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178e Boek – deel III:  
algemene rekening 2020 
van het algemeen bestuur  
van de federale Staat
in uitvoering van artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en 
van de comptabiliteit van de federale staat (hierna: de wet van 22 mei 2003), legt het Rekenhof 
de algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale staat, samen met zijn commen-
taar, voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Deel 1 van dit volume i bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij het begrotingsbeleid. Het 
Rekenhof bespreekt in een eerste hoofdstuk de uitvoering van de begroting 2020 van België als 
lidstaat van de europese Unie, met het vorderingensaldo en structureel saldo van de gezamen-
lijke overheid, de geconsolideerde bruto-overheidsschuld en naleving van de europese begro-
tingsverplichtingen. in een tweede hoofdstuk komt de uitvoering van de begroting 2020 van het 
algemeen bestuur aan bod, met het vorderingensaldo en het structureel saldo van de federale 
overheid en de sociale zekerheid, de ontvangsten, de uitgaven, de uitvoering van de begrotings-
maatregelen waartoe de regering in 2020 besliste, en tot slot de federale staatsschuld. in hoofd-
stuk 3 tracht het Rekenhof de impact van de COViD-19-crisis op de federale begroting na te 
gaan door de gerealiseerde begrotingsgegevens van 2020 niet alleen te vergelijken met die van 
2019, maar ook met de gegevens uit het rapport van het monitoringcomité van 13 maart 2020, 
dus bij ongewijzigd beleid en net voor de COViD-19-crisis uitbrak. Hoewel dat rapport alleen 
een raming geeft, geeft de vergelijking een indicatie van de mogelijke budgettaire impact van 
de COViD-19-crisis.

in deel 2 geeft het Rekenhof zijn commentaar bij de jaarrekening 2020 van het algemeen bestuur 
van de federale staat, met een overzicht van de onderdelen van die rekening, gevolgd door al-
gemene commentaar bij het geheel van de rekening en bijzondere commentaar bij specifieke 
onderdelen ervan. 

Deel 3 bevat tot slot de resultaten van een aantal financiële en thematische onderzoeken die het 
Rekenhof het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

Deel 1 Begrotingsbeleid van de federale overheid

Uitvoering van de begroting 2020 van België als EU-lidstaat (entiteiten I en II)
Vorderingensaldo, structureel saldo en schuld van de gezamenlijke overheid (entiteiten i en ii)
Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid bedraagt -9,1 % van het bbp in 2020, tegen 
-1,9 % van het bbp in 2019. in maart 2020 raamde het monitoringcomité het tekort bij ongewij-
zigd beleid op -2,8 %. Het structureel saldo van België bedraagt -5,7 % van het bbp voor 2020. 
Het verslechtert met 2,6 % van het bbp ten opzichte van 2019.
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De hoogte van de overheidsschuld (de zgn. ‘maastrichtschuld’) is een belangrijk criterium om 
de gezondheid van de overheidsfinanciën te meten. Op 31 december 2020 bedroeg deze schuld 
515.238 miljoen euro (112,8 % van het bbp), 48.038 miljoen euro meer dan op 31 december 2019. 

Naleving van de Europese verplichtingen
De overheidsfinanciën hebben zwaar te lijden gehad onder de COVID-19-crisis. Die uitzonder-
lijke situatie was voor de europese Commissie aanleiding om in maart 2020 de algemene ont-
snappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact in werking te stellen. Die biedt de europese 
lidstaten de mogelijkheid om tijdelijk afwijken van hun budgettaire aanpassingstraject.

Het is echter van belang dat die afwijkingen de leefbaarheid van de overheidsfinanciën op mid-
dellange termijn niet in het gedrang brengen en dat ze te verklaren zijn door tijdelijke, proporti-
onele en gerichte maatregelen om de pandemie te bestrijden en de economie te ondersteunen. 
Op basis van een kwaliteitsonderzoek van de maatregelen die de overheden namen, oordeelde 
de Commissie dat België aan deze voorwaarden had voldaan.

Vorderingensaldo en structureel saldo van Entiteit I (federale staat en sociale zekerheid)
Het vorderingensaldo van entiteit i bedraagt -6,7 % van het bbp in 2020 (-1,6 % in 2019), of 
-30.696 miljoen euro (-7.692 miljoen euro in 2019). in maart 2020 raamde het monitoringcomité 
het tekort bij ongewijzigd beleid op 2,3 % van het bbp. Het structureel saldo van entiteit i voor 
2020 is vastgesteld op -4,2 % van het bbp (tegen -2,2 % in 2019). Het tekort neemt tegenover 
2019 dus toe met 2 % van het bbp. 

Algemene rekening 2020 - Begrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur
De uitvoeringsrekening van de begroting 2020 van de diensten van algemeen bestuur sluit met 
een tekort van 32,1 miljard euro, tegen een begrotingsoverschot van 6,7 miljard euro in 2019. Dit 
bedrag is het verschil tussen de uitgaven die aangerekend zijn op de algemene uitgavenbegro-
ting (81,7 miljard euro) en de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten (49,5 miljard euro) 
die zijn aangerekend op de middelenbegroting. 

Het Rekenhof stelt vast dat de belastingontvangsten in 2020 nog altijd niet correct worden ge-
boekt op basis van vastgestelde rechten en dus geen getrouw beeld geven van de werkelijkheid.

Die tekortkomingen verklaren waarom het vorderingensaldo moet worden vastgesteld op basis 
van een berekening van het nettobegrotingssaldo op kasbasis. Dit komt, na correcties door het 
instituut voor de nationale Rekeningen, neer op 31,5 miljard euro.

Financiële overdrachten aan andere entiteiten
De ontvangsten die de federale staat in 2020 inde (113.305,4 miljoen euro, kasbasis) bedroegen 
minder dan de financiële overdrachten naar de andere overheden (118.938,6 miljoen euro). Die 
overdrachten liggen 11.474,1 miljoen euro hoger dan in 2019, voornamelijk door de herbereke-
ning van de evenwichtsdotaties voor de stelsels van de sociale zekerheid. De middelen die aan 
de deelstaatentiteiten werden overgedragen, daalden daarentegen met 3.178,1 miljoen euro te-
genover 2019.
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Inkomsten
in 2020 heeft de staat in totaal 113.305,4 miljoen euro ontvangsten geïnd. De ontvangsten be-
staan uit 109.548,5 miljoen euro fiscale ontvangsten (inclusief lokale belastingen) en 3.757,0 mil-
joen euro niet-fiscale ontvangsten (met inbegrip van 1,4 miljoen euro aan ontvangsten van derden)

Door de COVID-19-crisis heeft de Staat aanzienlijk minder fiscale ontvangsten geïnd 
(-12.320,0 miljoen euro, -10,1 %) dan in 2019 (121.868,5 miljoen euro). 

De sterkst getroffen ontvangsten zijn de vennootschapsbelasting (13.003,8 miljoen euro, 
-31,6 %), de roerende voorheffing (3.422,2 miljoen euro, -16,4 %), de btw (27.181,0 miljoen euro, 
-13,9 %) en de douane en accijnzen (10.822,8 miljoen euro, -11,7 %).

Ook een aantal fiscale conclaafmaatregelen uit de voorgaande jaren hebben de fiscale ontvang-
sten van 2020 beïnvloed. Voor 2020 werd immers geen inkomstenbegroting goedgekeurd en zijn 
evenmin nieuwe fiscale beleidsmaatregelen getroffen.

Het Rekenhof heeft een aantal maatregelen onderzocht die een bijkomende budgettaire impact 
hadden in 2020 maar niet voldoen aan de eisen van de minister van Begroting inzake monito-
ring of waarover onvoldoende is gerapporteerd om de impact op de volgende jaren te kunnen 
inschatten. Het betreft de aanpassing van de belastingvermindering voor pensioenen en ver-
vangingsinkomsten, de provisie voor het eenheidsstatuut, de vrijstelling van de eerste schijf van 
dividenden en ten slotte de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Uitgaven
De uitgaven bedroegen 81,7 miljard euro, waarvan 73,7 miljard euro primaire uitgaven en 7,9 mil-
jard euro intrestlasten van de rijksschuld.

een groot deel (51.338,3 miljoen euro of 62,8 %) van de totale uitgaven bestaat uit afdrach-
ten aan de sociale zekerheid (30.998,4 miljoen euro), aan de gewesten en gemeenschappen 
(13.291,2 miljoen euro), aan de europese Unie (4.005,1 miljoen euro) en aan de lokale overheden 
(3.043,6 miljoen euro). Deze afdrachten zijn het resultaat van wetgeving en maken geen deel uit 
van de eigen uitgaven van de federale regering. Het resterende bedrag, de “eigen uitgaven” van 
de federale overheid, bedraagt in 2020 30.364,9 miljoen euro (37,2 %).

Die eigen uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven voor intrestlasten (26,2 %), personeelsuit-
gaven (19,7 %) en interne financiële stromen binnen de federale overheid. Het gaat onder meer 
om dotaties aan Fedasil (537,1 miljoen euro), de Regie der gebouwen (740,3 miljoen euro) en het 
Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (100,2 miljoen euro), en de uitgaven 
voor de federale wetenschappelijke instellingen (118,6 miljoen euro). 

De werkingsuitgaven en de investeringen maken respectievelijk 9,6 % en 2,7 % van de overheids-
uitgaven uit.
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Gevolgen van de COVID-19-crisis voor de begroting 2020 van het algemeen bestuur
De COViD-19-crisis dwong de regering ertoe uitzonderlijke maatregelen te nemen met aanzien-
lijke budgettaire gevolgen. Ze had gevolgen voor het vorderingensaldo en ook voor de ontvang-
sten, uitgaven en schuld van de federale staat.

net voor de COViD-19-crisis raamde het monitoringcomité het vorderingensaldo van de ge-
zamenlijke overheid bij ongewijzigd beleid op -13.488 miljoen euro. Het bedraagt uiteindelijk 
-42.318 miljoen euro. Het vorderingentekort is dus 28.830 miljoen euro groter dan geraamd. 
tegenover 2019 bedraagt het verschil 33.238 miljoen euro. Volgens de Hoge Raad van Financiën 
hebben de (economische steun)maatregelen ter bestrijding van de COViD-19-crisis in 2020 een 
negatieve impact van 21,2 miljard euro gehad op het vorderingensaldo van de gezamenlijke over-
heid.

Het Monitoringcomité van maart 2020 raamde de fiscale kasontvangsten voor 2020 net voor de 
COViD-19-crisis uitbrak op 118.145,5 miljoen euro, een groei van 1.363,4 miljoen euro tegenover 
2019. De gerealiseerde kasontvangsten namen tegenover 2019 af met 12.269,8 miljoen euro en 
zelfs met 13.633,1 miljoen euro tegenover de ramingen 2020.

Naast de daling van de economische conjunctuur, zorgden ook de fiscale steunmaatregelen voor 
verminderde fiscale ontvangsten. 

De niet-fiscale ontvangsten liggen in 2020 1.252,5 miljoen euro lager dan in 2019. Diverse ont-
vangsten werden sterk beïnvloed door de effecten van de COVID-19-crisis, zoals de dividenden 
van de financiële instellingen.Het saldo ten gunste van de Staat van de financiële stromen, ont-
vangen en uitbetaald door de staat, die voortvloeien uit de steunmaatregelen die zijn genomen 
in het kader van de financiële crisis van 2008 en ter ondersteuning van de financiële stabiliteit 
van de eurozone, bedroeg eind 2020 echter 2,6 miljard euro. Dit cijfer in lopende prijzen houdt 
echter geen rekening met de financieringskosten van de operaties (geraamd op 2,2 miljard op 
31 december 2020).

aan de uitgavenzijde werden verschillende basisallocaties in de wetten tot opening van voor-
lopige kredieten aangepast, in het bijzonder de dotaties en toelagen voor de sociale zekerheid 
en de algemene interdepartementale provisie. in totaal overschrijdt de subsidiëring door de 
federale staat van de sociale zekerheid (globale beheren, evenwichtsdotaties, RsVZ en Fedris) 
met 12.512,4 miljoen euro de ramingen die het monitoringcomité opstelde vóór de COViD-19-
crisis. De kredietoverdrachten vanuit de interdepartementale provisie naar de federale depar-
tementen voor de bestrijding van de crisis bedroegen 3.975,0 miljoen euro bij de vastleggingen 
en 3.689,1 miljoen euro bij de vereffeningen. De overdrachten vonden hoofdzakelijk plaats naar 
de FOD sociale Zekerheid, de FOD mobiliteit, de FOD maatschappelijke integratie en de FOD 
Werkgelegenheid.

Door de COVID-19-crisis is de financieringsbehoefte van de federale Schatkist voor 2020, die 
begin 2020 (dus net vóór de uitbraak van de crisis) op 31,5 miljard euro was geraamd, uiteindelijk 
veel hoger uitgevallen (52,6 miljard euro).
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De ingrijpende crisis heeft er in maart 2020 toe geleid dat de europese Commissie haar voor-
heen stringente begrotingscriteria, inclusief het schuldcriterium, via een activering van de ont-
snappingsclausule in het stabiliteits- en groeipact tijdelijk (tot 2023) aan de kant heeft gescho-
ven. Daarnaast werden nog andere maatregelen genomen: gebruik van middelen die niet aan 
de europese structuurfondsen zijn toegewezen, toekenning van noodkredieten, acties van de 
europese Centrale Bank.

in mei 2020 stelde de europese Commissie een herstelfonds van 750 miljard euro voor (Next 
Generation EU), dat in de europese meerjarenbegroting zou worden verankerd. België zal in dit 
kader ongeveer 5,95 miljard euro aan subsidies ontvangen, waarvan 1,25 miljard euro voor de 
federale staat.

Deel 2 Jaarrekening 2020 van het algemeen bestuur

Ondanks de belangrijke plaats van het algemeen bestuur binnen de federale staat en de certi-
ficering van de jaarrekening van de federale Staat vanaf het boekjaar 2020, stelt het Rekenhof 
geen structurele verbetering van de kwaliteit van de jaarrekening van het algemeen bestuur vast.

Net zoals het voorbije jaar geeft die rekening geen getrouw beeld van de financiële toestand en 
vermogenstoestand van het algemeen bestuur. Voor bepaalde rubrieken zijn heel wat verrichtin-
gen niet of onjuist in de rekeningen geboekt. Dat geldt vooral voor de materiële en immateriële 
vaste activa, de voorraden, de provisies, de fiscale vorderingen en de financiële middelen. Wat 
de fiscale ontvangsten betreft, is de FOD Financiën, ondanks de oprichting begin 2020 van een 
werkgroep ad hoc, er niet in geslaagd de overgang te maken naar de boeking op basis van vast-
gestelde rechten. Die is al sinds 1 januari 2017 verplicht. 

Het Rekenhof benadrukt daarnaast dat door het blijvende gebrek aan kennis en beheersing van 
de boekhoudverrichtingen bij de departementen geen structurele oplossingen kunnen worden 
gevonden voor de problemen die het Rekenhof sinds de opstart van het Fedcomproject heeft 
aangegeven. Zo passen de departementen de instructies van de Federale accountant bij de jaar- 
en maandafsluitingen onvoldoende en niet eenvormig toe. De toepassing van het vastgesteld 
recht, de verantwoording van de boekhoudverrichtingen en de jaarlijkse inventarisering van be-
zittingen, rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen, zijn verbeterpunten. De interne 
vorderingen en schulden zijn onvolledig geëlimineerd. 

tot slot blijft het regelgevende kader onvolledig en zijn de huidige maatregelen van interne 
beheersing ontoereikend. Het Rekenhof benadrukt daarbij dat het gebrek aan volledigheid en 
eenvormigheid in de boekingsregels (onder meer fiscaal) en de waarderingsregels, het getrouw 
beeld van de jaarrekening van het algemeen bestuur en daardoor ook van de jaarrekening van de 
federale staat, schaadt.
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Deel 3 Financiële en thematische audits

Stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit 
- vervolg
De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit is in 2017 van start gegaan maar heeft nog geen 
advies afgerond. in de werkgroepen die deze adviezen moeten voorbereiden, zijn wel werkzaam-
heden verricht, maar die hebben tot nu toe nog niet geleid tot een concreet advies dat aan de 
plenaire vergadering kan worden voorgelegd. Het Rekenhof herhaalt daarom zijn aanbeveling de 
werkzaamheden te intensifiëren, omdat duidelijke en uniforme richtlijnen nodig zijn voor alle en-
titeiten waarvan de overheidsrekeningen vanaf het begrotingsjaar 2020 worden gecertificeerd. 

Interne audit bij de federale overheid 
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Federale interne-auditdienst (Fia) en het auditcomité 
van de Federale Overheid (aCFO) zijn aanbevelingen uit het artikel in het 175e Boek hebben op-
gevolgd. Het heeft er enkele essentiële aspecten van de werking van de Fia aan toegevoegd. 
Daarbij stelt het vast dat de Fia en het aCFO hun inspanningen voortzetten om de kwaliteit 
van de interne audit te verbeteren en bij te dragen tot de verbetering van de interne beheersing 
en het risicobeheer binnen de federale overheid. De Fia kan zijn werking op bepaalde punten 
nog verbeteren, onder meer door een vormingsplan op te stellen en te rapporteren over het pro-
gramma voor kwaliteitsbewaking en de opvolging van de aanbevelingen. De aanwijzing van een 
verantwoordelijke voor interne audit is een prioriteit.

Monitoring van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven van het federaal open-
baar ambt
Het Rekenhof heeft de evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt en 
de personeelsuitgaven van de FOD’s, POD’s, Defensie en de Federale Politie tussen 2006 en 
2020 onderzocht. 

Het stelt vast dat het personeelsbestand daalt, zowel tegenover 2006 als tegenover 2016. in 
het federaal administratief openbaar ambt vermindert het aantal contractuele personeelsleden 
sterk dan het aantal vastbenoemde. Het aantal vastbenoemde ambtenaren van niveau a stijgt, 
terwijl dat van niveau D is gedaald. De daling van het personeelsbestand bij de FOD’s tussen 
2018 en 2020 heeft echter de personeelsuitgaven niet overeenkomstig doen dalen.

tot slot behandelt het Rekenhof het project van de FOD Bosa om een platform te creëren voor 
de personeelsgegevens en -uitgaven van het federaal openbaar ambt, en vergelijkt het dat met 
de kenmerken van de momenteel beschikbare gegevens. 

Rekeningen van rekenplichtigen 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 verzond. 

De fiscale administraties bezorgden het Rekenhof 99 % van hun rekeningen. Wat de overzending 
van de niet-fiscale rekeningen betreft, heeft de FOD Justitie de grootste achterstand.

in 2020 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers 
om één rekenplichtige met een tekort niet te dagvaarden. 
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FOD Kanselarij van de Eerste Minister: uitgaven voor externe communicatie 
Het Rekenhof onderzocht een selectie van vijftien informatie- en communicatiecampagnes als-
ook de daaraan verbonden uitgaven van de directie externe Communicatie van de Kanselarij van 
de eerste minister, gespreid over de jaren 2016 tot 2018. Het ging na of de betalingen door de 
directie in overeenstemming waren met het reglementaire en procedurele kader, of dit kader 
voldoet en of gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen die het Rekenhof in 2008 had gefor-
muleerd in het kader van een rechtmatigheidsonderzoek naar de samenwerkingsakkoorden in 
dat verband.

Het stelt vast dat de tekst van de samenwerkingsakkoorden niet langer conform is met de re-
gelgeving. Zo moet het punt over de “wettelijke verplichtingen” in overeenstemming worden 
gebracht met de intussen gewijzigde wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle 
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. De samenwerking van de FOD 
Kanselarij met de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding 
van de politieke partijen moet worden versterkt, om het advies van die Controlecommissie over 
de informatie en -communicatiecampagnes te garanderen. Bijkomende regels zijn dus noodza-
kelijk om de naleving van de wet van 4 juli 1989 alsook de controle erop te garanderen.

De uitgaven voor informatie- en communicatiecampagnes die de FOD Kanselarij doet voor reke-
ning van federale en programmatorische overheidsdiensten, administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie (aDBa's) en overheidsinstellingen met rechtspersoonlijkheid, worden 
aangerekend op een orderekening van het internationaal Perscentrum (iPC). Dit behoort echter 
niet tot de organieke opdracht en bevoegdheden van een aDBa. Het gebruik van een ordereke-
ning is bovendien weinig transparant en doet afbreuk aan de principes van annaliteit, specialiteit 
en universaliteit van de begroting. een rechtstreekse aanrekening van de kosten op de kredieten 
van de betrokken departementen zelf is aangewezen.

Het Rekenhof beveelt tot slot aan om in de toekomst een tijdige eindafrekening te maken van 
elke campagne en de eventueel resterende saldi door te storten naar de schatkist. 

Interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld
Het Rekenhof onderzocht de interne beheersing en de boeking van de verrichtingen van de over-
heidsschuld, met het oog op de certificering van de jaarrekening 2020 van de federale Staat, 
gezien het belang van de desbetreffende balansrubrieken.

