijke middelen om op zeer korte termijn de vereiste technische ontwikkelingen 
te kunnen realiseren en de vereiste uitbreiding van de personeelsbezetting op te vangen. Het 
Rekenhof dringt er bovendien op aan de performantie-indicatoren uit de SLA’s meetbaar en 
afdwingbaar te maken en een meetsysteem op te zetten dat de gerealiseerde efficiëntiewinsten 
en besparingen analyseert.

In zijn antwoord van 20 september 2017 onderschrijft de minister belast met Ambtenarenza-
ken de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof over de strakke timing en de budgettaire 
noden van het project en verklaart hij dat de aanwerving van het omkaderingspersoneel een 
absolute prioriteit voor PersoPoint vormt.

1 Inleiding

In 2012-2013 deed het Rekenhof een eerste audit naar de stand van zaken van het project 
e-HR. Het stelde toen vast dat het project e-HR, dat op 1 mei 2007 van start was gegaan, 
midden 2013 slechts heel gedeeltelijk en gebrekkig was uitgevoerd. Enkel de modules 
Basisadministratie en Tijdsbeheer (Time) waren bij een beperkt aantal overheidsdiensten 
ingevoerd. De modules verloning (Pay), personeel en kostenplanning, strategisch HRM 
en Business Intelligence kenden weinig vooruitgang. Het Rekenhof wees er dan ook op 
dat door de voortdurende vertragingen de kans bestond dat de openbare diensten uit het 
project zouden stappen en hun eigen duurdere personeelsbeheerssystemen verder apart 
zouden ontwikkelen. Daardoor ontstond het risico dat de middelen die al in het project 
geïnvesteerd waren, nutteloos zouden blijken en dat de hoofddoelstellingen van het project 
e-HR, met name kostenvermindering en efficiënter organisatiebeheer, niet zouden worden 
gerealiseerd.546 

546 Zie Rekenhof, 170e Boek, Volume i, Brussel, oktober 2013, p.313 ev. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De huidige audit toont aan dat door de uitbouw van PersoPoint dit scenario kon worden 
vermeden. Drie beslissingen zijn daarbij van doorslaggevend belang:

• de heroriëntering van het project e-HR: de ministerraad van 19 december 2013 keurde 
de oprichting van een federaal sociaal secretariaat goed dat zelf de personeels- en loon-
administratie van de aangesloten klanten zou beheren in plaats van louter, zoals bij 
e-HR het doel was, een informaticatoepassing voor het beheer daarvan ter beschikking 
te stellen. Het nieuwe sociaal secretariaat zou wel enkel de uitvoering van de admi-
nistratieve processen overnemen. De HR-verantwoordelijken van de klanten blijven 
verantwoordelijk voor de HR-strategie en de HR-processen (zoals selectie, opleiding en 
personeelsplanning);

• de profilering van PersoPoint in het kader van het Redesign-programma als hét fe-
deraal sociaal secretariaat, met inbegrip van de dienstverlening van de Administra-
tie Betalingen, sector CDVU-Wedden van de FOD Financiën547, die PersoPoint vanaf 
1  januari 2016 moest overnemen (ministerraad 4 december 2015);

• de verplichting voor alle openbare besturen die gebruik maakten van de CDVU om toe 
te treden tot PersoPoint voor hun loon- en personeelsadministratie (ministerraad van 
4 maart 2016).

Niettemin heeft het Rekenhof vastgesteld dat de timing om PersoPoint te laten uitgroeien 
tot het sociaal secretariaat van de federale overheid erg krap is.

2 Onboarding klanten

Wat loonadministratie betreft, zijn alle openbare besturen die van de CDVU gebruik maak-
ten, verplicht toegetreden tot PersoPoint vanaf 1 januari 2016.

Wat personeelsadministratie betreft, zijn de klanten die momenteel in PersoPoint zijn inge-
stapt, nog grotendeels beperkt tot dezelfde openbare besturen die de pilootgroep van het 
project e-HR vormden.