De dienst Financiële Verrichtingen van de schatkist (FVs) van de FOD Financiën boekt de ver-
richtingen van de overheidsschuld op basis van informatie die het Federaal agentschap van de 
schuld (Belgian Debt Agency of BDa) hem bezorgt. De FVs en het BDa dragen via hun internebe-
heersingsmaatregelen bij tot de betrouwbaarheid van de boekhoudverrichtingen. Het Rekenhof 
stelde een aantal boekhoudkundige anomalieën vast, die geen impact hebben op de toestand 
van de overheidsschuld. Het identificeerde ook tekortkomingen in het wettelijke en reglemen-
taire kader en formuleert verschillende aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn erop gericht te 
verduidelijken welke diensten het BDa aan de FVs moet leveren, de internebeheersingsmaatre-
gelen te vervolledigen die beide diensten hebben ingevoerd, het saldo van sommige rekeningen 
beter te rechtvaardigen, te voldoen aan de verplichting om een volledige inventaris voor te leg-
gen, en de boeking van de afgeleide producten in overeenstemming te brengen met de regelge-
ving.
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Het BDa en de FVs onderschrijven de aanbevelingen van het Rekenhof en hebben aangegeven 
hoe ze er concreet aan tegemoet zullen komen. 

Inventarisatie en boeking van de materiële vaste activa van Defensie
Het Rekenhof heeft in zijn laatste boeken regelmatig gewezen op verschillende grote problemen 
met de vaste activa van het algemeen bestuur. 

aangezien het Rekenhof de jaarrekening van de federale staat vanaf het jaar 2020 moet certi-
ficeren, heeft het de materiële vaste activa van Defensie opnieuw gecontroleerd. Die vertegen-
woordigen de helft van de waarde van die van het algemeen bestuur. 

De terreinen en gebouwen die Defensie rechtstreeks beheert en boekt, werden nog niet geher-
waardeerd, hoewel artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat voorschrijft. 
Daardoor zijn de onroerende goederen op het actief significant ondergewaardeerd. 

Defensie is nog onvoldoende vertrouwd met het fundamentele onderscheid tussen vaste activa 
en voorraden. Zo heeft het Rekenhof bij zijn controles ter plaatse vastgesteld dat activa met de 
kenmerken van een vast actief vaak bij de voorraden waren geboekt. 

Er rijzen bovendien classificatieproblemen met de voorstelling zoals bepaald in het koninklijk 
besluit van 10 november 2009 (gebruik van ongeschikte rubrieken of verwerking van specifieke 
verrichtingen zoals aankopen in pool). 

tot slot past Defensie nog steeds een onregelmatige methode toe om reserveonderdelen in sa-
menhang met investeringsdossiers te boeken. Het Rekenhof formuleert daar al verschillende 
jaren kritiek op. Die methode heeft eveneens een negatieve invloed op de transparantie van de 
verrichtingen. 

Niet-fiscale ontvangsten van de FOD Mobiliteit en Vervoer 
De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt het beheer van de niet-fiscale ontvangsten globaal geno-
men goed in de hand. Het Rekenhof stelde geen enkele grote tekortkoming vast en formuleert 
aanbevelingen om de ontvangstencyclus te verbeteren aan de hand van controles en procedures 
die zijn gebaseerd op voorzichtigheid en transparantie. 

De FOD heeft zich er inmiddels al toe verbonden de volgende vier acties uit te voeren: evaluatie 
van de ‘Collect’-applicatie waarin de ontvangsten zijn opgenomen, opstelling van een samenvat-
tend document over het ontvangstenproces waarin de diverse rollen, het systeem voor de ver-
vangingen van de rekenplichtigen en de processen worden beschreven, toevoeging van een lijst 
van de betrokken artikelen uit de middelenbegroting bij de verzending van de beheerrekenin-
gen naar het Rekenhof en formele validering door de ordonnateur wanneer ontvangsten worden 
overgedragen tussen rekenplichtige beheren en tussen begrotingsartikelen.
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Inleiding 
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) 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 okto-
ber volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. 

Deel 1 van dit volume I van het Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof op het be-
grotingsbeleid. Het Rekenhof bespreekt in hoofdstuk 1 de uitvoering van de begroting 
2020 van België als lidstaat van de Europese Unie en geeft toelichting bij het vorderingen-
saldo en structureel saldo, de geconsolideerde bruto-overheidsschuld en de naleving van 
de Europese begrotingsverplichtingen. In hoofdstuk 2 geeft het Rekenhof verdere com-
mentaar bij de rekening van uitvoering van de begroting 2020 van het algemeen bestuur 
van de federale Staat. 

Deel 2  van dit volume bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij de jaarrekening 2020 van 
het algemeen bestuur van de federale Staat. Deel 3 tot slot bevat de belangrijkste vaststel-
lingen van een aantal financiële en thematische onderzoeken.

De algemene rekening van het algemeen bestuur, zoals de staatssecretaris voor Begroting 
die aan het Rekenhof heeft voorgelegd, wordt samen met een aantal eigen tabellen van het 
Rekenhof in een afzonderlijk volume II - Tabellen van dit Boek gepubliceerd. Dat volume II 
is alleen elektronisch beschikbaar op www.rekenhof.be. 

Tot slot herinnert het Rekenhof eraan dat het 178e Boek ook bestaat uit twee eerder gepubli-
ceerde delen. In uitvoering van artikel 83 en 93 van de wet van 22 mei 2003 heeft het Rekenhof 
in mei 2021 de algemene rekeningen van de administratieve diensten met boekhoudkundi-
ge autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestel-
de instellingen, samen met zijn commentaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
bezorgd (178e boek – Deel I1). Daarnaast publiceerde het Rekenhof zijn opmerkingen over de 
sociale zekerheid in een apart deel (178e Boek – Deel II2). 

1 Overlegging van de algemene rekening 2020 

De begrotings- en comptabiliteitsregels van de wet van 22 mei 2003 zijn sinds 1 janua-
ri 2012 van toepassing op 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 2020 maakt het mogelijk 
de vergelijking te maken met de cijfers van het vorige boekjaar. 

1 Rekenhof, 178e Boek – Deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, 
 Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, 180p., www.rekenhof.be.

2 Rekenhof, 178e Boek – Deel II: Boek 2021 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, Brussel, september 2021, 160 p., www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2021_39_178e_b_II_SocZk.pdf 
https://www.rekenhof.be


22

Het Rekenhof heeft de algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur op 27 april 2021 ont-
vangen. Dit is 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 resultatenrekening, de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen overeenkomstig de economische classificatie en de toelichting. 

Het Rekenhof heeft op 2 en 20 juli 2021 zijn opmerkingen bij de uitvoeringsrekening van 
de begroting en die bij de jaarrekening per mail aan het directoraat-generaal Federale 
Accountant en Procurement van de FOD BOSA (hierna: de Federale Accountant) bezorgd 
en de belangrijkste ervan met die dienst besproken op 10 augustus 2021. 

De staatssecretaris van Begroting heeft met brief van 1 september 2021 het Rekenhof een 
aantal aangepaste financiële staten bezorgd, die deels rekening houden met de opmerkin-
gen van het Rekenhof. Aansluitend bij die wijzigingen heeft de staatssecretaris de com-
mentaar bij de algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur (Toelichting) in dezelfde 
zin aangepast. 

2 Draagwijdte van de controles van het Rekenhof

De controle door het Rekenhof van de algemene rekening van het algemeen bestuur, van de 
ADBA’s, van de AOI’s en van de gelijkgestelde instellingen met toepassing van de wet van 
22 mei 2003 beoogt geen certificering. De wet voorziet immers enkel in de certificering van 
de (geconsolideerde) jaarrekening van de federale Staat. Overeenkomstig artikel 110 van de 
wet wordt die rekening opgesteld op basis van de boekhoudkundige verrichtingen van alle 
diensten die onder de toepassing vallen van de wet, voor zover zij door het Instituut voor 
de Nationale Rekeningen zijn geklasseerd onder de sector centrale overheid (S1311). Het 
Rekenhof zal zich uitspreken over het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening 
van de federale Staat in het later te verschijnen deel IV van zijn 178e Boek.

Het Rekenhof stemt zijn controle van de individuele algemene rekeningen van de diensten 
af op de certificering van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat. Het onder-
werpt elke significante dienst aan een grondige controle en verricht bij alle diensten spe-
cifieke auditwerkzaamheden op die rubrieken die van belang zijn voor de geconsolideerde 
jaarrekening van de Staat. Als lid van de Internationale Organisatie van Hoge Controle-
instanties (INTOSAI) hanteert het Rekenhof de internationale standaarden voor hoge con-
trole-instanties (ISSAI) als referentie bij de uitvoering van deze opdrachten. Het maakt in 
zijn certificeringsproces gebruik van de ISSAI’s voor financiële audit. Het Rekenhof kan ook 
niet-significante diensten onderwerpen aan een grondige controle, het kan ervoor kiezen 
bepaalde entiteiten cyclisch grondiger te controleren of het kan een financieel-thematische 
audit verrichten bij meerdere entiteiten tegelijk.

Naast de inhoudelijke opmerkingen die een impact kunnen hebben op het getrouw beeld 
van de geconsolideerde jaarrekening, besteedt het Rekenhof ook aandacht aan andere vast-
stellingen die relevant zijn voor het federale parlement. Voorts kan het in het verlengde van 
zijn audits ook feedback geven, zowel formeel als informeel, aan de verantwoordelijken van 
de diensten.
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3 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. 

Het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur 
van het jaar 2018 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van staatsdiensten 
met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren werd op 21 januari 2021 aangenomen door de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wet werd op 26 januari 2021 gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.

Het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van 
het jaar 2019 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van staatsdiensten met 
afzonderlijk beheer van voorgaande jaren werd op 11 februari 2021 aangenomen door de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wet werd op 17 februari 2021 gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.

4 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 2020 gecontroleerd.

5 Aanpassing van de rapporteringskalender

Het Rekenhof heeft eerder3 opgemerkt dat de termijnen die in de wet van 22 mei 2003 zijn 
opgenomen, weinig realistisch zijn en heeft daarom gepleit voor het uniformiseren van de 
termijnen voor alle categorieën van diensten. Na overleg tussen het Rekenhof en de FOD 
BOSA wordt de datum van 15 juli naar voor geschoven als datum waarop het Rekenhof zijn 
opmerkingen bij de controle van de algemene rekeningen van zowel het algemeen bestuur 
als van de diensten en instellingen overlegt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
De beleidscel van de staatssecretaris heeft de voorbereiding van de wetswijziging opgestart 
met het oog op een toepassing ervan vanaf de rekeningen over het begrotingsjaar 2021. Op 
basis van die intentie heeft het Rekenhof de planning van zijn auditwerkzaamheden voor 
de rekeningen 2021 op de nieuwe rapporteringskalender afgestemd.  

3 Zie Rekenhof, “inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolgartikel”, 173e Boek, Volume i, Verslag aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 213-216, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/173e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be


DE
EL

 



DE
EL

 

Begrotingsbeleid van  
de federale Staat 

1





UItVOERINg VaN DE bEgROtINg 2020 VaN bElgIë alS EU-lIDStaat (ENtItEItEN I EN II) / 27

Hoofdstuk 1 

Uitvoering van de begroting 
2020 van België als  
EU-lidstaat (Entiteiten I en II)
1 Vorderingensaldo en structureel saldo van de gezamenlijke over-

heid (Entiteiten I en II)

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

Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid van België bedraagt in 2020 -9,1 % van 
het bbp (-1,9 % in 2019), dit is -41.432 miljoen euro (-9.123 miljoen euro voor 2019).

Tabel 1 –  Gerealiseerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in miljoen euro)6 

Vorderingensaldo 2016 2017 2018 2019 2020

gezamenlijke  
overheid 

-10.164 -3.043 -3.873 -9.123 -41.432

Entiteit I -10.960 -4.315 -1.129 -7.692 -30.696

Entiteit II 796 1.272 -2.744 -1.431 -10.736

Bron: Rekeningen van de overheid 2020 (18 oktober 2021) 

Hoofdstuk 3 van dit deel 1 bespreekt meer in detail de budgettaire impact van de COVID-
19-crisis op het vorderingensaldo.

4 Het inR herberekent om de zes maanden de vorderingensaldi van de voorbije jaren, dit in tegenstelling tot het be-
grotingssaldo dat de administratie voor een bepaald jaar op een bepaald moment definitief afsluit. Dit boek steunt 
steeds op de laatste gepubliceerde berekeningen van het inR over de vorderingensaldi. Die kunnen dus beperkt 
verschillen van de cijfers in de vorige Boeken. 

5 Het inR publiceert twee vorderingensaldi voor zowel de federale overheid als voor de gemeenschappen en ge-
westen (Rekeningen van de overheid 2020 van het inR van 18 oktober 2021, ter beschikking op de website van de 
nationale Bank, www.nbb.be). in de gewestelijke personenbelasting, die sinds het aanslagjaar 2015 van kracht is, 
bestaat er immers een verschil tussen de kasstromen en de esR-aanrekening. De bespreking hier geeft de vorde-
ringensaldi weer overeenkomstig de kasstromen voor de gewestelijke personenbelasting. De diverse overheden 
hebben immers bij de opmaak van hun begroting ook hiermee rekening gehouden voor het bepalen van hun norm 
(of raming). 

6 Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen. Dat geldt voor alle tabellen van dit deel.

Uitvoering van de begroting 2020 van België als EU-lidstaat (Entiteiten I en II)

http://www.nbb.be
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Grafiek 1 – Gerealiseerd vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (in  % bbp) 

Bron: Rekenhof op basis van de rekeningen van de overheid 2020 (18 oktober 2021) en 
 stabiliteitsprogramma’s van België

1.2 Structureel saldo van de gezamenlijke overheid (Entiteiten I en II)
Het structureel saldo laat in principe de niet-recurrente ontvangsten- en uitgavenverrich-
tingen (de eenmalige maatregelen) buiten beschouwing. Het neutraliseert bovendien de 
impact van conjunctuurgebonden economische variaties door een zogenaamde cyclische 
correctie. Wanneer door de economische omstandigheden de werkelijke output (de pro-
ductie van goederen en diensten of het werkelijke bbp) lager is dan de potentiële output, 
spreekt men van een negatieve output gap. In dat geval kan een lidstaat het vorderingen-
saldo met een zeker percentage verhogen. Dit is het geval in 2020.

Het structureel saldo van België bedraagt voor 2020 -5,7 % van het bbp. Dit vloeit voort uit 
het vorderingensaldo van -9,1 % van het bbp waarop correcties worden toegepast, nl. voor 
eenmalige maatregelen van -0,1  % van het bbp en een cyclische correctie van 3,8 % van het 
bbp7. Het structureel tekort neemt tegenover 2019 toe met 2,6 % van het bbp. 

7 De cyclische correctie voor de output gap is gebaseerd op de middellangetermijnvooruitzichten 2021-
2026 van juni 2021 van het Federaal Planbureau. Door de COViD-19-crisis heeft de output gap in 2020 een histo-
risch dieptepunt bereikt (-6,1  % van het bbp). De cyclische component waarmee België rekening moet houden, 
bedraagt 60,5 % van de output gap, waarvan 40,8 % voor entiteit i en 19,7 % voor entiteit ii.
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Tabel 2 –  Gerealiseerd structureel saldo voor de gezamenlijke overheid (in  % van het bbp) 

2016 2017 2018 2019 2020

Vorderingensaldo -2,4 -0,7 -0,8 -1,9 -9,1

Correctie voor eenmalige 
maatregelen

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

Cyclische correctie -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 3,8

Structureel saldo -2,4 -1,4 -1,9 -2,8 -5,4

structurele evolutie 
 tegenover het jaar voordien

1,0 -0,5 -0,9 -2,6

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA, het verslag van Monitoringcomité van 
13 maart 2020 

2 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheids-
besturen 

2.1 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld (schuld ‘Maastricht’)
Een belangrijk criterium voor het bepalen van de gezondheid van de openbare fi-
nanciën is de hoogte van de overheidsschuld (de zogenaamde schuld ‘Maastricht’). 
Punt 3 van dit hoofdstuk bespreekt de naleving van dit schuldcriterium meer in detail. 

De Europese regelgeving definieert de bruto-geconsolideerde overheidsschuld als de nomi-
nale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de sector 
“overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende financiële 
activa door de sector “overheid” worden aangehouden (zie punt 2.2 hierna)8. De sector “over-
heid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de gemeenschappen en 
gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.

Op 31 december 2020 bedroeg die schuld 515.238 miljoen euro, dat is 48.038 miljoen euro 
meer dan op 31 december 20199. Uitgedrukt in procent van het bbp, is de geconsolideerde 
bruto-overheidsschuld met 15,1 procentpunt gestegen tot 112,8 % op 31 december 202010. 

8 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.

9 Deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het instituut voor nationale Reke-
ningen, en wordt vervolgens voorgelegd aan eurostat.

10 De schuld wordt sinds 2014 berekend volgens de methode van het europees Rekeningenstelsel esR 2010 in plaats 
van volgens het esR 1995. De methode van het esR 2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de 
schuld de overheidsperimeter werd verruimd en voor de berekening van het bbp rekening werd gehouden met de 
kapitalisatie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.
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Grafiek 2 –  Evolutie van de geconsolideerde schuld in 2016-2020 (in miljoen euro)

Bron: database Nationale Bank van België

Tabel 3 –  Geconsolideerde schuld (schuld ‘Maastricht’) in 2016-2020 (in miljoen euro)(1)

Subsector van de overheid 2016 2017 2018 2019 2020

Federale overheid 383.421 387.122 390.882 396.575 430.178

gemeenschappen en gewesten 59.678 59.094 60.484 63.027 77.955

lokale overheid 24.456 23.830 23.726 23.348 23.360

sociale Zekerheid 2.240 2.105 2.015 746 684

intersectorale consolidatie(2) -18.181 -18.159 -17.732 -16.496 -16.939

Totaal 451.614 453.992 459.375 467.200 515.238

Schuld in  % van het bbp 105,0 102,0 99,9 97,7 112,8

(1)  Het betreft hier de geactualiseerde schulden; daardoor kunnen deze bedragen afwijken van de bedragen in de over-
eenkomstige tabel van het vorige Boek (177e Boek – Deel III, p.27).

(2)  De intersectorale consolidatie stemt overeen met de financiële activa van de verschillende subsectoren waarvan de 
tegenhanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.

Bron: database Nationale Bank van België

De evolutie van de schuldgraad wordt bepaald door:

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

2016 2017 2018 2019 2020
schuld 451.614 453.992 459.375 467.200 515.238
% bbp 105 102 99,9 97,7 112,8
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https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
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•  de onderlinge verhouding, zoals die wordt weergegeven in de zgn. rentesneeuwbal-
formule11, tussen drie zgn. endogene factoren. Deze drie endogene factoren zijn de im-
pliciete intrest op de schuld, de groei of afname van het nominale bbp en het primaire 
begrotingssaldo (het begrotingssaldo zonder de intrestlasten). 

Terwijl de exogene factoren in 2019 een veeleer neutraal effect op de schuldgraad uitoefen-
den, deed de onderlinge verhouding van de endogene factoren in dat jaar die schuldgraad 
licht dalen. In 2020 daarentegen heeft de COVID-19-crisis een aanzienlijke toename van 
de schuldgraad veroorzaakt via de sterke krimp van het nominale bbp en een hoog primair 
begrotingstekort (twee endogene factoren). 

De belangrijkste exogene factoren in 2020 waren:

•  de uitgifte- en andere premies12 voor de federale Schatkist13;
•  de overgang van de fiscale ontvangsten op het niveau van het ESR-vorderingensaldo 

naar de fiscale ontvangsten op kasbasis14;
•  de overgang van de gelopen intresten in het ESR-vorderingensaldo naar de intresten op 

kasbasis. 

2.2	 Consolidatie	van	de	financiële	activa	

2.2.1 Algemeen
Om de overheidsschuld te verminderen, zijn de entiteiten van de overheidssector die on-
der het federale gezag en de sociale zekerheid vallen, buiten toegestane afwijkingen, ver-
plicht hun beschikbare gelden te plaatsen bij bpost en hun overige gelden te beleggen bij de 
Schatkist of in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat15. De consolidatie 
van deze activa heeft een impact op zowel de intrasectorale consolidatie voor de federale 
overheid als de intersectorale consolidatie voor de overheidssector als geheel. 

2.2.2 Consolidatie op 31 december 2020
Uit de informatie van de entiteiten die behoren tot de federale overheid en de sociale zeker-
heid, blijkt – de federale Schatkist sensu stricto zelf buiten beschouwing gelaten (5,8 mil-
jard euro, zie verder) - dat hun financiële activa in totaal 24,9 miljard euro bedroegen op 

11 Die formule geeft aan onder welke voorwaarden de intrestlasten de schuldgraad doen toenemen en luidt als volgt:  
Dt - Dt-1 = Dt-1 x (it-gt)/(1+gt) - Pt, waarbij:

 — Dt, Dt-1 = de schuldgraad op het einde van jaar t, respectievelijk t-1
 —  it = de impliciete intrest op de overheidsschuld in jaar t (d.w.z. de intrestlasten in jaar t gedeeld door de 

schuld in jaar t-1) 
 — gt = de nominale bbp-groei in jaar t
 — Pt = het primaire overheidssaldo in jaar t.

12 Uitgiftepremies (batig saldo voor de federale schatkist van 3.580,1 miljoen euro) en terugkooppremies (negatief 
saldo voor de federale schatkist van 64,7 miljoen euro).

13 Voor een nadere omschrijving van het begrip ‘federale schatkist’: zie verder, deel 1 – hoofdstuk 2 – 
6 evolutie van de federale staatsschuld.

14 De belangrijkste verschuiving betreft de vrijstelling van het btw-voorschot van december. in het kader van de 
 COViD-19-herstelmaatregelen stelde de regering de btw-plichtigen vrij van de betaling van het btw-december-
voorschot. Dit hield een verschuiving in van kasontvangsten van december 2020 naar januari 2021. 

15 De verplichting tot consolidatie betreft zowel de instellingen met rechtspersoonlijkheid als de diensten zonder 
rechtspersoonlijkheid. De organismen die hun beschikbare gelden hadden geïnvesteerd in financiële instrumenten 
van de gemeenschappen en gewesten kunnen deze behouden tot aan hun vervaldag.
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31 december 2020 tegenover 24,2 miljard euro op 31 december 2019. Hiervan was 80,3  % (d.i. 
20 miljard euro16, zie hieronder) geconsolideerd op 31 december 2020, met name:

•  8,1 miljard euro beschikbare middelen op een lopende zichtrekening bij bpost17;
•  2,2 miljard euro kortetermijnbeleggingen bij de Schatkist;
•  9,7 miljard euro beleggingen in effecten van de overheidsschuld (met inbegrip van ef-

fecten die door gemeenschappen en gewesten werden uitgegeven).

Daarnaast had de federale Schatkist zelf nog 5,8 miljard euro geconsolideerd via beheersver-
richtingen en kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector (zie verder, in 
hoofdstuk 2, punt 6.3 Aandeel van de staatsschuld in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld).

In totaal werd 12 miljard euro geconsolideerd door de federale overheid als geheel en 
13,8 miljard euro door de sociale zekerheid, dit is in totaal 25,8 miljard euro voor Entiteit I. 
Hierdoor kon de overheidsschuld worden verminderd met 5,7  % van het bbp. 

Het Rekenhof wijst erop dat zowel de intra- als de intersectorale consolidatie binnen de 
overheid als geheel hoofdzakelijk binnen Entiteit I plaatsvindt. Voor de andere entiteiten 
van de overheid (gemeenschappen en gewesten en lokale overheden) zijn de geconsolideer-
de bedragen, die niet allemaal beschikbaar zijn, geringer. 

3 Naleving van de Europese verplichtingen

3.1 Activering van de algemene ontsnappingsclausule 
De overheidsfinanciën hebben zwaar te lijden gehad onder de COVID-19-crisis. Die onge-
ziene verslechtering, op wereldschaal, is onder meer te verklaren door de lockdownmaatre-
gelen die een weerslag hadden op de economische activiteit en door de steunmaatregelen 
die de overheden namen. Binnen de Europese Unie hebben 25 lidstaten een overheidstekort 
van meer dan 3 % van hun bbp. Veertien daarvan hebben bovendien een overheidsschuld 
van meer dan 60 % van hun bbp en zeven daarvan een schuld van meer dan 100 % van het 
bbp. België behoort tot die drie categorieën18.

In maart 2020 zag de Europese Commissie zich door die uitzonderlijke situatie genood-
zaakt de algemene ontsnappingsclausule uit het Stabiliteits- en Groeipact te activeren. De 
clausule zal wellicht gedesactiveerd worden vanaf 2023. 

Op grond van die beslissing mogen de Europese lidstaten tijdelijk afwijken van hun budget-
taire aanpassingstraject. De vereiste daarvoor is dat die afwijkingen de leefbaarheid van de 
overheidsfinanciën op middellange termijn niet in het gedrang mogen brengen en dat ze 

16 in het jaarverslag van het Federaal agentschap van de schuld over 2020 is in dit verband sprake van 24,1 miljard 
euro. Dit bedrag is echter gebaseerd op tabellen van de administratie van de thesaurie, die het inR bij de consoli-
datie van de overheidsschuld niet als rapporteringsbron gebruikt. 

17 Dit is het bedrag van de beschikbaarheden op zicht bij bpost, dat in de staatsschuld is opgenomen, omdat de fe-
derale schatkist via de rijkskassier (de nBB) op deze tegoeden een beroep kan doen. Dit bedrag omvat niet de 
tegoeden bij bpost die in handen zijn van instellingen en diensten (zoals de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie) die tot de perimeter van s1311-staat worden gerekend (4,2 miljard euro). 

18 europese Commissie Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the Euro-
pean Union, EC COM (2021) 529 final, juni 2021, 33p., https://ec.europa.eu/.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com-2021-529-1_en_act_part1_v5.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com-2021-529-1_en_act_part1_v5.pdf
https://ec.europa.eu/
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te verklaren zijn door tijdelijke, proportionele en gerichte maatregelen om de pandemie te 
bestrijden en de economie te ondersteunen. Op basis van een kwaliteitsonderzoek van de 
maatregelen die de overheden namen, oordeelde de Commissie dat België die voorwaarden 
in acht had genomen. 

3.2 Naleving van het begrotingstraject 
Naast dat onderzoek blijft de Commissie ook toezien op de naleving van het begrotingstra-
ject, evenwel zonder de lidstaten te sanctioneren als ze ervan afwijken. De Hoge Raad van 
Financiën publiceerde in juli 2021 een advies over de begrotingsrealisaties van de Belgische 
overheden, dat aansluit bij de vaststellingen van de Commissie.

De gezamenlijke Belgische overheidsfinanciën eindigden 2020 met een nominaal vorde-
ringensaldo van -9,4 % van het bbp (42,3 miljard euro). Dat is een verslechtering met 7,5 % 
van het bbp in vergelijking met het jaar voordien. Het structurele saldo, dat onder meer het 
effect van de conjunctuurschommelingen neutraliseert, is ook verslechterd als gevolg van 
de maatregelen voor het beheer van de COVID-19-crisis19. Het bedraagt -5,7 % van het bbp, 
dit is een verslechtering met 2,9 % in vergelijking met 2019. De Belgische schuldgraad, die 
98,1 % van het bbp bedroeg in 2019, bedraagt 112,8 % van het bbp in 2020. Dat is voorna-
melijk te verklaren door de omvang van de endogene factoren en meer in het bijzonder het 
grote tekort van het primaire saldo (-7,1 % van het bbp) en de sterke krimp van het nominale 
bbp.

Het vorderingensaldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) is geëvolueerd 
van -1,7 % van het bbp in 2019 naar -7,1 % in 2020. Die evolutie is nagenoeg uitsluitend te 
verklaren door de toename van de primaire uitgaven (43,5 % van het bbp, d.i. +5,4 % in 
vergelijking met het jaar voordien). De totale ontvangsten (31,6 % van het bbp) en de in-
trestlasten (1,7 % van het bbp) bleven nagenoeg onveranderd in termen van percentage van 
het bbp, in vergelijking met 2019.

Zoals gezegd, doet die situatie zich niet alleen in België voor. Zowel de Europese Commissie 
als de Hoge Raad van Financiën benadrukt echter dat België in vergelijking met andere 
Europese lidstaten met twee grote handicaps kampt: enerzijds is de schuldgraad (die al erg 
hoog was) in 2020 bijzonder ongunstig geëvolueerd en anderzijds zal die schuldgraad de 
komende jaren hoog blijven. Beide handicaps wijzen op een groot risico voor de leefbaar-
heid van de overheidsfinanciën op middellange termijn.

19 De europese Commissie besliste uitzonderlijk om in 2020 de COViD-19-uitgaven niet  te neutraliseren uit het struc-
tureel saldo, zelfs al deze niet-recurrent waren.
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Hoofdstuk 2 

Uitvoering van de begroting 
2020 van het algemeen 
bestuur
1 Vorderingensaldo en structureel saldo van Entiteit I (federale 

overheid en sociale zekerheid)

1.1 Vorderingensaldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Het vorderingensaldo van Entiteit I bedraagt in 2020 -6,7 % van het bbp (-1,6 % in 2019). In 
absolute termen bedraagt het -30.696 miljoen euro (-7.692 miljoen euro in 2019). 

Tabel 4 – Gerealiseerd vorderingensaldo voor Entiteit I (in miljoen euro)

Vorderingensaldo 2016 2017 2018 2019 2020

entiteit i -10.960 -4.315 -1.129 -7.692 -30.696

Federale overheid -10.681 -5.120 -920 -8.990 -31.583

Sociale zekerheid -279 805 -209 1.298 887

Bron: rekeningen van de overheid 2020 (18 oktober 2021)

Grafiek 3 – Gerealiseerd vorderingensaldo van Entiteit I (in  % bbp) 

Bron: Rekenhof op basis van de rekeningen van de overheid 2020 (18 oktober 2021) en stabiliteitspro-
gramma’s van België

 

-2,5%

-1,2%
-0,2%

-1,9%

-6,9%
-0,1%

0,2% 0,0%
0,3%

0,2%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Federale overheid Sociale zekerheid



36

1.2 Schematische voorstelling van het vorderingensaldo van Entiteit I (federale 
overheid en sociale zekerheid)

Tabel 5 – Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro)

(1)  De Sociale Zekerheid splitst de afdrachten van de federale overheid uit in een alternatieve financiering (16.846 mil-
joen euro) en in de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de fiscale Maribel (278 miljoen euro). Het totale 
bedrag (17.124 miljoen euro) verschilt met 85 miljoen euro van het bedrag aan afdrachten bij de federale overheid 
(17.039 miljoen euro). Dit verschil is toe te schrijven aan een verschil in aanrekeningsmoment in boekhoudingen. Het 
inR houdt voor het bepalen van het vorderingensaldo 2020 van de federale overheid rekening met een correctie van 
+106 miljoen euro voor de overdracht naar de sociale zekerheid.

(2)  Het verschil van 69 miljoen euro is voornamelijk toe te schrijven aan een verschil in aanrekeningsmoment in de boek-
houdingen.

Bron: Rekenhof 

 

Totale ontvangsten 113.305 Ontvangstenbegrotingen 116.412
Fiscale ontvangsten 109.548 Eigen ontvangsten 66.781
Niet fiscale ontvangsten 3.757 Ontvangsten geïnd door de Staat(1) 278

Alternatieve financiering 16.846
Dotaties 32.507
  van de federale overheid 30.929

- Afdrachten 67.891   van Entiteit II (Gewesten) 1.578
Naar de sociale zekerheid 17.039
Naar Entiteit II 47.684
Naar EU 2.877
Andere 291

= Middelenbegroting 45.414

- Uitgaven 81.703 - Uitgavenbegrotingen 116.205
Dotaties aan de sociale zekerheid(2) 30.998
Dotaties aan gewesten en gemeenschappen 13.291
Dotaties lokale overheden 3.043
Bni-dotatie aan de EU 4.005
Eigen uitgaven federale overheid 22.422
Rijksschuld 7.944

= Nettobegrotingssaldo -36.289 = Nettobegrotingssaldo 207

- Correcties vorderingensaldo 4.706 - Correcties vorderingensaldo 680

Vorderingensaldo -31.583 Vorderingensaldo 887

Vorderingensaldo Entiteit I -30.696

ENTITEIT I

FEDERALE OVERHEID SOCIALE ZEKERHEID
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In bovenstaand schema werd het begrotingssaldo van de federale overheid berekend op 
basis van de kasontvangsten. Dit saldo verschilt van het begrotingssaldo berekend op basis 
van de geboekte vastgestelde rechten (zie punt 2.1 van dit hoofdstuk). Het vormt wel de 
vertrekbasis voor het berekenen van het vorderingensaldo (zie punt 2.2).

1.3 Structureel saldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Het structureel saldo 2020 van Entiteit I is vastgesteld op -4,2 % van het bbp (tegenover 
-2,2 % in 2019). Het tekort neemt tegenover 2019 dus toe met 2 % van het bbp. 

Tabel 6 – Gerealiseerd structureel saldo van Entiteit I (in  % van het bbp)

2016 2017 2018 2019 2020

Vorderingensaldo -2,5 -1,0 -0,2 -1,6 -6,7

Correctie voor eenmalige maatre-
gelen

0,1 -0,4 -0,6 -0,1 -0,4

Cyclische correctie -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 2,5

Correctie voor transferten (*) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4

Structureel saldo -2,5 -1,6 -1,2 -2,2 -4,2

structurele evolutie tegenover het 
jaar voordien

0,9 0,4 -1,0 -2,0

(*)  Bij de berekening van het structureel tekort van de entiteiten wordt een bijkomende correctie in rekening gebracht 
voor transferten. Deze correctie moet de impact van de economische conjunctuur op de transferten tussen entiteiten 
neutraliseren. De correctie voor transferten beïnvloedt dus alleen het structureel saldo van de entiteiten onderling, 
maar niet dat van de gezamenlijke overheid.

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA, het verslag van Monitoringcomité van 
13 maart 2020 

2 Vorderingensaldo van de federale overheid 

2.1 Nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur
Het nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur van de federale Staat is 
het verschil tussen alle ontvangsten die zijn aangerekend op de middelenbegroting (hierna 
'middelen') enerzijds en alle uitgaven die zijn aangerekend op de algemene uitgavenbegro-
ting anderzijds. De “toegewezen” fiscale ontvangsten en de ontvangsten die de federale 
Staat int voor rekening van derden, worden dus niet meegerekend. Het nettobegrotings-
saldo houdt ook geen rekening met sommige verrichtingen van de rijksschuld20: bij de ont-
vangsten is dat de opbrengst van leningen (48.497,3 miljoen euro) en de verkoop van over-
heidseffecten (2.834 miljoen euro). Bij de uitgaven zijn dat de aflossingen van de rijksschuld 
(21.098,1 miljoen euro) en de terugkoop van overheidseffecten (1.643 miljoen euro)21.

De middelen en uitgaven worden in de uitvoeringsrekening van de begroting van het al-
gemeen bestuur in principe geboekt op basis van de vastgestelde rechten die in de loop 

20 De verschillen tussen het nettobegrotingssaldo (-32.178,5 miljoen euro) en het begrotingssaldo van de samenvat-
tende rekening van de begrotingsverrichtingen (-3.595,0 miljoen euro: zie Deel 2 in dit Boek) worden ook verklaard 
in tabel B.1 van het volume ii van dit Boek.

21 Daarnaast houdt het nettobegrotingssaldo geen rekening met de ontvangsten met esR-code 9700 voor aanmun-
tingen (9,8 miljoen euro) en de uitgaven met esR-code 9200 voor ontmuntingen (18,5 miljoen euro).
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van het begrotingsjaar ten gunste of ten laste van de diensten van algemeen bestuur zijn 
vastgesteld. 

Globaal genomen zien de lopende en de kapitaalverrichtingen en het begrotingssaldo voor 
2016-2020 eruit als volgt:

Tabel 7 –  Begrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur (in miljoen euro – op basis van de 
vastgestelde rechten) 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

lopende ontvangsten en kapitaal-
ontvangsten (1) (2) 

52.682,3 61.953,3 58.433,1 72.038,2 49.524,7

Lopende verrichtingen 51.774,9 58.527,8 56.844,2 70.812,0 48.492,2

Kapitaalverrichtingen 907,4 3.425,5 1.588,9 1.226,2 1.032,5

lopende uitgaven en kapitaaluitga-
ven

70.084,1 62.521,9 63.010,1 65.329,3 81.703,3

Primaire uitgaven 59.123,1 53.106,9 54.298,2 56.917,8 73.759,1

Intrestlasten 10.961,0 9.415,0 8.711,9 8.411,5 7.944,2

Nettobegrotingssaldo -17.401,8 -568,6 -4.577,0 6.708,9 -32.178,5
(1) De fiscale middelen werden tot en met 2016 geboekt op basis van de geïnde ontvangsten.
(2)  De FOD Financiën heeft vanaf 2017 de tijdens het jaar geïnde fiscale middelen gecorrigeerd rekening houdende met in 

het jaar vastgestelde rechten. De geboekte fiscale middelen bedroegen daardoor in 2017, 2018 en 2019 respectieve-
lijk 1.439,8 miljoen euro meer, 2.589,7 miljoen euro minder en 15.188,1 miljoen euro meer dan de geïnde. De geboekte 
vastgestelde rechten waren echter op jaarbasis niet representatief. 

Bron: Rekenhof, op basis van de uitvoeringsrekening van de begroting en de gegevens van de adminis-
tratie 

De fiscale ontvangsten moeten vanaf het jaar 2017 worden geboekt op basis van vastgestel-
de rechten en niet langer op basis van de geïnde ontvangsten22. Het Rekenhof stelt echter 
vast dat ook in 2020 de fiscale ontvangsten nog steeds niet correct op basis van vastgestelde 
rechten worden geboekt en bijgevolg geen getrouw beeld geven. Zo wordt een gedeelte van 
de fiscale ontvangsten nog altijd op zuivere kasbasis geboekt (voornamelijk directe belas-
tingen). Ook past de FOD Financiën het begrip “vastgesteld recht” niet eenduidig toe. 

De tekortkomingen verklaren in grote mate waarom voor de berekening van het vorderin-
gensaldo eerst het nettobegrotingssaldo op kasbasis wordt berekend (zie punt 2.2)23. Het 
verschil tussen de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten (49.524,7 miljoen euro)24 
en de geïnde ontvangsten volgens de uitvoeringsrekening van de begroting (45.414,1 mil-
joen euro)25 bedraagt +4.110,6 miljoen euro. Het betreft onder meer +2.318,6 miljoen euro 
aan belasting voor niet-inwoners, +515,4 miljoen euro aan btw en daarnaast +999,4 mil-
joen euro voor geschillen. 

22 artikel 134, vijfde lid van de wet van 22 mei 2003.
23 Om het vorderingensaldo te berekenen, houdt het inR rekening met een verschil van +2.524,6 miljoen euro tussen 

de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten en de geïnde middelen (vorig jaar -1.226,8 miljoen euro).
24 Waarvan 45.618,6 miljoen euro fiscale middelen en 3.906,1 miljoen euro niet-fiscale middelen.
25 Waarvan 41.658,5 miljoen euro fiscale middelen en 3.755,6 miljoen euro niet-fiscale middelen.
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De werkelijk in 2020 geïnde fiscale ontvangsten (42.349,2 miljoen euro) liggen 690,7 mil-
joen euro hoger dan de geïnde fiscale ontvangsten volgens de uitvoeringsrekening 
(41.658,5 miljoen euro)26. De FOD Financiën boekte immers in de uitvoeringsrekening van 
de begroting alsnog en ten onrechte een aantal terugbetalingen van begin 2021 in minde-
ring van de ontvangsten 2020. De FOD Financiën nam het onderliggende boekingsschema 
dat de fout veroorzaakte, in 2020 in gebruik. De FOD paste ondertussen het boekings-
schema in 2021 hiervoor aan.

2.2 Vorderingensaldo van de federale overheid

2.2.1 Overgang van het nettobegrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de 
 federale overheid

Onderstaande tabel geeft de overgang weer van het nettobegrotingssaldo naar het vor-
deringensaldo 202027. De berekening steunt op de economische hergroepering van de  
FOD BOSA. 

Tabel 8 – Vorderingensaldo 2020 van de Staat (in miljoen euro, berekend op 18 oktober 2021)

Omschrijving 2020

Nettobegrotingssaldo op basis van vastgesteld rechten -32.178,5

Overgang naar de geïnde ontvangsten en de uitgaven volgens de uitvoeringsrekening 
van de begroting

-4.110,6

Nettobegrotingssaldo op kasbasis -36.289,1

Bijkomende correcties door de FOD BOSA 1.814,4

Correctie voor de geïnde ontvangsten (conform de economische hergroepering) 690,7

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

591,5

Eliminatie kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8) 532,2

Vorderingensaldo van de economische hergroepering (FOD BOSA) -34.474,7

Correcties inR 2.891,5

Vorderingensaldo (INR) -31.583,2

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

2.2.2 Schematische voorstelling van het vorderingensaldo van de federale overheid
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het gerealiseerde vorderingensaldo en be-
grotingssaldo (op kasbasis) van de federale overheid schematisch weer. 

26 Het betreft het verschil tussen de overzichten gebruikt om het vorderingensaldo volgens de economische groepe-
ring te berekenen en de definitieve uitvoeringsrekening van de begroting.