Tabel 60 –  Overzicht ingestapte besturen

Instapmoment Instappende besturen

Mei	2016 •  Fedict, Fod P&o en Fod B&B (de drie horizontale Fod’s die op 
1	maart	2017	in	de	FOD	BOSA	werden	geïntegreerd)	

• Pod Maatschappelijke integratie 

Januari	2017 • Fod Mobiliteit en Vervoer 
• Fod Economie

Juni	2017 • Centrale diensten van de Fod Justitie

Bron: Rekenhof

De beslissing van de ministerraad dat alle openbare besturen die PersoPoint gebrui-
ken voor hun loonadministratie, ook volledig in PersoPoint moeten instappen voor 
hun personeelsadministratie, betekent een belangrijke uitbreiding van het werkveld.  

547 Centrale dienst der Vaste uitgaven. deze  dienst berekende en betaalde de wedden van het personeel van verschil-
lende overheidsdiensten.
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Bovendien moet deze operatie uiterlijk tegen half 2019 afgerond zijn om de invoering van de 
nieuwe loonmotor in 2020 niet in het gedrang te brengen. 

Concreet moeten tussen januari 2018 en juni 2019 49 klanten toetreden. Voor deze zgn. 
onboarding heeft PersoPoint een strak schema uitgewerkt waarbij nergens vertraging mag 
worden opgelopen. 

2.1 Project- en omkaderingspersoneel
Om alle onboardingtrajecten kwaliteitsvol te kunnen begeleiden en af te ronden vóór juni 
2019, moeten de klanten het nodige project- en omkaderingspersoneel (of de daarmee over-
eenstemmende kredieten) aan PersoPoint overdragen548. De bereidheid van de klanten om 
omkaderingspersoneel over te dragen bleek echter beperkt, waardoor PersoPoint zich ver-
plicht zag bijkomende aanwervingsprocedures op te starten voor de ontbrekende omkade-
ringsfuncties. 

Einde mei 2017 waren slechts 13,1 VTE van de geplande 42 VTE ingevuld. Begin juni werd 
beslist nog 18 functies in te vullen waarvoor een geschikte kandidaat werd gevonden. Voor 
de nog ontbrekende functies moet PersoPoint nog verdere acties ondernemen. 

2.2 Grote klanten
Grote klanten (bij afsluiting van het onderzoek zestien klanten met elk meer dan 150 per-
soneelsdossiers) worden zowel organisatorisch als technisch begeleid met het oog op hun 
effectieve onboarding (go live) in PersoPoint.

Voor de organisatorische onboardings doet PersoPoint een beroep op een externe consultant 
om de klanten te begeleiden. Deze organisatorische onboarding bestaat uit vier fasen. Tij-
dens de eerste fase maakt de consultant een gap-analyse op waarbij het de  hoofdactiviteiten, 
de actoren en de hulpmiddelen van de betrokken klant in kaart brengt. In de tweede en de 
derde fase stelt de consultant een transitie-, change- en communicatieplan op als leidraad 
voor een vlotte en succesvolle transitie. In de laatste fase voeren de klanten in samenwer-
king met PersoPoint het transitie-, change- en communicatieplan uit. Bij specifieke vragen 
en noden van de klanten kan nog nazorg worden aangeboden. 

Parallel met de organisatorische onboarding loopt ook de technische onboarding. Die wordt 
volledig beheerd door PersoPoint en omvat onder andere de migratie van de personeels-
data, de digitalisering van de personeelsdossiers en de validering van alle nodige functiona-
liteiten in de elektronische personeelsadministratie. Per klant wordt op basis van de vastge-
stelde situatie een projectplan opgesteld dat de reële datum van de technische onboarding 
bepaalt. 

Nadat de organisatorische en de technische onboarding is afgerond, volgt de effectieve 
onboarding of go live van de klant. De datum daarvoor wordt bepaald in het transitieplan, 
maar omdat de nieuwe loonmotor op 1 januari 2020 moet worden ingevoerd, moet de effec-
tieve onboarding van de laatste klanten gebeuren vóór half 2019.

548 op basis van de verhouding 1 persoon/1.750 personeelsdossiers.  
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Op 1 juli 2017 waren slechts drie transitieplannen afgerond waarbij de effectieve onboar-
dings op 1 januari 2018, 1 juni 2018 en 1 januari 2019 werden vastgelegd. 

Tabel 61 –  Stand van zaken inzake transitieplannen 

Stand opmaak transitieplan Overheidsdienst

Afgewerkt,	onboarding	1-1-2018 • Regie der Gebouwen
• Fod Kanselarij van de eerste minister

Afgewerkt,	onboarding	1-6-2018 • Fod Binnenlandse Zaken

Afgewerkt,	onboarding	1-1-2019 •  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen

•  Fod Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
leefmilieu

Lopend,	met	deadline	1-9-2017 •  Belspo: Pod Wetenschapsbeleid met inbegrip van de tien 
Federale Wetenschappelijke instellingen

lopend • Fod Justitie (erediensten)
•	 FOD	Financiën

Pas	opgestart	(sinds	1-6-2017) • Fod Justitie (penitentiaire instellingen) 

Opstart	vierde	kwartaal	2017	-	 
eerste	kwartaal	2018

•  Fod Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en 
Ontwikkelingssamenwerking	(september	2017)

• Fod Justitie (Rechterlijke orde en Staatsveiligheid)
• Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
•  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten
• Fod Sociale Zekerheid
• Raad van State
•  Belgisch instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Bron: Rekenhof

2.3 Kleine klanten
Voor kleine klanten (minder dan 150 personeelsdossiers) organiseert PersoPoint zelf de 
organisatorische onboarding. Het zal in het najaar van 2017 met deze klanten samen bepa-
len welke werkwijze het best kan worden gehanteerd. Op technisch vlak moet onder meer 
worden nagegaan wie de personeelsdossiers in het systeem zal opladen en hoe dat kan 
gebeuren. Volgens de planning moeten kleine klanten zoveel mogelijk toetreden in de eer-
ste helft van 2018. Uiterlijk eind 2018 moeten alle effectieve onboardings afgerond zijn.

2.4 Effectieve onboarding
De effectieve onboarding (go live) impliceert dat PersoPoint volledig instaat voor de perso-
neelsadministratie van de klant. Daartoe moeten niet alleen alle personeelsgegevens maar 
ook alle dossierbeheerders zijn overgedragen. Hierbij wordt uitgegaan van de overdracht 
van één dossierbeheerder per 200 personeelsdossiers. Voor kleine klanten die geen dos-
sierbeheerders overdragen, moet PersoPoint zelf dossierbeheerders aanwerven. Het stelt 
hiervoor momenteel een wervingsreserve samen.
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3 Diensten

Op vlak van de dienstverlening heeft PersoPoint ten opzichte van de vorige audit zonder 
twijfel vooruitgang geboekt. Alle geplande diensten (gedigitaliseerde personeelsdossiers, 
personeelsadministratie, loonadministratie, juridisch advies en rapportering) worden (in 
meerdere of mindere mate) aangeboden. De dienstverlening gebeurt op basis van een uit-
gewerkte dienstencatalogus en een service level agreement (SLA) met de klant. De perfor-
mantie-indicatoren die in de SLA’s gepland zijn, zullen echter ten vroegste eind 2017 opge-
volgd, meetbaar en afdwingbaar worden.

In samenwerking met de huidige klanten en op basis van hun opmerkingen worden de 
systemen voor de personeelsadministratie voortdurend aangepast en gebruiksvriendelijker 
gemaakt. Toch blijkt uit een enquête bij de huidige klanten dat een ruime inlooptijd nodig 
is om vlot met de systemen te kunnen werken. Gelet op de krappe timing voor de onboar-
ding van de nieuwe klanten, zou dit aanzienlijke overgangsproblemen met zich kunnen 
brengen. Dat risico lijkt des te groter omdat de huidige klanten “bevoorrechte” partners 
waren die van meet af aan bij het project betrokken waren en dus de nodige tijd hadden om 
langzaam in het project te groeien.