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

https://www.rekenhof.be/Docs/168e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be
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Tabel 9 –  Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro)

Omschrijving

Realisatie 2020

Vorderingen-
saldo

Begrotings-
saldo  

(kasbasis)

Fiscale ontvangsten inclusief de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing 109.548,5 109.548,5

Correctie op de geboekte ontvangsten (1) 690,7

Verschil tussen esR en kas 2.524,6

ESR-correctie op de fiscale ontvangsten 63,0

Subtotaal: fiscale ontvangsten inclusief de vrijstelling van bedrijfs-
voorheffing

112.826,7 109.548,5

Ontvangsten voor derden en afdrachten van fiscale ontvangsten (2) -67.890,0 -67.890,0

ESR-correctie op de afdrachten van de fiscale ontvangsten (3) -175,6

Fiscale middelen 44.761,2 41.658,5

Niet-fiscale middelen, geraamd op kasbasis na afdrachten 3.757,0 3.757,0

Correctie op de geboekte ontvangsten

Ontvangsten voor derden en afdrachten van niet-fiscale 
 ontvangsten

-1,4 -1,4

Correctie ESR-code 8 ontvangsten -485,5

ESR-correctie op de niet-fiscale ontvangsten (4) 464,2

Niet-fiscale middelen 3.734,3 3.755,6

algemene uitgavenbegroting, vereffeningskredieten sectie 
01 t.e.m. 46

-68.906,6 -68.906,6

Correctie voor de in deze kredieten vervatte intresten 46,3 46,3

Primaire uitgaven van de schuldbegroting (sectie 51) -42,2 -42,2

ESR-code 8 uitgaven van sectie 51 (exclusief aankoop van effecten 
in het kader van het schuldbeheer)

-899,0 -899,0

bni-bijdrage (sectie 52) -4.005,1 -4.005,1

Correctie ESR-code 9 uitgaven 47,6 47,6

Correctie ESR-code 8 uitgaven 1.362,2

esR-correctie moment van registratie (5) 251,3

Primaire uitgaven -72.145,5 -73.759,0

Intrestlasten, geraamd volgens ESR (sectie 51) -7.897,9 -7.897,9

Correctie intresten van andere secties -46,3 -46,3

Correctie intresten van te consolideren instellingen -91,8

Intrestlasten -8.036,1 -7.944,2

Primair saldo te consolideren instellingen 102,8

Saldo federale overheid -31.583,2 -36.289,1
(1)  De werkelijk in 2020 geïnde ontvangsten zijn 690,7 miljoen euro hoger dan de geïnde ontvangsten volgens de uitvoe-

ringsrekening van de begroting.
(2)  Ontvangsten voor derden (11.122,4 miljoen euro) en afdrachten op kasbasis naar de sociale zekerheid (17.039,1 mil-

joen euro), entiteit ii (39.052,3 miljoen euro) en een aantal andere (576,1 miljoen euro).
(3)  Het betreft voornamelijk de correctie voor de neutralisatie van de jaarlijkse inhouding op de doorstortingen aan de 

gemeenschappen en gewesten ingevolge de afrekening in 2018 van de fiscale autonomie en voor de toegewezen 
personenbelasting en btw (-120,7 miljoen euro) en correcties op de overdrachten (waarvan -106 miljoen euro door de 
overdrachten 2019 aan de sociale zekerheid).
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(4)  Het betreft voornamelijk de correctie voor de in het verleden overgedragen pensioenfondsen (+415,2 miljoen euro).
(5)  Het betreft onder meer de correcties voor de aan- en verkoop van legermaterieel (+155,1 miljoen euro) en voor de 

variabele bijdrage aan de nmBs (+161 miljoen euro).

Bron: Rekenhof 

3 Financiering van andere overheden

De ontvangsten die de federale Staat in 2020 inde (113.305,4 miljoen euro, zie tabel 5) be-
droegen minder dan de financiële overdrachten naar de andere overheden (118.938,6 mil-
joen euro, zie hierna). Die overdrachten liggen 11.474,1 miljoen euro hoger dan in 2019, 
voornamelijk door de herberekening van de evenwichtsdotaties voor de stelsels van de so-
ciale zekerheid. De middelen die aan de deelstaatentiteiten werden overgedragen, daalden 
daarentegen met 3.178,1 miljoen euro tegenover het vorige jaar.

3.1 Overdrachten van ontvangsten die de Staat voor rekening van derden int 
De Staat int ontvangsten die andere overheden toekomen en draagt die over. Aangezien het 
ontvangsten van derden betreft, verlopen ze niet via de begroting van de Staat. Ze bedragen 
in totaal 11.123,8 miljoen euro en betreffen voornamelijk de Europese Unie (douanerechten, 
btw), de gewesten (successierechten, registratierechten en andere gewestelijke belastingen) 
en de lokale overheden (gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting).

Hoewel ze behoren tot de ontvangsten van derden, verlopen sommige ontvangsten toch 
via de toewijzingsfondsen in de staatsbegroting. Het gaat om de gewestelijke personenbe-
lasting (9.524,2 miljoen euro), gewestelijke verkeersboetes (195,9 miljoen euro), opbreng-
sten uit fiscale regularisaties (3,0 miljoen euro) en bepaalde socialezekerheidsontvangsten 
(278,0 miljoen euro).

3.2 Overdrachten via de toewijzingsfondsen
De toewijzingsfondsen omvatten 46.475,0 miljoen euro aan ontvangsten die zijn bestemd 
voor andere overheden maar die de wetgever niet heeft opgenomen als begrotingskredie-
ten28. De uitgaven aangerekend op die fondsen vloeien voort uit de uitvoering van de bijzon-
dere financieringswet van de gemeenschappen en de gewesten (29.429,3 miljoen euro), van 
de financieringswet van de sociale zekerheid (16.761,1 miljoen euro) en van die van de poli-
tiezones (284,7 miljoen euro). Bovendien worden er ook ontvangsten op ingeschreven voor 
twee instellingen die behoren tot Entiteit I (federale Staat), te weten de CREG en Apetra 
(291,4 miljoen euro in totaal).

3.3	 Middelen	afkomstig	van	de	algemene	uitgavenbegroting
Naast die overdrachten wordt een deel van de kredieten van de algemene uitgavenbegro-
ting van de Staat gebruikt om andere overheden te financieren.

Er zijn specifieke kredieten om de financiering van de socialezekerheidsstelsels te garan-
deren, meer in het bijzonder de gewone dotaties en de evenwichtsdotaties voor die stelsels, 
en voor de financiering van de pensioenen van de overheidssector. Op die manier werd in 
2020 30.998,4 miljoen euro overgedragen.

28 artikel 71 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fede-
rale staat.
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In het kader van de zesde staatshervorming wordt de financiering van de gemeenschappen 
ook gewaarborgd door de inschrijving van specifieke dotaties. Op die manier werd vanuit 
de algemene uitgavenbegroting van de Staat in 2020 13.291,2 miljoen euro betaald.

Tot slot werden specifieke kredieten ingeschreven ten gunste van de Europese Unie voor 
de financiering van de bnp-bijdrage (4.005,5 miljoen euro) en ten gunste van de gemeen-
ten (3.043,6 miljoen euro), onder meer om het leefloon en de opvang van vluchtelingen te 
financieren.

De uitgaven van de Staat voor eigen rekening, met inbegrip van de intrestlasten voor de 
federale overheidsschuld (7.950,5 miljoen euro), bedroegen 30.656,0 miljoen euro29. Ze ver-
tegenwoordigen 20,5 % van alle uitgaven en overdrachten die de Staat in 2020 uitvoerde, 
d.i. 149.594,5 miljoen euro.

Bovendien liggen alle uitgaven en overdrachten die de Staat uitvoerde samen 36.289,1 mil-
joen euro boven de totale ontvangsten die de Staat inde.

De volgende grafiek vat die gegevens samen en groepeert de middelen per type ontvangsten 
en per begunstigde overheid.

Grafiek 4 –  Financieringswijze en begunstigden (in miljard euro)

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

29 naast de eigen uitgaven van het algemeen bestuur (30.364,9 miljoen euro) houdt dit bedrag ook rekening met de 
uitgaven verricht via de toewijzingsfondsen van apetra en het Creg (291,1 miljoen euro).

Moyens de financement 2020

Te financieren bedrag: 36,3

Ontvangsten van derden: 21,1

Gemeenschappen en gewesten: 55,7

Sociale Zekerheid: 48,0

Federale Staat (uitgezonderd intrestlasten): 22,7

Plaatselijke overheden: 8,4

Federale Staat (intrestlasten): 8,0

Europese Unie: 6,9

Middelenbegroting: 45,4

Toegewezen ontvangsten: 46,8

Financieringswijzen Begunstigden
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4 Ontvangsten en rijksmiddelen

4.1		 Fiscale	en	niet-fiscale	ontvangsten	geïnd	door	de	Staat
In 2020 heeft de Staat in totaal 113.305,4 miljoen euro ontvangsten geïnd. Zoals hieronder 
aangegeven, is een aanzienlijk deel daarvan bestemd om andere overheden te financieren.

De ontvangsten bestaan uit 109.548,5 miljoen euro fiscale en 3.757,0 miljoen euro niet-
fiscale ontvangsten (met inbegrip van 1,4 miljoen euro aan ontvangsten van derden).

4.1.1. Fiscale ontvangsten
De volgende grafiek geeft de verdeling weer van de fiscale ontvangsten die de federale Staat 
in 2020 heeft geïnd.

Grafiek 5 –  In 2020 door de Staat geïnde fiscale ontvangsten volgens belastingcategorie  
(in miljoen euro)

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

Door de COVID-19-crisis heeft de Staat minder fiscale ontvangsten geïnd (-12.320,0 mil-
joen euro, -10,1 %) dan in 2019 (121.868,5 miljoen euro). Vergeleken met de uitzonderlijke 
daling van het bbp in 2020 met 6,3 %, beperkt de vermindering zich echter tot 1,0 % van het 
bbp (25,6 % van het bbp in 2019 en 24,6 % in 2020).

De sterkst getroffen ontvangsten zijn de vennootschapsbelasting (13.003,8 miljoen euro, 
-31,6 %), de roerende voorheffing (3.422,2 miljoen euro, -16,4 %), de btw (27.181,0 miljoen 
euro, -13,9 %) en de douane en accijnzen (10.822,8 miljoen euro, -11,7 %).

De ontvangsten uit de personenbelasting (42.063,6 miljoen euro, +1,9 %) werden daarente-
gen niet beïnvloed door de economische vertraging, onder meer dankzij de overheidssteun 
die heeft geleid tot een toename van het reëel beschikbare inkomen van de gezinnen in 
202030.

30 Federaal Planbureau, perscommuniqué van 16 juli 2021.
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4.1.2	 Niet-fiscale	ontvangsten
Na neutralisatie van de aankoop- en aflossingsverrichtingen van de openbare schuld31, 
bedroegen de niet-fiscale ontvangsten (zonder ontvangsten van derden) op kasbasis 
3.755,6 miljoen euro, waarvan 3.126,9 miljoen euro lopende ontvangsten en 628,7 mil-
joen euro kapitaalontvangsten. 

De niet-fiscale ontvangsten lagen in 2020 1.261,5 miljoen euro lager dan in 2019. Die daling 
doet zich voor bij het merendeel van de departementen.

De meeste zijn afkomstig van de FOD Financiën (2.168,7 miljoen euro van de FOD zelf en 
457,1 miljoen euro voor het beheer van de openbare schuld, d.i. een daling met respectieve-
lijk 1.009,0 en 228,7 miljoen euro) en van de FOD Mobiliteit en Vervoer (398,2 miljoen euro, 
d.i. een daling met 37,2 miljoen euro). Die twee departementen zijn samen goed voor zowat 
70 % van de niet-fiscale ontvangsten (kasbasis) in 2020.

Grafiek 6 – Niet-fiscale ontvangsten 2020 op kasbasis per departement (in percent)

Bron: Rekenhof

Diverse ontvangsten werden sterk beïnvloed door de effecten van de COVID-19-crisis, 
bijvoorbeeld de dividenden van de financiële instellingen (-640 miljoen euro), de door de 
Europese Unie terugbetaalde inningskosten (-51 miljoen euro), de kosten en vergoedin-
gen voor juridische geschillen (-23 miljoen euro) en de hypothecaire retributies (-19 mil-
joen euro).

31 De ontvangsten afkomstig van terugbetalingen van effecten in bezit en van leningopbrengsten belopen 39,7 mil-
jard euro. Die verrichtingen hebben geen invloed op het netto te financieren saldo.
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De dividenden die de Staat inde, geven aanleiding tot de volgende vaststellingen:

• De Europese Centrale Bank had de banken aanbevolen geen dividenden te storten in 
2020. In tegenstelling tot een dividend van 1,7 miljoen euro van Royal Park Investments 
(RPI), werd geen dividend ontvangen van BNP Paribas, Belfius en Ethias. Ethias had, 
voor het eerst sinds de financiële tussenkomst van de federale Staat en van het Waalse 
en het Vlaamse Gewest in 2008, een dividend aan die laatsten moeten storten in 202032.

• De dividenden die aan de Staat verschuldigd zijn op grond van zijn participatie in het 
kapitaal van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), zijn, zoals 
de beheerovereenkomst bepaalt, vastgelegd op minimum 25 % van het nettoresultaat 
van het boekjaar. De daling van die dividenden (-24 miljoen euro) is te verklaren door 
de daling van het nettoresultaat van de FPIM in 2019. Als gevolg van de COVID-19-crisis 
werden overigens nieuwe gedelegeerde opdrachten toevertrouwd aan de FPIM (Avia-
partners en Brussels Airlines) en werd steun betaald, wat de komende jaren intresten 
zou moeten opleveren33.

• Het deel in het resultaat van de Nationale Bank van België dat aan de Staat werd toe-
gewezen, is afkomstig van dividenden maar ook van het winstsaldo van de instelling 
(+37 miljoen euro) omdat er een hogere nettowinst werd gerealiseerd.

• Als gevolg van de COVID-19-crisis besliste bpost zijn dividend op het resultaat te beper-
ken tot het tussentijdse bedrag dat al in 2019 werd betaald. Daardoor ontving de Staat in 
2020 niets (-42 miljoen euro in vergelijking met 2019). 

Grafiek 7 – In 2020 ontvangen dividenden en winstaandelen (kasbasis, in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

Ook andere posten voor niet-fiscale ontvangsten dalen. Zo brengt de bijdrage van de ener-
giesector voor de ontmanteling van de kerncentrales 72 miljoen euro op (-65 miljoen euro). 

32 Op 7 april 2020 verzocht de nationale Bank de verzekeringsmaatschappijen om geen dividenden 2020 toe te ken-
nen en om het resultaat van het boekjaar te bestemmen voor de overgedragen winst. 

33 titel i, sectie 2, hoofdstuk 18, § 1, artikel 26.10.10 – Ontvangen rente in het kader van een aan de FPim gedele-
geerde opdracht.
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Die daling is voornamelijk te verklaren door de lage elektriciteitsprijzen in 2019 en door de 
gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de kerncentrale Tihange 2. De Staat heeft daarnaast 
20 miljoen euro geïnd als bijdrage tot het langer openhouden van de kerncentrales Doel 
1 en 2.

Tot slot werden in 2019 diverse, niet-recurrente, uitzonderlijke ontvangsten gerealiseerd, 
namelijk de verkoop van de portefeuille van de Deposito- en Consignatiekas (283 mil-
joen euro) en de terugbetaling van de Vitrufin-lening (82 miljoen euro).

Twee departementen laten daarentegen een stijging van hun ontvangsten optekenen:

•  de FOD Volksgezondheid (+124 miljoen euro): de stijging is voornamelijk toe te schrijven 
aan de terugbetaling van het onbenutte deel van de dotaties die aan de Federale Pensi-
oendienst werden gestort en van de subsidies die werden toegekend aan de OISZ;

•  de FOD Justitie (+16,5 miljoen euro): het RIZIV trekt voortaan een vaste financiële tus-
senkomst van 7,7 miljoen euro34 uit voor de hospitalisatie en de kosten van geneesmid-
delen die aan sommige gedetineerden worden verstrekt, om tot een uniforme financie-
ring te komen van de geneeskundige verzorging. 

In het licht van de ESR-normen bedragen de ontvangsten met een gunstige weerslag op het 
vorderingensaldo van de federale Staat 3.253,5 miljoen euro35.

4.2 Ontvangsten van de middelenbegroting36

4.2.1 Algemeen
Voor het boekjaar 2020 werd geen middelenbegroting ingediend bij de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers maar op 20 december 2019 werd een financiewet afgekondigd, die 
werd aangepast op 20 juli 2020.

De eigen middelen van de federale Staat bedroegen in 2020 45.414,1 miljoen euro (kasbasis). 
Ze werden berekend door de ontvangsten die voor rekening van derden werden geïnd en de 
toegewezen ontvangsten, af te trekken van alle ontvangsten die de Staat heeft geïnd.

Tegenover 2019 dalen die middelen met 11.436,0 miljoen euro (-20,1 %). Dat is twee keer 
meer dan de totale ontvangsten van de Staat (-10,1 %). Die sterk verschillende evolutie wordt 
verklaard door verschillende factoren.

Zoals eerder aangegeven, werden de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting en de 
ontvangsten van douane en accijnzen sterk beïnvloed door de economische vertraging. 
Die ontvangsten spelen echter maar een ondergeschikte rol bij de berekening van de ont-
vangsten die aan de andere entiteiten worden toegewezen. Tegenover 2019 heeft de rende-
mentsdaling bij die twee belastingtypes een negatieve invloed op de middelenbegroting 

34 titel i, sectie 2, hoofdstuk 12, artikel 47.20.31 - Financiële toelage van het RiZiV voor de kosten van geneesmid-
delen en opname in ziekenhuizen van de gevangenen. 

35 Het verschil met de geïnde niet-fiscale ontvangsten vloeit voort uit de ontvangsten in verband met het beheer 
van de openbare schuld, zoals wisselwinsten op de financiële dienst van de schuld of de ontvangsten uit afgeleide 
producten.

36 Verder in de tekst ook “fiscale middelen” en “niet-fiscale middelen”.
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van -6.074,2 miljoen euro (vennootschapsbelasting) en -1.400,9 miljoen euro (douane en 
accijnzen).

De ontvangsten uit btw in de middelenbegroting dalen van 1.347,7 miljoen euro in 2019 tot 
65,1 miljoen euro in 2020 (-95,2 %).

Bovendien houden de mechanismen van de bijzondere financieringswet in dat de middelen 
die aan de deelstaatentiteiten overgedragen worden, niet gekoppeld zijn aan het rende-
ment van de fiscale ontvangsten, maar afhangen van andere parameters (groei van het bbp, 
prijsindex, demografische evolutie enz.). Die hebben een minder slechte evolutie dan dat 
rendement.

Tot slot draagt de daling van de niet-fiscale middelen met -1.261,5 miljoen euro bij tot de 
vermindering van de middelen voor de Staat in 2020 tegenover het voorgaande jaar.

Tabel 10 – Eigen middelen van de federale Staat in 2020 (in miljoen euro, op kasbasis)

Soort middelen Realisaties

Personenbelasting 16.378,1

Vennootschapsbelasting 12.808,1

Douane en accijnzen 8.066,8

Zegel-, registratie- en domeinrechten 3.825,4

Btw 65,1

Overige 515,1

Totale fiscale middelen 41.658,5

Totale niet-fiscale middelen 3.755,6

Totale fiscale en niet-fiscale middelen 45.414,1

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

4.2.2	 Impact	van	de	fiscale	conclaafmaatregelen

4.2.1.1 Begrotingsmaatregelen met betrekking tot de ontvangsten
Door de val van de regering in december 2018 en de aanslepende regeringsvorming heeft de 
Kamer voor 2020 geen begroting goedgekeurd. Daardoor konden ook geen nieuwe fiscale 
beleidsmaatregelen worden getroffen. Zoals in 2019 heeft de Kamer in 2020 wel een aantal 
parlementaire initiatieven goedgekeurd, voornamelijk steunmaatregelen ten gevolge van 
de COVID-19-crisis. Deze maatregelen worden besproken in hoofdstuk 3. 

Daarnaast hebben een aantal eerder besliste fiscale conclaafmaatregelen de fiscale ont-
vangsten van 2020 bijkomend beïnvloed. Het betreft maatregelen die stapsgewijs over 
verschillende jaren zijn ingevoerd (en die betrekking hebben op de personen- of vennoot-
schapsbelasting) en waarvan het volledige effect pas wordt gerealiseerd bij de inkohiering 
in latere jaren. Gezien de budgettaire impact op de toekomstige fiscale ontvangsten, volgt 
het Rekenhof deze maatregelen op. 
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4.2.2.2 Impact van eerder besliste maatregelen
Tijdens de begrotingsconclaven neemt de regering maatregelen om de ontvangsten te ver-
hogen of om de belastingdruk van de belastingplichtigen te verlagen. De FOD Financiën 
raamt van de meeste maatregelen de budgettaire ontvangst of de budgettaire kosten. 
Hoewel de minister van Begroting specifieke maatregelen maar goedkeurt op voorwaarde 
dat ze budgettair worden opgevolgd, bijkomende compensaties worden gezocht voor de 
minderontvangst of, bij afwijkingen, bijkomende actie is vereist, stelt het Rekenhof vast dat, 
zodra de maatregel is ingevoerd, opvolging en gepaste acties veelal ontbreken.

Vaak beschikt de FOD Financiën niet over de instrumenten om de ontvangsten van de 
maatregelen op te volgen en erover te rapporteren. Bij de invoering van de maatregel on-
derneemt hij immers niet altijd de nodige acties om die later ook effectief te kunnen op-
volgen. 