Voor de loonadministratie werden met ingang van 1 januari 2016 de opdrachten van de 
CDVU en het bijhorende personeel overgedragen naar PersoPoint. Dat berekent en betaalt 
de wedden, toelagen en vergoedingen van zowel de statutaire als de contractuele perso-
neelsleden en moet ook zorgen voor alle fiscale en sociale verplichtingen. De minister-
raad van 4 maart 2016 keurde de ontwikkeling van een nieuwe loonmotor voor PersoPoint 
(PersoPay) goed. In april 2017 werd de functionele analyse afgerond waarin de werking van 
de nieuwe loonmotor werd beschreven en tot april 2018 zijn uitgebreide testen gepland549. 
Vanaf 2019 is het de bedoeling dat de oude en de nieuwe loonmotor parallel werken. De 
gegevens en de resultaten van beide systemen zullen dan continu met elkaar worden ver-
geleken en geëvalueerd. Pas als zeker is dat de resultaten conform zijn, kan worden over-
geschakeld naar de nieuwe loonmotor. De start van de nieuwe loonmotor (go live) werd al 
meermaals uitgesteld maar is momenteel vastgelegd op 1 januari 2020. Momenteel is het 
nog onduidelijk of deze timing haalbaar is. 

De cel Juridisch Advies van PersoPoint ondersteunt de dossierbeheerders en de klanten bij 
complexe dossiers, geeft advies bij juridische vragen en staat in nauw contact met de perso-
neelsleden van de FOD BOSA die het beleid op het vlak van statuut, arbeidsvoorwaarden en 
beloningsbeleid voorbereiden en opvolgen. Deze cel moet nog verder worden uitgebouwd.

Ook de rapportering moet door PersoPoint in de komende jaren nog verder worden uitge-
werkt. Naast de standaardrapporten die PersoPoint levert, zijn de klanten vragende partij 
om zelf de gegevensbanken te kunnen bevragen en de gewenste rapporten te trekken.

Met betrekking tot de interfaces tussen PersoPoint en de “omliggende” systemen ten slotte, 
lopen nog heel wat projecten. Vooral de generieke interface voor de prikkloksystemen en 
de interface met Medex beschouwen de huidige klanten als onontbeerlijk. De functioneel-

549 in hoofdstuk 4 “Boeking van personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen bestuur – fase 2” van deel ii 
van dit Boek, formuleert het Rekenhof aanbevelingen voor de te ontwikkelen loonmotor.
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technische analyses daartoe zijn nagenoeg afgerond en beide interfaces zouden in januari 
2018 in gebruik kunnen worden genomen. Ook de interfaces die de wisselwerking tussen 
Crescendo en Scope mogelijk maken, moeten nog verder worden ontwikkeld550.

4 Financiële opvolging

Bij de ontwikkeling van PersoPoint werd in 2013 een haalbaarheidsstudie (business case) 
opgemaakt die ervan uitging dat de centralisering van de loon- en personeelsadministratie 
zeker efficiëntiewinsten zou opleveren, al konden sommige daarvan niet zo gemakkelijk 
worden gekwantificeerd. 

In december 2015 berekende een externe consultant op basis van een aantal theoretische 
aannames de besparing indien alle federale overheidsdiensten in de gecentraliseerde perso-
neelsadministratie zouden stappen (best case) tegenover de situatie waarin slechts de zeven 
FOD’s/POD's zouden deelnemen die op dat ogenblik bij het project waren betrokken (worst 
case). Uitgezet over een termijn van zeven jaar berekende de consultant dat 117 miljoen euro 
kon worden bespaard (verschil tussen best en worse case). 

De beslissing van de ministerraad in 2016 tot de verplichte instap in PersoPoint van 55 orga-
nisaties heeft dit theoretisch model sterk gewijzigd; er werd echter geen herberekening van 
de mogelijke besparing gemaakt. PersoPoint zelf beschikt bovendien niet over de moge-
lijkheden om deze efficiëntiewinsten, die trouwens bij de klanten gelokaliseerd zijn, op te 
volgen. Het Rekenhof beschikt over geen enkele aanwijzing die het bedrag van 117 miljoen, 
waarnaar meermaals wordt verwezen551, op dit moment objectiveert. Het dringt er dan ook 
op aan een accuraat en geactualiseerd meetsysteem op te zetten om de gerealiseerde effici-
entiewinsten en besparingen in kaart te brengen.

De vermindering van het aantal dossierbeheerders vormt een besparing. Daar waar in de 
oorspronkelijke business case552 werd uitgegaan van de noodzaak van één dossierbeheerder 
per 120 personeelsdossiers, wordt momenteel nog slechts één dossierbeheerder gepland per 
200 personeelsdossiers.

5 Uitdagingen voor PersoPoint

Momenteel heeft PersoPoint 181 personeelsleden in dienst en is de personeel- en loonadmi-
nistratie nog gesplitst. De huidige klanten werken voor de personeelsadministratie samen 
met hun eigen dossierbeheerders (die ze meestal ook zelf ter beschikking hebben gesteld 
van PersoPoint), terwijl de ex-CDVU-beheerders de loonadministratie afhandelen.

Als de timing wordt gerespecteerd en alle nog te onboarden 49 klanten van PersoPoint vol-
gens plan toetreden, zal PersoPoint de volgende twee jaar uitgroeien tot een organisatie met 
ongeveer 520 personeelsleden, waaronder zowat 400 dossierbeheerders.

550 de link Crescendo – Scope is al in gebruik en maakt het mogelijk dat in het programma Scope gegevens uit Cres-
cendo worden opgehaald. de omgekeerde verbinding Scope – Crescendo is gepland tegen einde 2017. Voor meer 
info over Crescendo, zie hiervoor in dit deel van het Boek, hoofdstuk 9 “Evaluatie van de federale ambtenaren”.

551 Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het openbaar Ambt van 1 maart 2016,  
(Parl. St.Kamer, CRiV54 CoM 349, p. 26-28).

552 P&o Shared service center – Business case – nl/v.12.12.2013.
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De huidige klanten van PersoPoint hebben samen ongeveer 5.000 personeelsdossiers. 
Bij voltooiing van het project zal PersoPoint ongeveer 70.000 personeelsdossiers moeten 
behandelen. Dit betekent een toename van 65.000 personeelsdossiers over een periode van 
twee jaar. 

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat er binnen een strikt tijdsbestek nog verscheidene ele-
menten voor de dienstverlening, zowel technisch als procedureel, in detail moeten worden 
ontwikkeld. 

6 Aanbevelingen

Om de vooropgestelde timing te respecteren en de doelstellingen van het Redesign-pro-
gramma waar te maken, is het onontbeerlijk dat de verdere ontwikkeling van PersoPoint 
wordt gegarandeerd. De basisvoorwaarde voor die ontwikkeling is dat PersoPoint een 
beroep kan doen op de noodzakelijke middelen om op zeer korte termijn de technische 
ontwikkelingen te realiseren en de uitbreiding van de personeelsbezetting op te vangen. 

Met het oog op de strikte timing, moet in de eerste plaats zo snel mogelijk het omkaderings-
personeel in dienst kunnen treden. Verder moet in de transitieplannen zo snel mogelijk 
duidelijkheid worden gecreëerd over de dossierbeheerders. Als de nodige dossierbeheerders 
niet (kunnen) worden overgedragen, moet PersoPoint nieuwe dossierbeheerders in dienst 
kunnen nemen om ze te kunnen opleiden en de continuïteit van de diensten te verzekeren.

Daarnaast moet PersoPoint zo snel mogelijk alle technische ontwikkelingen afronden die 
nodig zijn om zijn dienstverlening te optimaliseren. De prioriteit daarbij is de tijdige invoe-
ring van de loonmotor. Maar ook de rapportering en de exploitatie van de gegevensbanken 
moeten zo snel mogelijk uitgebreid en op punt gesteld worden. Ten slotte moeten de inter-
faces worden gerealiseerd. Enkel door zoveel mogelijk in de dienstverlening te investeren, 
zal PersoPoint aan zijn klanten de beloofde efficiëntiewinsten kunnen leveren en de weer-
stand kunnen overwinnen die het bij een aantal klanten ondervindt. 

Het Rekenhof dringt er bovendien op aan de performantie-indicatoren uit de SLA’s meet-
baar en afdwingbaar te maken en een meetsysteem op te zetten dat de gerealiseerde effici-
entiewinsten en besparingen analyseert en op die manier ook kan bijdragen tot de accep-
tatie bij klanten. 
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