Om het parlement te informeren over de kosten van fiscale maatregelen en om de begro-
tingstransparantie te verhogen, stelt de FOD Financiën, op advies van de Hoge Raad van 
Financiën, jaarlijks een inventaris van de fiscale uitgaven37 op. Deze inventaris bevat in 
principe een overzicht van alle vrijstellingen, aftrekmogelijkheden en verminderingen die 
de ontvangsten van de Staat beïnvloeden. De wet van 22 mei 2003 bepaalt dat die inven-
taris jaarlijks aan het ontwerp van de middelenbegroting wordt toegevoegd38. In zijn hui-
dige vorm is de inventaris echter onvoldoende transparant, gedetailleerd en actueel om de 
impact van individuele maatregelen per begrotingsjaar op te volgen. Zo worden de fiscale 
uitgaven in de personen- en vennootschapsbelasting opgenomen op basis van het aanslag-
jaar39, waardoor ze niet vergelijkbaar zijn met de jaarlijkse begroting. De inventaris be-
vat bovendien zowel statistische gegevens als ramingen, zodat de werkelijke budgettaire 
kosten onduidelijk zijn. De FOD Financiën is zich bewust van de beperkingen en wil in 
de toekomst de gegevens per begrotingsjaar aanleveren en voor alle belastingcategorieën 
projecties voor de komende jaren toevoegen.

Doordat accurate gegevens ontbreken, is de werkelijke budgettaire impact van de eerder 
ingevoerde fiscale maatregelen bij de begrotingsopmaak moeilijk te ramen. Dat heeft niet 
alleen gevolgen voor de rijksmiddelen, maar mogelijk, door toepassing van de bijzondere 
financieringswet, ook voor de ontvangsten van de regionale overheden. Als de maatregelen 
beter worden opgevolgd, kan hun impact beter worden geraamd en verhoogt de budgettaire 
verantwoordelijkheid van de regering voor de beleidsmaatregelen. 

37 De Hoge Raad van Financiën definieert een fiscale uitgave als “een minderontvangst wegens fiscale tegemoetko-
mingen voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een gegeven belasting ten voordele van zekere 
belastingplichtigen of van zekere economische, sociale, culturele,… activiteiten en die kan worden vervangen door een 
rechtstreekse betoelaging”. 

38 artikel 47 van deze wet. De bijlage bij de middelenbegroting 2021 (Parl. St. Kamer, 11 december 2020,  
DOC 55 1577/006) bevat de realisaties of ramingen van 2019, behalve voor de personen- en vennootschapsbelas-
ting, waar de recentste realisaties betrekking hebben op aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).Voor de personen-
belasting en de roerende voorheffing worden ook ramingen voor de volgende jaren opgenomen. 

39 De ontvangsten per aanslagjaar bevatten de voorheffingen (personenbelasting) en de voorafbetalingen (vennoot-
schapsbelasting) voor het betrokken aanslagjaar, en de kohieren gevestigd tijdens de aanslagtermijn (18 maanden 
vanaf 1 januari van het aanslagjaar).

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1577/55K1577006.pdf
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Het Rekenhof bespreekt hierna bij wijze van voorbeeld een aantal maatregelen die een bij-
komende budgettaire impact hadden in 202040 maar niet voldoen aan de vermelde eisen van 
de minister van Begroting of waarover onvoldoende is gerapporteerd om de impact op de 
volgende jaren te kunnen inschatten. De realisaties van deze maatregelen in 2020 zijn nog 
niet bekend of konden niet worden bezorgd door de FOD Financiën:

Aanpassing belastingvermindering pensioenen en vervangingsinkomsten  
(begrotingsconclaaf van 26 juli 2018)
De wet betreffende de jobsdeal41 heeft een definitieve regeling uitgewerkt voor de fiscale 
pensioenval en de activiteitsval bij de gepensioneerden. De regeling zorgt ervoor dat vanaf 
het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) de inkomsten boven het referentie-inkomen voor de 
toepassing van bijkomende belastingvermindering, niet langer zo goed als volledig worden 
wegbelast (fiscale pensioenval) en dat gepensioneerden met een laag pensioen die nog iets 
bijverdienen of een beperkt onroerend inkomen hebben, niet langer het voordeel van de 
bijkomende vermindering verliezen (activiteitsval). De kostprijs van deze maatregel werd in 
2018 geraamd op 195,6 miljoen euro (148,7 miljoen euro ten laste van de federale overheid en 
49,9 miljoen euro van de gewesten). Die kostprijs zou gedeeltelijk gecompenseerd worden 
doordat het aantal gepensioneerden dat bijkomende prestaties levert, toeneemt. Voor de 
nettokosten (geraamd op 37,7 miljoen euro) drong de minister van Begroting destijds aan 
op bijkomende compenserende maatregelen (ministerraad van 23 november 2018). 

De FOD Financiën geeft aan dat hij niet over de realisaties42 kan rapporteren, o.m. door een 
te complexe berekening en wisselwerking met andere maatregelen, zodat niet kan worden 
nagegaan of die aansluiten bij de ramingen. Het Rekenhof stelt daarnaast ook vast dat er 
niet is tegemoetgekomen aan de vraag van de minister van Begroting om de resterende net-
tokosten te compenseren. 

Volgens de FOD Financiën zijn de fiscale uitgaven voor de belastingvermindering van pen-
sioenen en uitkeringen gedaald van 4,9 miljard euro voor het aanslagjaar 2019 naar 4,5 mil-
jard euro voor het aanslagjaar 2020. Die bedragen wijken echter af van de gegevens in 
de inventaris van de fiscale uitgaven (respectievelijk 4,7 en 4,9 miljard euro). Volgens de 
FOD houdt de inventaris geen rekening met de verhoging van de belastingvrije som naar 
aanleiding van de tax shift en een bijkomende vermindering voor pensioenen vanaf het 
aanslagjaar 2020. De inventaris biedt het parlement dus onvoldoende transparantie over de 
realisaties en de gehanteerde ramingsmethodes om op basis hiervan nieuwe beleidsinitia-
tieven naar voor te schuiven.

Provisie eenheidsstatuut (begrotingsconclaaf van 26 juli 2018)
Sinds 2019 trekt de regering jaarlijks (tot in 2023) een enveloppe van 50 miljoen euro43 uit 
voor de aanleg van een fiscale provisie om de kosten van de mogelijk verhoogde ontslag-
vergoedingen ten gevolge van het in 2014 ingevoerde eenheidsstatuut (voor werknemers) te 

40 Bij de maatregel wordt de bijkomende budgettaire weerslag voor het jaar 2020 opgenomen, zoals opgenomen op 
p. 46 van het monitoringverslag van 17 juli 2020.

41 Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
42 Volgens een rapport van de nationale arbeidsraad (naR Dossier 3.032-21) zou de maatregel wel grotendeels de 

doelstellingen bereiken. 
43 Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en is vastgelegd per aanslagjaar.
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spreiden over vijf jaar. Om binnen de enveloppe te blijven, bevat de regelgeving44 een aan-
passing van de toegepaste coëfficiënten bij de berekening van de provisie, na overleg met de 
werkgevers- en werknemersafgevaardigden. 

Volgens de laatste gegevens bedroeg de fiscale uitgave voor het aanslagjaar 2020 (inkom-
stenjaar 2019) maar 8,5 miljoen euro. Voor het aanslagjaar 2021 kon de FOD Financiën nog 
geen gegevens ter beschikking stellen. In de inventaris van de fiscale uitgaven is deze maat-
regel nog niet opgenomen. De recentste gegevens over de vennootschapsbelasting hebben 
betrekking op het aanslagjaar 2019, en, in tegenstelling tot de personenbelasting, bevat de 
inventaris geen ramingen voor de volgende jaren. De sterke onderbenutting zou een aanlei-
ding kunnen zijn tot een herraming van de budgettaire kosten voor de komende jaren of tot 
een analyse van de beperkte aanwending van de maatregel.

Vrijstelling eerste schijf van dividenden (begrotingsconclaaf van 28 juli 2017)
Om het spaargeld te activeren, voerde de regering vanaf aanslagjaar 2019 een belastingvrij-
stelling voor dividenden op aandelen in. De te veel ingehouden roerende voorheffing kan 
verrekend worden in de aangifte personenbelasting. Het vrij te stellen gedeelte bedroeg 
640 euro in het aanslagjaar 2019 en 800 euro vanaf het aanslagjaar 2020. De FOD Financiën 
raamde de budgettaire kosten in 2018 voor beide aanslagjaren op respectievelijk 263,3 en 
335,2 miljoen euro. Voor het begrotingsjaar 2020 resulteerde dit, op basis van het toegepaste 
inkohieringsritme, in een geraamde budgettaire kost van 102,9 miljoen euro45. Uiteindelijk 
werd 42,1 miljoen euro gerealiseerd voor het aanslagjaar 2019 en 57,2 miljoen euro voor het 
aanslagjaar 2020. Hoewel de FOD Financiën geen cijfers per begrotingsjaar kan bezorgen, 
liggen de uiteindelijke kosten voor het begrotingsjaar 2020 ruimschoots lager dan de ge-
raamde. 

Dat sluit niet uit dat de toepassing van deze maatregel de komende jaren veelvuldiger in-
gang zal vinden, met hogere belastingverminderingen en een bijkomende budgettaire im-
pact tot gevolg. De sterke toename van de ontvangsten uit de beurstaksen in 2020 (+40 % 
tegenover 2019) en een rapport van de Nationale Bank46 wijzen alvast in een verhoogde 
interesse in aandelen.

Hervorming vennootschapsbelasting47 (thematische ministerraad juli 2017)
De regering keurde op 26 juli 2017 een hervorming van de vennootschapsbelasting goed. 
Die is stapsgewijs ingevoerd van 2018 tot 2020 en werd in 2020 voltooid met een nieuwe ta-
riefdaling en een aantal bijkomende compenserende maatregelen. Deze hervorming moet 
op kruissnelheid budgetneutraal zijn. 

44 artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WiB92, met betrek-
king tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het een-
heidsstatuut.

45 49 miljoen euro (inkohiering aanslagjaar 2019) + 53,9 miljoen euro (bijkomende impact aanslagjaar 2020 door ver-
hoogde vrijstelling)

46 De nationale Bank stelt een hernieuwde interesse vast van particulieren in beursgenoteerde aandelen met inves-
teringen ten bedrage van 6,2 miljard euro. nationale Bank, Statistisch tijdschrift, 2021, i, p.11, www.nbb.be.

47 Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/snb21i.pdf
http://www.nbb.be
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De rapportering over de hervorming blijft beperkt. Hoewel de initiële ramingen opgemaakt 
werden per begrotingsjaar, kan de FOD Financiën geen realisaties op jaarbasis ter beschik-
king stellen, wegens de complexiteit en omdat bepaalde effecten niet éénduidig vast te stel-
len zijn. De FOD voerde in 2020 wel een analyse uit over het aanslagjaar 2019 (met een 
minderontvangst van 151,9 miljoen euro vergeleken met de raming). Hij geeft aan ook voor 
de volgende jaren dergelijke analyse uit te voeren en op basis daarvan de vooruitzichten te 
actualiseren. 

Uit de evolutie van de vennootschapsbelasting blijkt dat de ontvangsten voor de aanslag-
jaren 2019 en 202048 lager zijn dan in 2018 (het jaar voorafgaand aan de hervorming). Het 
aandeel dat via de voorafbetalingen is betaald, is toegenomen tot 83,9 % (aanslagjaar 2020). 
Om het effect van de hervorming van de vennootschapsbelasting te isoleren, is echter een 
grondige analyse van de gegevens noodzakelijk.

Grafiek 8 –  Evolutie vennootschapsbelasting (in miljoen euro, toestand op 30 juni T+1)

Bron: Rekenhof

48 toestand op 30/06/t+1 (=jaar volgend op het aanslagjaar t).
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4.3 Rijksmiddelen – meerjarenevolutie (kasbasis)

4.3.1 Algemene evolutie

Tabel 11 – Kasontvangsten (in miljoen euro)

2016 2017 2018 2019 2020

Totale ontvangsten 114.431,3 126.719,8 128.307,1 126.898,2 113.305,5

Fiscale ontvangsten(1) 109.726,0 119.313,3 122.732,9 121.868,5 109.548,5

Niet-fiscale ontvangsten(2) 4.705,3 7.406,5 5.574,2 5.029,8 3.757,0

totale afdrachten en ont-
vangsten voor derden

-61.749,0 -66.178,3 -67.585,8 -70.048,1 -67.891,3

Rijksmiddelen 52.682,3 60.541,6 60.721,2 56.850,1 45.414,1

Fiscale middelen 47.998,7 53.148,6 55.162,1 51.833,0 41.658,5

Niet-fiscale middelen 4.683,6 7.392,9 5.559,2 5.017,1 3.755,6
(1)  Het Rekenhof wijst op een onderraming van de fiscale kasontvangsten 2020 door een foutieve verwerking van be-

paalde terugbetalingen die pas in 2021 zijn uitgevoerd (zie punt 2.1 van dit hoofdstuk). De cijfers in deze tabel steunen 
op de kasontvangsten zoals vermeld in de algemene rekening en houden dus geen rekening met deze onderraming. 

(2) exclusief ontvangsten voor derden.

Bron: Rekenhof

De rijksmiddelen zijn in 2020 met -20,1 % gedaald tegenover 2019, tot 45.414,1 miljoen euro, 
het laagste niveau van de voorbije vijf jaar. De daling is voornamelijk het gevolg van de 
sterke terugval van de ontvangsten (zowel de fiscale als de niet-fiscale), grotendeels veroor-
zaakt door de economische gevolgen van de coronacrisis. 

In tegenstelling tot de rijksmiddelen, daalden de afdrachten en de ontvangsten voor derden 
in 2020 met 3,1 %. Een groot deel van die afdrachten aan de gewesten en gemeenschappen 
volgt immers niet de evolutie van de fiscale ontvangsten, maar evolueert op basis van het 
toegekende bedrag van voorgaand jaar, gecombineerd met een aantal andere parameters 
(onder meer het bbp en de gezondheidsindex). Ook voor de alternatieve financiering van 
de sociale zekerheid zijn er minimumbedragen gewaarborgd49. Omdat de ontvangsten uit 
de btw en de roerende voorheffing niet volstonden, moest de federale overheid in 2020 ook 
middelen uit de tabaksaccijnzen en de bedrijfsvoorheffing50 gebruiken om de sociale zeker-
heid te financieren.

Daardoor daalden in 2020 de federale middelen tot 40,1 % van de totale ontvangsten.

49 Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.
50 Programmawet 20 december 2020, art.41.
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Grafiek 9 – Evolutie van de totale ontvangsten op kasbasis 2016-2020 (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

4.3.2	 Evolutie	van	de	fiscale	middelen
De bovenvermelde evolutie heeft niet alleen een impact op de afdrachten en ontvangsten 
voor derden, maar ook op de samenstelling van de fiscale rijksmiddelen, zoals blijkt uit de 
volgende grafiek.

Grafiek 10 – Samenstelling van de fiscale rijksmiddelen (in miljoen euro - kasbasis)

Bron: Rekenhof

De personenbelasting vertegenwoordigde in 2020 39,3 % van de fiscale rijksmiddelen (in 
2019: 32,6 %). Relatief gezien nam het aandeel van die belasting in 2020 toe, door de ster-
ke afname van het aandeel van de btw en de roerende voorheffing in de fiscale middelen  
(die zijn in 2020 quasi volledig overgedragen naar de regionale overheden en de sociale 
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zekerheid). Nominaal bleef ze echter op vrijwel hetzelfde niveau als in 2019, dankzij de 
ondersteunende coronamaatregelen die het inkomen van particulieren op peil hebben ge-
houden. 

Het aandeel van de vennootschapsbelasting daalde in 2020, tot 30,7 % (-5,7 % tegenover 
2019). Na enkele jaren van toename, is het aandeel in 2020 opnieuw afgenomen tot het 
niveau van voor 2017. De daling is gedeeltelijk te verklaren door de impact van de corona-
pandemie waardoor de voorafbetalingen zijn afgenomen (-2.195,2 miljoen euro), maar ook 
door een verdere daling van de ontvangsten uit de kohieren van vorige aanslagjaren. Die 
is het gevolg van de hogere voorafbetalingen in 2018 en 2019. Door een verhoging van het 
intrestpercentage bij onvoldoende voorafbetalingen, opteren de belastingplichtigen sinds 
het aanslagjaar 2018 ervoor om meer vooraf te betalen, zodat het resterende saldo bij de 
kohiering sterk is gedaald. 

Verder verhoogde de reclassificatie van een aantal rechten van de btw-ontvangsten naar de 
posten “diversen en boeten” en “kapitaalontvangsten” het aandeel van deze categorieën in 
de fiscale middelen.

De volledige tabel met de absolute cijfers 2020 per inkomstencategorie is beschikbaar in 
tabel B.2van volume II. 

4.3.3	 Evolutie	van	de	niet-fiscale	rijksmiddelen	(kasbasis)

Grafiek 11 – Evolutie 2015-2020 van de niet-fiscale middelen (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof
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De realisatie van de niet-fiscale middelen is onregelmatiger dan die van de fiscale51 gezien 
de uitzonderlijke aard van sommige ontvangsten en de aard van de verrichtingen in ver-
band met het beheer van de openbare schuld.

De niet-fiscale middelen werden in 2020 ongunstig beïnvloed door de effecten van de 
COVID-19-crisis, onder meer door de daling of schrapping van de dividenden afkomstig 
van financiële instellingen. 

5 Uitgaven

Dit punt gaat dieper in op de samenstelling van de uitgavenkredieten en de gerealiseerde 
uitgaven voor het jaar 2020 (punt 5.1 en punt 5.2). Het bevat ook enkele specifieke opmer-
kingen over het departement Defensie (punt 5.3). De impact van de COVID-19-crisis op de 
uitgaven wordt behandeld in punt 4 van hoofdstuk 3.

5.1 Samenstelling van de kredieten 2020
Bij gebrek aan een volwaardige regering keurde de Kamer de algemene uitgavenbegroting 
voor 2020 niet goed. Om de continuïteit van de werking van de overheid te verzekeren, 
heeft de regering daardoor met voorlopige kredieten gewerkt die gebaseerd waren op de 
uitgavenkredieten van 2018.

De wet van 22 mei 200352 legt de voorwaarden vast waaraan de wetsontwerpen tot ope-
ning van voorlopige kredieten moeten voldoen. Zo kan de ontslagnemende regering geen 
nieuwe beleidsinitiatieven nemen en mogen de gevraagde kredieten (per maand) niet ho-
ger zijn dan 1/12e van de kredieten van de laatst goedgekeurde begroting53. Afwijkingen op 
deze laatste bepaling moeten passen binnen de continuïteit van de openbare dienst. Het 
Rekenhof stelde geen inbreuken op deze principes vast bij het onderzoek van de diverse 
wetsontwerpen tot opening van voorlopige kredieten. 

51 De niet-fiscale middelen bedroegen respectievelijk 7.645,5 miljoen euro in 2015, 4.683,6 miljoen euro in 2016, 
7.364,9 miljoen euro in 2017, 5.559,2 miljoen euro in 2018 en 5.017,1 miljoen euro in 2019.

52 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.
53 een wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten kan maximaal een periode van vier maanden omvatten. De 

gevraagde kredieten kunnen dus niet hoger zijn dan 4/12e van de laatst goedgekeurde begroting. 
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Onderstaande tabel bevat het overzicht van de toegekende vereffeningskredieten 2020.

Tabel 12 –  Samenstelling van de vereffeningskredieten 2020 (in miljoen euro)

Laatst  
goedgekeurde 

begroting 
(2018)

Afwijkingen 
(+/-)

Goed gekeurde 
voorlopige 
kredieten

Herver-
delingen

Aan-
passingen 

plafond 
variabele 
kredieten 

(2)

Totaal 
kredieten

Primaire 
uitgaven

56.939,3 19.614,7 76.554,0 14,0 0,2 76.568,3

Uitgaven 
van de rijks-
schuld

35.858,9 -8.957,3 26.901,6 -12,0 0,0 26.889,6

intrestlasten 
van de  
rijksschuld(1)

8.759,7 -749,4 8.010,3 -2,0 0,0 8.008,3

Totaal 101.557,9 9.908,0 111.465,9 0,0 0,2 111.466,2
(1)  Deze worden grotendeels aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld, en in mindere mate op de secties 18 – Financiën en 

33 – mobiliteit en Vervoer.
(2)  Wat de variabele kredieten betreft, houden de toegekende kredieten rekening met de administratieve plafonds zoals 

opgenomen in de ontwerpbegroting (en nadien eventueel aangepast door de regering).

Bron: Rekenhof

Rekening houdende met de administratieve plafondverhogingen die in de loop van het jaar 
werden toegekend54 (variabele kredieten) liggen de vereffeningskredieten (111.466,2 mil-
joen euro) 9.908,3 miljoen euro hoger dan de aangepaste begroting 2018 (101.557,9 mil-
joen euro). Voor de primaire uitgaven (+19.614,7 miljoen euro) heeft de toename vooral 
betrekking op:

•  de algemene interdepartementale provisie bij de FOD BOSA (+3.695,5 miljoen euro) als 
gevolg van de COVID-19-crisis;

•  de toelagen en dotaties aan de sociale zekerheid (FOD Sociale Zekerheid: +13.143,9 mil-
joen euro)55, voornamelijk als gevolg van de COVID-19-crisis;

•  de vereffeningen van de militaire investeringen in het kader van de strategische visie 
voor Defensie (+363,9  miljoen euro) en het materieel voor training (+202,2 miljoen euro);

•  de verhoogde bijdragen aan de Europese Unie (+849,8 miljoen euro), mee als gevolg van 
de COVID-19-crisis;

•  de betalingen aan het Zorgpersoneelsfonds (+402 miljoen euro) en de eenmalige zorg-
premie aan het federaal zorgpersoneel (37,5 miljoen euro) (FOD Volksgezondheid).

De lagere aflossingen van de rijksschuld (-8.957,3 miljoen euro) en de verdere daling van de 
intrestlasten (-749,4 miljoen euro) compenseren ten dele deze toename.

54 toegekende kredieten mogen in principe niet worden overschreden. Voor de variabele kredieten kan de minister 
echter plafondverhogingen toekennen tijdens het begrotingsjaar.

55 Het betreft in hoofdzaak een verhoging van de evenwichtsdotatie.
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In vergelijking met 2019 stijgen de vereffeningskredieten in 2020 met 8.836,0 miljoen euro: 
+17.389,1 miljoen euro aan primaire uitgaven, -465,9 miljoen euro aan interestlasten en 
- 8.087,2 miljoen euro aan uitgaven van de rijksschuld. 

5.2 Gerealiseerde uitgaven 2020
De realisaties omvatten alle uitgaven van de Staat, dus inclusief afdrachten en dotaties. 

Tabel 13 –  Uitgaven in 2020 (in miljoen euro)

Primaire uitgaven 73.758,9

Uitgaven van de rijksschuld 22.759,6

intrestlasten van de rijksschuld(*) 7.944,4

Totaal 104.462,9
(*)  Deze worden grotendeels aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld, en in mindere mate op de secties 18 – Financiën en 

33 – mobiliteit en Vervoer.

Bron: Rekenhof

De functionele benadering deelt de uitgaven in op basis van de opdrachten van de diensten 
zoals opgenomen in de secties van de algemene uitgavenbegroting. De economische bena-
dering splitst de uitgaven volgens de uitgaande financiële stroom die ze veroorzaken. Deze 
voorstelling steunt op de ESR 2010-classificatie56.

De uitgaven van de rijksschuld (22.759,6 miljoen euro) hebben, naast de terugkoop van 
effecten (1.643 miljoen euro), ook betrekking op de terugbetaling van leningen (lan-
ge en middellange termijn) die op vervaldag komen (21.116,6 miljoen euro). Die worden 
veelal gefinancierd door nieuwe leningen57. Het gaat hier dus niet om schuldafbouw, 
maar om schuldbeheer. Deze uitgaven worden niet meegeteld in het begrotingssaldo (zie 
punt 1 van dit hoofdstuk) en worden bijgevolg hierna niet besproken58. 

5.2.1	 Benutting	van	de	vereffeningskredieten

Algemeen
De uitgaven bedragen 81.703,3 miljoen euro, dit is 96,6 % van de toegekende vereffenings-
kredieten (84.576,6 miljoen euro). Het saldo aan niet-aangewende kredieten (onderbenut-
ting) bedraagt 2.873,3 miljoen euro. De kredieten zijn als volgt benut (volgens de economi-
sche benadering):

56 Het Rekenhof geeft beide benaderingen hier vereenvoudigd weer. Voor een gedetailleerd overzicht: zie volume ii 
van dit Boek. Wat de toegekende kredieten betreft, houden de tabellen van volume ii voor de variabele kredieten 
rekening met het beginsaldo van het organiek fonds in plaats van met de door het parlement goedgekeurde admi-
nistratieve plafonds. Dat verklaart waarom de kolommen met de toegekende kredieten en het saldo afwijken van 
de tabellen van dit volume i.

57 Deze nieuwe leningen zijn opgenomen in titel iii van de middelenbegroting.
58 Voor een analyse van de evolutie van de rijksschuld: zie punt 6 van dit hoofdstuk.
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Tabel 14 –  Benutting 2020 volgens de economische classificatie (in miljoen euro)

Omschrijving Toege-
kend Vereffend Saldo Aange-

wend

Personeels- en werkingsuitgaven 9.580,4 8.872,1 708,3 92,6 %

intrestlasten, exclusief rijksschuld 7,1 6,1 1,0 85,9 %

Overdrachten van inkomens naar andere 
sectoren van de economie

10.688,9 10.575,7 113,3 98,9 %

Overdrachten van inkomens binnen de 
sector overheidsbesturen

49.906,6 49.752,2 154,4 99,7 %

Kapitaaloverdrachten 2.422,1 2.362,0 60,1 97,5 %

investeringen 916,5 827,6 88,9 90,3 %

toekenning van kredieten en deelnemingen 2.551,5 1.362,4 1.189,1 53,4 %

anderen 495,1 0,7 494,4 0,1 %

Primaire uitgaven 76.568,3 73.758,8 2.809,4 96,3 %

intrestlasten van de rijksschuld 8.008,3 7.944,4 63,9 99,2 %

Totale uitgaven 84.576,6 81.703,3 2.873,3 96,6 %

Bron: Rekenhof

Operationele onderbenutting
Om de impact van de onderbenutting op de operationele werking van de federale overheid 
na te gaan, wordt geen rekening gehouden met kredieten die: 

•  geen invloed hebben op het vorderingensaldo (kredietverleningen en deelnemingen);
•  geen federale werkingsmiddelen zijn; 
•  afhankelijk zijn van externe factoren waarop de federale overheid geen of slechts be-

perkte invloed heeft (intrestlasten van de rijksschuld). 

Tabel 15 –  Operationele onderbenutting 2020 (in miljoen euro)

Omschrijving Toegekend Vereffend Saldo Aangewend

Onderbenutting van 
vereffeningskredieten

84.576,6 81.703,3 2.873,3 96,6 %

totaal in mindering te brengen 
bedragen

62.064,7 60.645,2 1.419,5

Intrestlasten van de rijksschuld 8.008,3 7.944,4 63,9

Toekenning van kredieten en 
deelnemingen

2.551,5 1.362,4 1.189,1

Afdrachten aan de gewesten en de 
gemeenschappen

13.334,9 13.291,5 43,4

Afdrachten aan de sociale zekerheid 31.001,8 30.998,4 3,4

Afdrachten aan de lokale overheden 3.146,4 3.043,3 103,1

Bijdrage EU 4.021,8 4.005,1 16,7

Totaal 22.511,9 21.058,1 1.453,8 93,5 %

Bron: Rekenhof
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De gerealiseerde operationele onderbenutting van 1.453,8 miljoen overschrijdt de 850 mil-
joen euro die het Monitoringcomité in zijn rapport van 6 oktober 2020 had geraamd59.

Die onderbenutting ligt bij de niet-aangewende interdepartementale provisies (464,5 mil-
joen euro), de personeelsuitgaven (249,1 miljoen euro), de werkingsuitgaven (490,1 mil-
joen euro), de investeringsuitgaven (88,9 miljoen euro) en de inkomens- en kapitaalover-
drachten (161,2 miljoen euro). Dit is het gevolg van de natuurlijke onderbenutting60, de 
onderbenutting van de COVID-19-kredieten die vanuit de algemene provisie naar de ver-
schillende departementen werden overgedragen (zie hieronder) en van de toepassing van 
de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid tijdens de periode van lopende zaken.

Gebruik van de interdepartementale provisie
In 2020 waren twee interdepartementale provisies ingeschreven op sectie 06 – FOD Beleid 
en Ondersteuning61.

De eerste provisie (4.277,5 miljoen euro aan vereffeningskredieten) moet de uitgaven 
dekken waarvan de regering de bestemming vooraf niet voldoende kan bepalen. Dat is 
meestal het geval voor gerechtskosten, kosten voor verhuizingen, cybersecurity enz. Ook 
de bijkomende uitgaven als gevolg van de COVID-19-crisis werden in belangrijke mate op 
deze provisie geboekt. Ze werd herverdeeld voor 3.861,3 miljoen euro (90,31 %), waarvan 
3.689,1 miljoen euro voor COVID-19-kredieten, 41,3 miljoen euro voor gerechtskosten en 
130,9 miljoen euro voor diverse uitgaven. Het gebruik van de COVID-19-provisie wordt in 
detail besproken in punt 4.2 van hoofdstuk 3.

De tweede provisie omvatte de vereffeningskredieten (66,6 miljoen euro) die waren be-
stemd voor de bestrijding van terrorisme en radicalisering. In 2020 werd hiervan 20 mil-
joen euro (30 %) overgedragen naar de betrokken departementen.

59 Rapport van het monitoringcomité van 6 oktober 2020, p. 40. De regering bevestigde deze doelstelling in de 
algemene toelichting bij de initiële ontwerpbegroting voor 2021 (zie Parl. St. Kamer, 13 november 2020, DOC 
55 1576/001, p. 31).

60 De departementen kunnen om diverse redenen (annulering van een contract, vertraging van een levering enz.) de 
toegekende kredieten nooit volledig besteden.

61 Daarnaast zijn er nog kleinere provisies bij de FOD Kanselarij (Diversiteit en gelijke Kansen, 0,2 miljoen euro), de 
FOD Buitenlandse Zaken (Civiel crisisbeheer, 3,3 miljoen euro) en de FOD Volksgezondheid (3,5 miljoen euro – 
Project 1733). Deze provisies werden respectievelijk voor 0,05 miljoen euro, 1,8 miljoen euro en 3,5 miljoen euro 
herverdeeld over de verschillende departementen.

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1576/55K1576001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1576/55K1576001.pdf
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5.2.2 Functionele benadering
Het Rekenhof deelt voor de functionele benadering van de uitgaven (81.703,3 miljoen euro) 
de departementen in vijf categorieën in op basis van hun belangrijkste opdrachten: 

•  Ondersteunende departementen •  FOD Kanselarij (sectie 02)
•  FOD BOsa (secties 06 en 07)
•  Regie der gebouwen (sectie 19)

•  gezagsdepartementen •  FOD Justitie (sectie 12) 
•  FOD Binnenlandse Zaken (sectie 13) 
•  FOD Buitenlandse Zaken (sectie 14) 
•  ministerie van landsverdediging (sectie 16)
•  Federale Politie (sectie 17)
•  FOD Financiën (sectie 18)

•  sociale departementen •  FOD Werkgelegenheid (sectie 23)
•  FOD sociale Zekerheid (sectie 24) 
•  FOD Volksgezondheid (sectie 25) 
•  POD maatschappelijke integratie (sectie 44)

•  economische departementen •  FOD economie (sectie 32) 
•  FOD mobiliteit (sectie 33) 
•  POD Wetenschapsbeleid (sectie 46)

•  Specifieke begrotingssecties •  dotaties aan de koninklijke familie, de parlementaire 
instellingen en de gewesten en gemeenschappen 
(sectie 01) 

•  werkingsuitgaven en intrestlasten van de Rijksschuld 
(sectie 51) 

•  bijdrage aan de europese Unie (sectie 52)

Grafiek 12 –  Verdeling van de uitgaven 2020 volgens de functionele benadering (in  %)(*)

(*) een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.8 van Volume ii van dit Boek.

Bron: Rekenhof
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De sociale departementen (36.899,3 miljoen euro) nemen 45,2 % van de uitgaven voor 
hun rekening. De belangrijkste uitgavenstroom bevindt zich in sectie 24 Sociale zekerheid 
(33.199,0 miljoen euro). Het zijn voornamelijk de dotaties aan de socialezekerheidsinstel-
lingen (31.204,3 miljoen euro) en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
(1.922,3 miljoen euro).

De specifieke begrotingssecties (25.911,1 miljoen euro) bestaan grotendeels uit dotaties 
(13.066,6 miljoen euro) en intrestlasten van de rijksschuld (7.897,9 miljoen euro62) en in 
mindere mate uit de werkingskosten van de rijksschuld (941,5 miljoen euro) en de bijdragen 
aan de Europese Unie (4.005,1 miljoen euro).

Wat de gezagsdepartementen betreft (12.744,3 miljoen euro)63, zijn de uitgaven vrij gelijk-
matig verdeeld over de onderliggende secties met Defensie (3.156,7 miljoen euro) en de 
Federale Politie (2.160,6 miljoen euro) als lichte uitschieters. 

De uitgaven van de economische departementen (5.025 miljoen euro)64 zijn voornamelijk te 
vinden bij sectie 33 – Mobiliteit en Vervoer (3.904,6 miljoen euro).

Inzake ondersteunende departementen (1.123,5 miljoen euro) zijn vooral de uitgaven van 
sectie 19 - Regie der gebouwen belangrijk (740,3 miljoen euro).

5.2.3 Economische benadering (ESR)
Onderstaande grafiek geeft de uitgaven 2020 weer vanuit de economische benadering. 

Grafiek 13 –  Verdeling van de uitgaven 2020 volgens de economische benadering (volgens begun-
stigde – in %)(*)

(*) een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.7 van volume ii van dit Boek.

Bron: Rekenhof

62 exclusief de intresten van de rijksschuld die worden aangerekend op sectie 18 (21 miljoen euro) en  
sectie 33 (25,4 miljoen euro).

63 inclusief de intresten van de rijksschuld die worden aangerekend op sectie 18 (21 miljoen euro).
64 inclusief de intresten van de rijksschuld die worden aangerekend op sectie 33 (25,4 miljoen euro).
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Het overgrote merendeel van de uitgaven zijn financiële stromen binnen de overheden 
(51.720,2 miljoen euro). Binnen deze categorie is de stroom naar de sociale zekerheid de 
belangrijkste (30.998,4 miljoen euro), gevolgd door de transferten aan de gemeenschappen 
en de gewesten (13.291,2 miljoen euro). Die zijn hoofdzakelijk het gevolg van de financie-
ringswet van 16 januari 1989. Punt 5.2.4 hieronder gaat hier verder op in.

9,7 % van de uitgaven gaat naar intrestlasten (7.950,5 miljoen euro), waarvan het merendeel 
(7.944,4 miljoen euro) gerelateerd is aan de rijksschuld.

De personeelsuitgaven (5.967,7 miljoen euro) vertegenwoordigen minder dan 10 % van de 
uitgaven van 2020. De investeringen (827,6 miljoen euro) en werkingsuitgaven (2.904,4 mil-
joen euro) blijven ook in 2020 relatief laag.

De financiële stromen naar het buitenland (5.689,4 miljoen euro) hebben grotendeels be-
trekking op de bijdrage aan de Europese Unie (4.005,1 miljoen euro), de subsidies in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (689,2 miljoen euro65) en 
de Belgische bijdrage aan internationale instellingen op het vlak van wetenschapsbeleid 
(277,8 miljoen euro66).

De financiële stromen naar bedrijven (3.609,2 miljoen euro) omvatten o.a. de dotaties 
aan de NMBS (1.636,5 miljoen euro) en bpost (171,0 miljoen euro)67 en de toelagen aan het 
Waarborg- en Sociaal Fonds voor de horecabedrijven (167,0 miljoen euro).

De financiële stromen naar gezinnen en vzw’s (3.034,2 miljoen euro) omvatten voorna-
melijk de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (1.922,3 miljoen euro68), de 
inkomensgarantie aan ouderen (679,1 miljoen euro69), de vergoedingen voor juridische bij-
stand (108,7 miljoen euro70), de toelagen voor dringende medische helpverlening (83,7 mil-
joen euro) en de terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering 
(77,1 miljoen euro71).

5.2.4 Eigen uitgaven van de federale overheid
Zoals blijkt uit de grafiek hieronder, bestaat 62,8 % (51.338,3 miljoen euro) van de totale 
uitgaven uit afdrachten aan de sociale zekerheid (30.998,4 miljoen euro), aan de gewesten 
en gemeenschappen (13.291,2 miljoen euro), de Europese Unie (4.005,1 miljoen euro) en aan 
de lokale overheden (3.043,6 miljoen euro). Deze afdrachten zijn het resultaat van de wet-
geving en maken geen deel uit van de eigen uitgaven van de federale overheid. Het reste-
rende bedrag of de “eigen uitgaven” van de federale overheid bedraagt in 2020 30.364,9 mil-
joen euro (37,2 %).

65 FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.54.
66 POD Wetenschapsbeleid – begrotingsafdeling 46.60.
67 Vergoeding van de concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften.
68 FOD sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.55.3.
69 FOD sociale zekerheid – Ba 245844343108.
70 FOD Justitie – begrotingsprogramma 12.56.1.
71 POD maatschappelijke integratie – begrotingsprogramma 44.55.1.
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Grafiek 14 –  Verdeling van de uitgaven over de verschillende overheden (in  %)

Bron: Rekenhof

De eigen uitgaven van de federale overheid kunnen verder als volgt worden opgedeeld:

Grafiek 15 –  Verdeling van de eigen uitgaven 2020 van de federale overheid (in  %)(*)

(*) Voor een gedetailleerd overzicht, zie tabel a. 2.2 in Volume ii van dit Boek.

Bron: Rekenhof

De financiële stromen binnen de federale overheid (4.387,0 miljoen euro) omvatten o.a. de 
dotaties aan Fedasil (537,1 miljoen euro), de Regie der Gebouwen (740,3 miljoen euro), het 
FAVV (100,2 miljoen euro) en de uitgaven voor de federale wetenschappelijke instellingen 
(118,6 miljoen euro). 

De financiële stromen naar het buitenland (1.684,3 miljoen euro) zijn lager dan in grafiek 13. 
Het verschil is de bijdrage die België als lidstaat jaarlijks moet betalen aan de Europese Unie 
(4.005,1 miljoen euro in 2020).

Voor de inhoud van de overige stromen verwijzen we naar de toelichting onder grafiek 13.
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5.2.5 Financiële stromen naar de federale overheidsorganisaties
In de uitvoering van haar taken wordt de federale overheid bijgestaan door andere over-
heidsorganisaties. De graad van autonomie, het al dan niet hebben van rechtspersoonlijk-
heid en de verschillende juridische statuten bepalen hoe de financiële stromen naar deze 
organisaties volgens ESR worden gekwalificeerd. Deze stromen bestaan in hoofdzaak uit 
dotaties72. 

De tabel hieronder vat de stromen samen en deelt ze in volgens de soort organisatie. 

Tabel 16 –  Overzicht van de financiële stromen naar de federale overheidsorganisaties in 2020 (in mil-
joen euro)

Overheidsorganisatie Bedrag

administratie openbare instellingen met beheersautonomie (aOi’s-Ba) 91,9

administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (aDBa’s) 167,2

administratieve instellingen met ministerieel beheer (aOi’s-mB) 1.426,4

gelijkgestelde instellingen 1.682,8

Totaal behorend tot de consolidatiekring van de federale overheid 3.368,2

Overheidsbedrijven niet behorend tot de consolidatiekring van de federale 
overheid

1.807,5

Totaal 5.175,7

Bron: Rekenhof

De stroom naar de gelijkgestelde instellingen (1.682,8 miljoen euro) omvat in hoofdzaak de 
dotaties aan Infrabel (1.206 miljoen euro), Enabel (161 miljoen euro) en het Studiecentrum 
voor Kernenergie (115,5 miljoen euro). Bij de stroom naar de AOI’s-MB (1.426,4 miljoen euro) 
zijn dat in hoofdzaak de Regie der Gebouwen (742,1 miljoen euro) en Fedasil (537,1 mil-
joen euro), terwijl de financiële stroom naar de overheidsbedrijven die niet behoren tot de 
consolidatiekring van de federale overheid (1.807,5 miljoen euro) hoofdzakelijk de dotaties 
aan de NMBS (1.636,5 miljoen euro) en aan bpost (171,0 miljoen euro) omvat.

5.2.6 Encours 2020
Het openstaande bedrag aan verbintenissen die na 2020 kunnen worden vereffend, het zo-
genaamde encours, bedraagt op 31 december 2020 12.129,9 miljoen euro, dit is een daling 
van 62,6 miljoen euro tegenover 1 januari 2020 (12.192,6 miljoen euro). 

72 naast dotaties (inkomens- en kapitaaloverdrachten) zijn ook de kredietverleningen (26,8 miljoen euro) mee in deze 
stroom opgenomen.
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Tabel 17 –  Evolutie(*) van de belangrijkste nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro)

Sectie
Encours 

 1/1/2020
Vastleggingen 

2020
Annulaties 

Vereffend 
2020

Encours 
31/12/2020

Wijziging Aandeel 
in het 

encours
In absolute 

cijfers
In  %

ministerie van 
landsverdediging

9.287,6 3.122,0 -14,6 3.156,7 9.238,3 -49,3 -0,5 76,2 %

FOD Buitenlandse 
Zaken

1.200,8 1.345,7 -81,5 1.655,5 809,4 -391,3 -32,6 6,7 %

FOD economie 493,4 588,4 -48,0 573,5 460,3 -33,1 -6,7 3,8 %

FOD 
 Volksgezondheid

31,6 1.957,0 -6,1 1.605,0 377,4 345,8 1.096,1 3,1 %

andere 1.179,2 97.599,4 -62,1 97.472,1 1.244,5 65,2 5,5 10,3 %

Totaal 12.192,6 104.612,6 -212,3 104.462,9 12.129,9 -62,6 -0,5 100 %

(*)  alleen de departementen met een aandeel van meer dan 3 % van het encours of met een uitzonderlijke toename zijn 
opgenomen. Voor de meeste departement bedraagt het aandeel tussen de 0 % en 2 % en neemt het encours verder af. 
Voor een gedetailleerd overzicht per departement verwijst het Rekenhof naar de bijlagen van volume ii.

Bron: FOD BOSA en Rekenhof

Het merendeel van het encours is aan Defensie toe te schrijven (76,2 %). Het betreft voor-
namelijk de aankoop van militaire investeringen in het kader van het meerjarenplan 
“Strategische visie voor Defensie” en de militaire programmawet van 23 mei 201773. 

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zijn encours afgebouwd met 391,1 miljoen euro. Het res-
terende bedrag (809,4 miljoen euro) is vooral toe te schrijven aan de meerjarige bijdragen 
voor ontwikkelingssamenwerking vastgelegd in 2017. Het departement zal zijn encours de 
komende jaren verder vereffenen. 

Het encours bij de FOD Economie neemt ook af (-33,1 miljoen euro). Het heeft voornamelijk 
betrekking op de meerjarige financiering van het nucleair passief74 vastgelegd in 2010.

Bij de FOD Volksgezondheid neemt het encours echter toe met 345,8 miljoen euro, door de 
onderbenutting van de COVID-19-kredieten (257 miljoen euro), het Zorgpersoneelsfonds 
(25,5 miljoen euro) en de niet-aanwending van het krediet voor de overdracht van de boni 
aan de gewesten (32,7 miljoen euro) omdat het Klimaatresponsabiliseringsmechanisme 
nog niet operationeel is. 

73 Wet van 23 mei 2017 houdende de programmering van militaire investeringen in de periode 2016-2030.
74 Zie Rekenhof, “Financiële betrokkenheid van de federale staat bij de openbare instellingen of de instellingen van 

openbaar nut van de nucleaire sector”, 178e Boek – Deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administra-
tieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instel-
lingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 139- 154, www.rekenhof.be 

https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be
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5.3 Bijzondere commentaar:  Sectie 16 - Ministerie van Landsverdediging

Algemeen
Door het krimpende personeelsbestand namen de personeelsuitgaven van Defensie tus-
sen 2016 en 2020 met 135,1 miljoen euro af Op 1 januari 2016 waren er 29.31075 militairen (in 
voltijdse equivalenten, VTE), op 1 januari 2021 waren dat er nog 24.599. Voor het burger-
personeel was dit 1.544 VTE op 1 januari 2016 en 1.444 op 1 januari 2021. Tegenover 1 janu-
ari 2020 steeg het burgerpersoneel met 95 VTE.

De Strategische Visie uit 2016, die voor Defensie de koers uitzette tegen 203076, legt vast 
hoe de personeelsenveloppe moet evolueren. De prioritaire parameter is een Defensie van 
25.000 VTE’s, waarvan 24.000 VTE militairen en 1.000 VTE burgerpersoneel tegen 2030. 
Om de verjonging te realiseren die belangrijk is om de operationaliteit te versterken77, 
plande Defensie voor 2020 de aanwerving van 2.035 militairen. Door de COVID-19-crisis 
werden er 1.856 gerealiseerd. Wat het burgerpersoneel betreft zijn in 2020 134 statutairen 
in dienst getreden van de 150 geplande. Daarnaast wierf Defensie ook 65 contractuelen aan, 
waarvan 54 jongeren onder de 26 jaar die met een contract van bepaalde duur werkervaring 
kunnen opdoen (startbaanovereenkomst).

De werkingsuitgaven stegen met 284,8 miljoen euro tegenover 2016, onder meer door de 
aankoop van nieuw hoogtechnologisch materieel dat ook meer gespecialiseerd personeel 
en onderhoud vereist. Ze stegen verder door de outsourcing van niet-militair-specifieke 
functies78. Wegens besparingen in het verleden moesten de munitiestocks worden aange-
vuld. Ook die inhaalbeweging verklaart tot slot de stijging van de werkingsuitgaven.

De investeringen stijgen (+403,8 miljoen euro tegenover 2016) voornamelijk als gevolg van 
de vereffeningen voor het militaire materieel opgenomen in vroegere investeringsplannen, 
het plan voor dringende investeringen op korte termijn en de huidige Strategisch Visie (zo-
als vertaald in de militaire programmatiewet79).

75 los van bepaalde categorieën van militairen die gegroepeerd zijn onder de noemer “buiten enveloppe van de mili-
tairen van het actief kader”: het hoofd van het Militair Huis van de Koning en bepaalde officieren die verbonden zijn 
aan de persoon van de koning of aan leden van de koninklijke familie, het bewakingspersoneel bij de wetgevende 
assemblees, de professoren en docenten van de Koninklijke militaire school, de militairen in disponibiliteit, de mili-
tairen in mobiliteit, de militairen in vrijwillige opschorting van prestaties of die ingezet worden buiten het leger, de 
militairen van het reservekader die vrijwillige encadreringsopdrachten uitvoeren, de militairen die niet bezoldigd 
worden ten laste van de personeelsbegroting van Defensie.

76 Wegens de grondige wijziging van de geostrategische omgeving sinds 2016, heeft de minister van Defensie in haar 
beleidsnota van november 2020 een actualisatie van de strategische Visie aangekondigd.

77 De strategische Visie stelt een gemiddelde leeftijd voor van 34 jaar in 2030. De gemiddelde leeftijd van de militai-
ren bedroeg op 1 januari 2021 38,8 jaar.

78 Facility Management, cateringdiensten, bewaking, postbedeling, infrastructuurstudies, mobiliteit, stockage en 
distributie van materieel, kledij en uitrusting.

79 Wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering voor de investeringen 2016-2030.
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Tabel 18 –  Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven van Defensie in de periode 2016-2020 op 
basis van de ESR-codes (in miljoen euro)

2016 2017 2018 2019 2020

Personeel 1.633,0 1.588,5 1.512,1 1.478,3 1.497,9

Werking 543,8 554,2 562,2 665,8 828,6

investeringen 248,9 321,1 489,8 539,6 652,7

Totaal 2.425,7 2.463,8 2.564,1 2.683,7 2.979,2

Bron: Rekenhof

Investeringen voorafgaand aan de Strategische Visie voor Defensie
In het kader van de investeringen voorafgaand aan de Strategische Visie voor Defensie (dus 
voor 2016) vereffende Defensie in 2020 86,8 miljoen euro en ontving het voor 314,2 mil-
joen euro aan leveringen. Het betreft voornamelijk vereffeningen en leveringen in het kader 
van de A400M-transportvliegtuigen80. Omdat volgens de ESR-regelgeving militaire uitga-
ven pas op het moment van hun levering een impact hebben op het vorderingensaldo, valt 
dit saldo dus 227,4 miljoen euro negatiever uit81. 

Dringende investeringen op korte termijn
In oktober 2016 besliste de ministerraad dat Defensie in de periode 2017-2019 288,6 mil-
joen euro kon gebruiken voor dringende investeringen op korte termijn82. Van die middelen 
legde Defensie 10 miljoen euro vast in 2016, 94,3 miljoen euro in 2017, 120,8 miljoen euro in 
2018 en 67,9 miljoen euro in 201983.

Van de in deze periode vastgelegde dringende investeringen vereffende Defensie in 
2020 43,3 miljoen euro. Het ontving in dat jaar voor 55,9 miljoen euro aan leveringen84. 
Rekening houdend met de ESR-regelgeving (zie boven) bedraagt de negatieve impact op het 
vorderingensaldo dus 12,6 miljoen euro. In 2017, 2018 en 2019 ontving Defensie respectieve-
lijk 38,1 miljoen euro, 19,7 miljoen euro en 72,7 miljoen euro aan leveringen. Ruim een derde 

80 Met name 86,5 van de 86,8 miljoen euro aan vereffeningen en 309,6 van de 314,2 miljoen euro aan leveringen.
81 Om de ESR-correctie te bepalen, moet gekeken worden naar het saldo tussen leveringen en vereffeningen. In dit 

geval liggen de leveringen hoger dan de vereffeningen, wat een negatieve impact heeft op het vorderingensaldo.
82 Het betreft een variabel krediet van 200 miljoen euro uit de reserves van de oude begrotingsfondsen 16.1 (Fonds 

voor prestaties tegen betaling), 16.2 (Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de ver-
vreemding van overtallig geworden materieel, waren en munitie die deel uitmaken van het aan het beheer van 
de minister van landsverdediging toevertrouwde patrimonium) en 16.3 (Fonds voor wedergebruik van de ont-
vangsten voortvloeiend uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer 
van de minister van landsverdediging toevertrouwde patrimonium) overgedragen naar het begrotingsfonds 
16.4 (Fonds voor wedergebruik van ontvangsten uit prestaties voor derden, uit de vervreemding van overtollig ge-
worden materieel, waren en munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het 
aan het beheer van de minister van landsverdediging toevertrouwde patrimonium). Dit bedrag werd aangevuld 
met 88,6 miljoen euro uit de middelenenveloppe van 9,2 miljard euro (in prijzen 2015 exclusief inflatie) voor de 
investeringen in het kader van de strategische Visie.

83 De uitvoering in 2017, 2018 en 2019 van het plan voor dringende investeringen op korte termijn is behan-
deld in: Rekenhof, 175e Boek, Volume I, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
 Brussel,  oktober 2018, p. 61-63, 176e Boek van het Rekenhof, Deel III-Algemene rekening 2018 van het algemeen be-
stuur van de federale Staat, oktober 2019, p. 56-59, 177e Boek van het Rekenhof, Deel III-Algemene rekening 2019 van 
het algemeen bestuur van de federale Staat, oktober 2020, p. 65-69, www.rekenhof.be.

84 Het betreft onder meer de levering van soldier radios (12,8 miljoen euro), radio’s PR4g (7,1 miljoen euro) en ontwik-
keling radartechnologie voor de nieuwe multipurpose-fregatten (6,6 miljoen euro).

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be
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(106,6 miljoen euro) van de investeringen vastgelegd in de periode 2016-2019 (293 mil-
joen euro) zal dus de komende jaren worden geleverd en de vorderingensaldi van die jaren 
belasten.

Investeringen in het kader van de Strategische Visie voor Defensie
In het regime van de voorlopige kredieten was in 2020 602,1 miljoen euro aan vastleggings-
kredieten beschikbaar voor de investeringsprogramma’s van de Strategische Visie. Daarvan 
benutte Defensie 79,2 % (477,3 miljoen euro - zie tabel hieronder).

Tabel 19 –  Benutting vastleggingskredieten 2020 in de investeringsprogramma’s 2020 van de 
 Strategische Visie (in miljoen euro)

Programma Initieel 
geraamd Vastgelegd Toelichting

gepantserde vrachtwagens 329,9 259,0 na onderhandelingen en een best 
and final offer (BaFO) ligt het vast-
leggingsbedrag ruim lager dan het 
geraamde budget.

Commando- en liaisonvoertuigen 
(ClV)

142,0 134,7 De onderhandelingen en de BaFO 
verklaren het kleine prijsverschil 
tussen vastleggingsbedrag en 
geraamd budget.

Tactical Unmanned Aircraft Systems 
(tUas)

21,5 21,5

Jammers tegen geïmproviseerde 
bommen (voor voertuigen)

13,4 13,0

andere 57,1 49,1

Totaal 563,9 477,3

Bron: Rekenhof en Defensie

In 2020 werd de gunning van zeven investeringsprogramma’s85 naar 2021 verwezen; één 
dossier werd naar 202286 verschoven en verklaart gedeeltelijk de onderbenutting. Daarnaast 
werden bepaalde investeringsdossiers tegen een lagere prijs gegund dan initieel geraamd.

De investeringen in hoofdmaterieel die in de bijlage bij de militaire programmatiewet zijn 
opgenomen, zijn in totaal begroot op 9,2 miljard euro, uitgedrukt in constante euro 2015. 
Eind 2020 was daarvan 7,7 miljard euro87 (in constante euro 2015) vastgelegd.

Wat de vereffeningen voor die investeringen betreft, betaalde Defensie 517,9 miljoen euro 
in 2020, onder meer voorschotbetalingen en betalingen in mindering voor de aankoop 
van de F-35-gevechtsvliegtuigen (232,2 miljoen euro), de bouw van multipurpose-fregatten 

85 nH90 Major Block Update – nFH-Platform Development Forum (geraamd bedrag 31,9 miljoen euro), gepantserde 
logistieke evacuatievoertuigen (Protected Evacuation Vehicles) (11,5 miljoen euro), satellietcommunicatie – Sat-
Com on the Pause (5,6 miljoen euro), operationele inlichtingen-analysetools (2,2 miljoen euro), parachutagema-
terieel- hefplateau trainingscentrum Para (1,2 miljoen euro), upgrade kustpatrouillevaartuigen (1 miljoen euro) en 
pistematerieel luik 2-Runway de-icing vehicles (0,5 miljoen euro).

86 Deelname aan het internationaal trainingscentrum nH90 (geraamd bedrag 24,3 miljoen euro).
87 inclusief de vastleggingen op de limitatieve kredieten voor de uitvoering van het plan voor dringende investeringen 

op korte termijn.
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(55 miljoen euro) en mijnenbestrijdingsvaartuigen (30,8 miljoen euro), de aanschaf van 
nieuwe gevechtsvoertuigen voor de gemotoriseerde landstrijdkrachten (16,8 miljoen euro) 
en de verwerving van MALE-verkenningsdrones (8,2 miljoen euro).

Defensie ontving in 2020 voor 125,1 miljoen euro aan leveringen88. Omdat alleen die laatste 
volgens ESR een impact hebben op het vorderingensaldo, valt dit saldo 392,8 miljoen euro 
positiever uit. Aangezien het nieuwe militair materieel grotendeels tussen 2023 en 
2030 wordt geleverd, zullen deze leveringen in de komende jaren een negatieve invloed 
hebben op het vorderingensaldo.

6 Evolutie van de federale staatsschuld

Na de bespreking van de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van België in 
punt 2 van hoofdstuk 1, licht het Rekenhof hierna de staatsschuld van de federale overheid 
verder toe: samenstelling, evolutie tegenover 2019, intrestlasten en aandeel van de federale 
Schatkist in de geconsolideerde schuld van België. Ook de tussenkomsten van de Staat in 
het kader van de financiële stabiliteit komen aan bod. 

6.1 Evolutie van de federale staatsschuld
Het bruto uitstaande bedrag van de federale staatsschuld (hierna brutostaatsschuld) be-
droeg 424.762,9 miljoen euro op 31 december 202089. Dit is een stijging met 30.912,6 mil-
joen euro tegenover 31 december 2019 (393.850,3 miljoen euro). 

Grafiek 16 - Brutostaatsschuld in een meerjarenperspectief (in miljoen euro)

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

88 Het betreft onder meer de deelname van Defensie aan het multinationaal Multi Role Tanker Transport( mRtt)-
programma (86 miljoen euro).

89 De brutostaatsschuld verschilt van de geconsolideerde schuld van de federale overheid (430.171 miljoen euro) in 
tabel 3 in hoofdstuk 1, enerzijds omdat de federale overheid een ruimere perimeter beslaat dan de federale schat-
kist, anderzijds omdat de schuld van de federale overheid, in tegenstelling tot de federale staatsschuld, een gecon-
solideerd gegeven is dat ook een reeks indirecte en toegerekende schulden omvat. Voor meer uitleg zie punt 6.3 
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De brutostaatsschuld bestaat uit de door de Staat (federale Schatkist90) uitgegeven of over-
genomen schuld (424.569,9 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in 
de financiële lasten (193,0 miljoen euro).

Tabel 20 –  Evolutie van de brutostaatsschuld in 2020 (in miljoen euro)

Brutostaatsschuld 2019 393.850,3

Netto te financieren saldo 32.695,4

afname van de beheersverrichtingen -1.760,3

Diversen -5,9

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

-16,6

Stijging van de brutostaatsschuld 30.912,6

Brutostaatsschuld 2020 424.762,9

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Het Rekenhof bespreekt hieronder kort de belangrijkste verklarende factoren voor de evo-
lutie van de brutostaatsschuld in 2020.

Netto te financieren saldo
Het netto te financieren saldo (-32.695,4 miljoen euro) bestaat uit het begrotingssaldo op 
kasbasis (-32.479,6 miljoen euro)91 en het saldo van de Schatkistverrichtingen (-215,8 mil-
joen euro)92.

90 De federale schatkist omvat de algemene administratie van de thesaurie en het Federaal agentschap van de 
schuld. De algemene administratie van de thesaurie is het onderdeel van de FOD Financiën dat als centrale be-
taal- en ontvangdienst van de federale staat fungeert. Het Federaal agentschap van de schuld is een administra-
tieve openbare instelling met ministerieel beheer (aOi mB) die tot taak heeft de federale staatsschuld te beheren. 
De federale Schatkist is echter een administratieve en geen financiële instelling. De Nationale bank van belgië ver-
vult als financiële instelling de rol van ‘rijkskassier’ van de federale Schatkist: vanuit de financiële rekeningen van 
de ‘rijkskassier’ centraliseert zij de ontvangsten van de federale staat, doet zij de schuldgerelateerde betalingen 
en stort zij geld op de rekeningen van de rekenplichtigen voor de uitgaven. 

91 in tegenstelling tot het begrotingssaldo vermeld in punt 1 van hoofdstuk 2, dat steunt op het concept “vastgesteld 
recht”, wordt het begrotingssaldo (begrotingsontvangsten-begrotingsuitgaven) in het netto te financieren saldo 
op zuivere kasbasis berekend. 

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

•  derdengeldenverrichtingen, met name verrichtingen met fondsen die de schatkist int en doorstort aan 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 sommige verrichtin-
gen met de europese Unie;

•  uitgiftepremies, met name het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven lenin-
gen;

•  kasverrichtingen, onder meer de schommeling van de kasgelden van de verschillende rekenplichtigen met re-
keningen bij bpost.
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Afname beheersverrichtingen
De beheersverrichtingen (5.349,5 miljoen euro eind 2020) omvatten de beleggingen op de 
interbankenmarkt en aanverwante verrichtingen zoals plaatsingen bij de Nationale Bank, 
evenals de aankopen van effecten die in portefeuille worden gehouden. Deze beheersver-
richtingen namen in 2020 met 1.760,3 miljoen euro af tegenover 2019 (7.109,8 miljoen euro). 

Diversen
De post ‘diversen’ (-5,9 miljoen euro) bestaat uit de aflossingen van ontvangen premies bij 
off-market swaps93 in verband met sommige Euro Medium Term Notes (EMTN: +0,02 mil-
joen euro), vereffeningverschillen (-3,2 miljoen euro)94 en wijzigingen van de hoofdsom 
van geïndexeerde, inflatiegerelateerde leningen (sommige vanaf 2015 uitgegeven EMTN’s: 
-2,7 miljoen euro). 

Daling van de schuld van entiteiten waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten
De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebud-
getteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen95 waarvoor 
de Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbetalingen van het kapitaal op 
zich te nemen. Een deel van die leningen kwam in 2020 op vervaldag en werd terugbetaald 
met begrotingskredieten. Hierdoor daalde deze schuld in 2020 met 16,6 miljoen euro.

6.2 Intrestlasten op de brutostaatsschuld

Grafiek 17 –  Intrestlasten in een meerjarenperspectief (in miljoen euro)

Bron: FOD Financiën

De intrestlasten van de brutostaatsschuld (de gelopen intresten)96 bedroegen in 
2020 7.897,9 miljoen euro. Tegenover 2019 (8.358,4 miljoen euro) daalden de intrestlasten 
met 460,5 miljoen euro. Die daling was het gevolg van de aanhoudend lage intrestvoeten 

93 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.

94 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.

95 in 2020 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.

96 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.
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en zelfs negatieve intrestvoeten op korte termijn in 2020 en voorgaande jaren, vooral voort-
vloeiend uit het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). In 2020 lagen ook de intrest-
voeten op lange termijn als gevolg van deze monetaire politiek in de meeste gevallen onder 
0 %.

Op 31 december 2020 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële 
kost97 van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld 1,66 %, d.i. een daling met 
0,34 procentpunt tegenover 31 december 2019 (2 %).

6.3 Aandeel van de staatsschuld in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld
Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de staatsschuld (de schuld die de fede-
rale Staat uitgegeven of overgenomen heeft) in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld, 
na aanpassing van de brutostaatsschuld (zie tabel 20), eind 2020 418.581,2 miljoen euro 
bedroeg:

Tabel 21 –  Aandeel van de staatsschuld in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld in 2020 (in mil-
joen euro)

Beschrijving 2020

Brutostaatsschuld 424.762,9

Schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten -193,0

Door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld 424.569,9

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

-139,2

beheersverrichtingen van de Schatkist en overheidseffecten in portefeuille -4.054,1

Kredietverleningen van de schatkist aan entiteiten behorend tot de overheids-
sector

-1.795,4

Aandeel van de staatsschuld in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld 418.581,2

Bron: FOD Financiën 

Geconsolideerde schuld van de federale overheid
De geconsolideerde schuld van België (schuld “Maastricht”) bedroeg eind 2020 515.238 mil-
joen euro. Hiervan was 430.178 miljoen euro (of 83,5 %) aan de federale overheid toe te 
schrijven (zie punt 2 van hoofdstuk 1). De geconsolideerde schuld van de federale overheid 
bedroeg dus 11.596,8 miljoen euro meer dan het aandeel van de federale Schatkist in de 
geconsolideerde overheidsschuld (zie tabel hierboven). 

De volgende twee factoren verklaren in hoofdzaak dit verschil. Enerzijds wordt een reeks 
componenten van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid”98 
niet meegerekend bij de berekening van het aandeel van de federale Schatkist in de gecon-
solideerde overheidsschuld. Het betreft bijvoorbeeld de beleggingen van sommige instellin-
gen van openbaar nut of parastatale instellingen. Anderzijds wordt een reeks verplichtingen 

97 Bron: Federaal agentschap van de schuld. Het gaat om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 
31 december 2020  uitstaande schuldinstrumenten in euro. 

98 De intrasectorale consolidatie voor de federale overheid is de compensatie van schulden en overeenkomstige 
schuldvorderingen tussen de verschillende deelcomponenten van de federale overheid. 
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van de federale overheid die niet zijn uitgegeven of overgenomen door de federale Schatkist, 
wel tot de geconsolideerde schuld van de federale overheid gerekend. Deze verplichtingen, 
die als indirecte schuld van de federale overheid moeten worden beschouwd, omvatten 
onder meer de toegerekende schuld ingevolge de Belgische participatie aan het wederzijdse 
bijstandsmechanisme van de EFSF99 (6.504,3 miljoen euro), de toegerekende schulden van 
de Deposito- en Consignatiekas en van het Muntfonds100 (5.335,8 miljoen euro), evenals 
de toegerekende schulden van de spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel101 (973,5 mil-
joen euro) en van de vervoersmaatschappij NMBS (602,4 miljoen euro). 

6.4	 Tussenkomsten	van	de	Staat	in	het	kader	van	de	financiële	stabiliteit	
Bepaalde financiële stromen die van en naar de Staat vloeien, houden verband met de 
steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis van 2008 en om de financiële stabi-
liteit van de eurozone te vrijwaren.

Die verrichtingen leidden tot overheidsschulden en tot financieringskosten voor het 
Agentschap van de Schuld. Die zijn niet vermeld in de toelichtende tabellen maar ze wor-
den kort geduid, zowel wat de financiële crisis en de redding van de banken betreft, als voor 
de stabilisering van de eurozone.

Tot slot beperkt de geanalyseerde periode zich tot het voorbije jaar en worden er geen ra-
mingen meer vermeld voor het lopende jaar. 

6.4.1 Financiële crisis en redding van de banken 
De volgende tabel schetst voor de periode 2008-2020 de gecumuleerde kasinkomsten en  
-uitgaven, tegen lopende prijzen, die voortvloeiden uit de diverse maatregelen die werden 
genomen in het kader van de financiële crisis en om de banken te redden.

99 Het tijdelijke europese noodfonds dat in het leven werd geroepen om de crisis in de eurozone te bezweren. 
100 Het muntfonds werd in 2018 afgeschaft met toepassing van artikel 5 van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse 

financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten. De vroegere schul-
den van dit fonds worden nog altijd toegerekend aan de schuld van de federale overheid. De benaming Belgisch 
muntfonds wordt bovendien nog steeds gebruikt in de recentste eDP-tabellen van inR /nBB.

101 Omdat spoorweginfrastructuurbeheerder infrabel niet langer aan de criteria beantwoordde om als marktprodu-
cent te worden gecatalogeerd, rekent het instituut voor nationale Rekeningen, op aandringen van eurostat, infra-
bel sinds 2018 tot de overheidsperimeter. Hierdoor werd de schuld van infrabel met terugwerkende kracht aan de 
overheidsschuld toegevoegd.
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Tabel 22 – Overzicht van de diverse steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis, tegen 
lopende prijzen (in miljoen euro)

Periode Instelling Uitgaande  
kasstromen

Inkomende 
kasstromen Saldo

Participaties -18.591,2 5.935,4 -12.655,7

2008-2017 Fortis en BnP Paribas -9.400,0 5.196,7 -4.203,3

2008-2012 Dexia -3.915,0  -3.915,0

2011-2019 Ethias (Vitrufin) -500,0 0,4 -499,6

2008-2020 Royal Park investments -740,0 738,3 -1,7

2011 belfius -4.000,0  -4.000,0

2008-2020 FPim (expertisekosten) -36,2  -36,2

Dividenden 0,0 4.032,7 4.032,7

2010-2019 BnP Paribas Fortis, BnP Paribas 2.588,8 2.588,8

2013-2020 Royal Park Investments 359,2 359,2

2016-2019 belfius 1.084,6 1.084,6

2020 ethias 0,0 0,0

Leningen aan financiële instellingen -8.743,3 9.791,9 1.048,6

2008-2009 Royal Park Investments (RPi) -5.001,7 4.657,6 -344,1

2008-2013 KBC -3.500,0 4.866,0 1.366,0

2009-2020 luxemburg (Kaupthing-dossier) -160,0 146,7 -13,3

2012-2019 Vitrufin -81,6 121,6 40,0

Waarborgen  -79,3 10.293,6 10.214,3

2008-2020 garantiefonds voor Financiële 
Diensten

-68,4 5.859,0 5.790,7

2012-2020 Belgisch Resolutiefonds 0,0 687,4 687,4

2008-2020 Waarborgregeling -11,0 3.747,3 3.736,3

Totale kasstromen -27.413,8 30.053,7 2.639,9

Bronnen: FPIM, FOD Financiën, Federaal Agentschap van de Schuld, Rekenhof

Voor het jaar 2020 zijn dit de bewegingen in detail:
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Tabel 23 – Steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis, stromen van 2020 (in miljoen euro)

Bewegingen 2020 Uitgaande 
kasstromen 

Inkomende 
kasstromen Saldo

Participaties 2,9 2,7 5,6

Royal Park Investments (RPI) 2,7 2,7

FPim (expertisekosten) 2,9  2,9

Dividenden 0,0 1,7 1,7

Royal Park Investments 1,7 1,7

Leningen aan financiële instellingen 0,0 2,2 2,2

luxemburg (Kaupthing-dossier) 2,2 2,2

Waarborgen 0,0 488,0 488,0

garantiefonds voor Financiële Diensten 0,002 472,3 472,3

Belgisch Resolutiefonds 0,3 0,3

Waarborgregeling (Dexia)  15,4 15,4

Totale kasstromen 3,0 494,5 497,5

Bronnen: FPIM, FOD Financiën, Federaal Agentschap van de Schuld, Rekenhof

De uitgaande kasstromen zijn in 2020 beperkt gebleven (net als de voorgaande jaren), ter-
wijl de Staat significante ontvangsten heeft genoten (dividenden, waarborgpremies enz.). 

De Staat is door de financiële crisis van 2008 via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij (FPIM) aandeelhouder geworden van verschillende financi-
ele instellingen. Sindsdien zijn er verrichtingen uitgevoerd zoals aandelenoverdrachten, 
kapitaalverminderingen en de storting van een restbedrag ingevolge een ontbinding. In 
2020 werd het kapitaal van Royal Park Investments (RPI) andermaal verminderd, waardoor 
de Staat een ontvangst van 2,7 miljoen euro kon genieten.

De dividenden van de financiële instellingen worden via de FPIM aan de Schatkist gestort. 
De COVID-19-crisis heeft een aanzienlijke weerslag op het dividendbeleid van de financiële 
instellingen voor het jaar 2020 (resultaten 2019). De Europese Centrale Bank (ECB) had de 
banken immers aanbevolen geen dividenden te storten in 2020. Er werd slechts één divi-
diend van RPI gestort van 1,7 miljoen euro.

Het Garantiefonds voor Financiële Diensten waarborgt de bankdeposito’s en de verzeke-
ringscontracten van tak 21 tegen faillissement tot een bedrag van 100.000 euro per persoon 
en per instelling. Het fonds wordt gefinancierd met ledenbijdragen die aan de Schatkist 
worden gestort, terwijl de tussenkomsten van het fonds rechtstreeks ten laste zijn van de 
Staat. Die bijdragen beliepen 434,8 miljoen euro in 2020. In het kader van het dossier van 
de Optima Bank heeft de curator in 2020 bovendien een voorschot van 37,5 miljoen euro 
teruggestort aan de Schatkist. 
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Dexia geniet ook een staatswaarborg102. België, Frankrijk en Luxemburg verlenen tot 31 de-
cember 2021 een waarborg van maximaal 85 miljard euro aan de Dexia-groep103. Daarvan is 
maximaal 43,7 miljard euro voor rekening van België, tegenover een vergoeding van 0,05 % 
(4,8 miljoen euro voor 2020). Het effectief door België gedekte bedrag varieert van dag tot 
dag en beliep 28,5 miljard euro op 31 december 2020.

Het saldo ten gunste van de Staat afkomstig van de verschillende maatregelen, bedroeg 
eind 2020 2,64 miljard euro. Dat cijfer tegen lopende prijzen houdt echter geen rekening 
met de financieringskosten van de operaties. Het Federaal Agentschap van de Schuld raamt 
de gecumuleerde kosten op 2,25 miljard euro op 31 december 2020. Bij de berekeningen is 
geen rekening gehouden met andere economische effecten van de financiële crisis, zoals de 
fiscale minderontvangsten of het effect op de rentevoeten.

6.4.2 Stabilisering van de eurozone 
De volgende tabel schetst voor de periode 2010-2020 de inkomende en de uitgaande kas-
stromen, tegen lopende prijzen, die verband houden met de diverse maatregelen om de 
stabiliteit van de eurozone te vrijwaren.

Tabel 24 – Overzicht van de steunmaatregelen om de financiële stabiliteit van de eurozone te onder-
steunen, tegen lopende prijzen (in miljoen euro)

Periode Programma Uitgaande 
kasstromen

Inkomende 
kasstromen Saldo 

2010-2020 griekenland (Greek Loan Facility) -1.945,2 180,5 -1.764,7

2010-2011 europees Financieel 
stabiliteitsfonds (eFsF)

-1,0 -1,0

2012-2020 europees 
stabiliteitsmechanisme (esm)

-2.781,7 6,5 -2.775,2

2012-2020 andere steunmaatregelen voor 
griekenland

-321,4  -321,4

Totale kasstromen -5.049,3 187,0 -4.862,2

Bronnen: FOD Financiën, ESM, Federaal Agentschap van de Schuld, Rekenhof

102 De Koning kan op grond van de wet van 22 februari 1998 een staatswaarborg verlenen om de verbintenissen te 
dekken die sommige financiële instellingen zijn aangegaan of om vorderingen te dekken die zij bezitten.

103 De Europese Commissie stemde op 27 september 2019 in met de verlenging van de financieringswaarborg door 
de Belgische en de Franse staat voor een nieuwe periode van 10 jaar (2022-2031). Het nieuwe waarborgplafond is 
teruggebracht tot 75 miljard euro (waarvan 53 % voor België en 47 % voor Frankrijk). De vergoeding blijft 5 basis-
punten per jaar op de gewaarborgde uitstaande bedragen, moet maandelijks worden betaald en wordt verhoogd 
met een voorwaardelijke uitgestelde commissie die onder welbepaalde voorwaarden te betalen is bij de veref-
fening van de groep. De voorwaardelijke uitgestelde commissie moet ervoor zorgen dat de houders van hybride 
effecten ten volle bijdragen in het kader van de geordende ontmanteling van de Dexia-groep. De verlenging van 
de waarborg werd bekrachtigd bij wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen (titel 2, hoofdstuk 
1). In Frankrijk werd de verlenging van de waarborg opgenomen in artikel 211 van de financiewet voor 2021 van 
29 december 2020.
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Griekenland is zoals gepland in 2020 begonnen het kapitaal terug te betalen (25,5 mil-
joen euro) van de leningen die werden toegekend tijdens het eerste steunplan. Er worden 
terugbetalingen verwacht tot en met 2041. Voordien werden alleen intresten en commissies 
ontvangen.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een internationale publiekrechtelijke orga-
nisatie die de opdrachten van het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) heeft overge-
nomen en die door haar leden wordt gefinancierd in de vorm van gestort kapitaal (80,5 mil-
jard euro, België: 2,8 miljard euro) en via de uitgifte van effecten (in totaal 117,5 miljard euro 
tot eind 2020). Het ESM is tussengekomen voor drie van zijn leden, namelijk Cyprus, Spanje 
en Griekenland (derde steunplan). De eerste terugbetalingen worden niet verwacht vóór 
2025 en zullen ten goede komen van het ESM zelf. De geregistreerde inkomende kasstro-
men (6,5 miljoen euro) stemmen overeen met verminderingen van de Belgische participa-
tie ingevolge wijzigingen van de verdeelsleutel, overeenkomstig het verdrag van 2 febru-
ari 2012 tot oprichting van het ESM, en meer in het bijzonder artikel 42 (tijdelijke correctie 
van de bijdragesleutel).

Een andere maatregel ten gunste van Griekenland (die in 2012 werd goedgekeurd, in 
2015 werd geschorst en in 2018 opnieuw werd geactiveerd) is de overdracht van de ontvang-
sten uit effecten van de Griekse overheidsschuld die de centrale banken aankochten in het 
kader van het Securities Market Program (SMP) van de Europese Centrale Bank ofwel voor 
eigen rekening in het kader van het Agreement on Net Financial Assets (ANFA). Voor het 
jaar 2020 vereffende België voor in totaal 59,8 miljoen euro.

Voor de maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te ondersteunen, overstijgen de 
uitgaande kasstromen momenteel ruimschoots de inkomende kasstromen (-4,86 mil-
jard euro). Het Federaal Agentschap van de Schuld schat de gecumuleerde financierings-
kosten van die maatregelen op 1,15 miljard euro tot eind 2020.

De steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis worden geanalyseerd in het hierna 
volgende hoofdstuk 3. 
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Hoofdstuk 3 

Budgettaire impact van 
de COVID-19-crisis op de 
begroting van het algemeen 
bestuur
1 Inleiding

Dit hoofdstuk onderzoekt de impact van de COVID-19-crisis op de federale begroting door 
de gerealiseerde begrotingsgegevens van 2020 niet alleen te vergelijken met de gerealiseer-
de gegevens van 2019, maar ook met de gegevens uit het rapport van het Monitoringcomité 
van 13 maart 2020, dus bij ongewijzigd beleid en net voor de crisis uitbrak. Hoewel dat rap-
port alleen een raming geeft, geeft de vergelijking een indicatie van de budgettaire impact 
van de crisis.

Het rapport van het Monitoringcomité steunde op de economische begroting van febru-
ari 2020 van het Federaal Planbureau. Dat voorspelde een groei van de Belgische economie 
in 2020 met 1,4 % van het bbp en van een inflatie van 1 %. Uiteindelijk kromp de economie 
met 6,3 % en bedroeg de inflatie 0,7 %.

2 Impact van de COVID-19-crisis op het vorderingensaldo

2.1 Impact van de COVID-19-crisis op het vorderingensaldo van de gezamenlijke 
overheid

Net voor de COVID-19-crisis raamde het Monitoringcomité het vorderingensaldo 2020 van 
de gezamenlijke overheid bij ongewijzigd beleid op -13.488 miljoen euro. Het bedraagt 
uiteindelijk -42.318 miljoen euro. Het vorderingentekort is dus 28.830 miljoen euro gro-
ter dan geraamd (19.834 miljoen euro voor Entiteit I en 8.996 miljoen euro voor Entiteit 
II). Tegenover 2019 bedraagt het verschil 33.238 miljoen euro, waarvan 23.362 miljoen euro 
voor Entiteit I en 9.876 miljoen euro voor Entiteit II.
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Tabel 25 – Vergelijking van het geraamde en gerealiseerde vorderingensaldo van de gezamenlijke 
overheid 2020 (in miljoen euro)

Omschrijving Realisatie 
2019

Raming 
2020(*)

Realisatie 
2020

Verschil 
2019

Verschil 
2020

entiteit i -7.682 -11.210 -31.044 -23.362 -19.834,0

entiteit ii -1.398 -2.278 -11.274 -9.876 -8.996,0

Vorderingensaldo 
gezamenlijke overheid

-9.080 -13.488 -42.318 -33.238 -28.830

(*) monitoringcomité van 13 maart 2020.

Bron: Rekenhof

Volgens de Hoge Raad van Financiën hebben de (economische steun)maatregelen ter be-
strijding van de COVID-19-crisis in 2020 een negatieve impact van 21,2 miljard euro op het 
vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (4,7 % van het bbp)104, waarvan 15,1 mil-
jard euro voor Entiteit I en 6,1 miljard euro voor Entiteit II. 

Wat Entiteit I betreft, bevestigt het recentste verslag van het Monitoringcomité deze im-
pact105. Het Rekenhof merkt hierbij op dat de berekening van de budgettaire impact van de 
maatregelen gedeeltelijk steunt op de initiële en/of aangepaste ramingen en niet op de re-
alisaties, omdat voor veel maatregelen onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de wer-
kelijke budgettaire impact op te volgen. Verder in dit hoofdstuk bespreekt het Rekenhof de 
belangrijkste federale fiscale COVID-19-maatregelen (punt 3.1.2) en de aanwending van de 
COVID-19-provisie (zie punt 4.2)106. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de fede-
rale COVID-19-maatregelen verwijst het Rekenhof naar zijn aparte audit hierover.

2.2 Impact van de COVID-19-crisis op het vorderingensaldo van Entiteit I
Het vorderingensaldo 2020 van Entiteit I bedraagt -31.044 miljoen euro, terwijl het 
Monitoringcomité het bij ongewijzigd beleid raamde op -11.210 miljoen euro. Het verschil 
van 19.834 miljoen euro ligt voornamelijk bij de federale overheid (-20.650 miljoen euro). 
Tegenover 2019 bedraagt het verschil -23.362 miljoen euro, waarvan -22.491 miljoen euro 
voor de federale overheid en -871 miljoen euro voor de sociale zekerheid.

104 Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, Analyse van de recente budgettaire 
evoluties, juli 2021.

105 Verslag van het monitoringscomité van 23 september 2021.
106 Voor een bespreking van de belangrijkste sociale COViD-19-maatregelen verwijst het Rekenhof naar Boek sociale 

Zekerheid.
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Tabel 26 –  Vergelijking van het geraamde en gerealiseerde vorderingensaldo van Entiteit I 2020  
(in miljoen euro) 

Omschrijving Realisa-
tie 2019

Raming 
2020(*)

Realisa-
tie 2020

Verschil 
2019

Verschil 
2020

Federale overheid -8.995 -10.836 -31.486 -22.4911 -20.650,0

sociale Zekerheid 1.313 -374 442 -871 816,0

Vorderingensaldo Entiteit I -7.682 -11.210 -31.044 -23.362 -19.834
(*) monitoringcomité van 13 maart 2020.

Bron: Rekenhof

3 Ontvangsten

Dit punt gaat in op de impact van de crisis op de fiscale ontvangsten (punt 3.1), de niet-
fiscale ontvangsten (punt 3.2) en de middelenbegroting (punt 3.3). 

3.1 Fiscale ontvangsten

3.1.1 Algemeen
Het Monitoringcomité van maart 2020 raamde de fiscale kasontvangsten op 118.145,5 mil-
joen euro, een groei van 1.363,4 miljoen euro tegenover 2019107. De effectief gerealiseerde 
kasontvangsten namen tegenover 2019 af met 12.269,8 miljoen euro en met 13.633,1 miljoen 
euro tegenover de ramingen 2020 (zie volgende tabel)108.

Tabel 27 –  Vergelijking van de fiscale kasontvangsten 2019, 2020 (raming) en 2020 (realisaties)  
(in miljoen euro)

2019 
(realisaties)

2020 
(raming)

2020 
(realisaties)

Verschil 
2019

Verschil 
2020

Directe belastingen 65.261,9 65.378,0 59.121,1 -6.140,8 -6.256,9

Douane en accijnzen 12.262,4 12.321,1 10.822,8 -1.439,6 -1.498,3

Btw, registratie en 
domeinen

38.097,5 39.229,6 33.245,1 -4.852,3 -5.984,4

Overige 1.160,4 1.216,9 1.323,3 163,0 106,5

Totale fiscale 
kasontvangsten(*)

116.782,2 118.145,5 104.512,4 -12.269,8 -13.633,1

(*) exclusief lokale belastingen.

Bron: Rekenhof

Zoals aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk kromp de Belgische economie in 
2020 met 6,3 %. Deze krimp laat zich voornamelijk voelen in de inkomsten uit btw en voor-
afbetalingen (directe belastingen). Hierna volgt een meer gedetailleerd overzicht van de 
belangrijkste belastingcategorieën: 

107 Rapport van het monitoringcomité van 13 maart 2020, p.34.
108 Bij gebrek aan een raming van de kasontvangsten uit lokale belastingen in het rapport van het monitoringcomité 

van 13 maart 2020, beperkt de bespreking hieronder zich tot de totale ontvangsten exclusief de lokale belastingen.
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Grafiek 18 –  Kasontvangsten 2019, 2020 (raming) en 2020 (realisaties) (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

De btw-ontvangsten daalden met 5.667 miljoen euro (-17,3 %) tegenover de (voor de crisis) 
geraamde cijfers voor 2020. Niet alleen de daling van de conjunctuur speelt hierin een be-
langrijke rol, maar ook de fiscale steunmaatregelen verklaren gedeeltelijk deze sterke da-
ling (zie verder voor een meer gedetailleerde bespreking).

De voorafbetalingen daalden met 2.958,5 miljoen euro (-17,3 %). Ook deze inkomsten wor-
den sterk beïnvloed door de economische conjunctuur van het jaar zelf. Dit is minder het 
geval bij de inkohieringen van de personen- en vennootschapsbelasting, waar het effect 
van een dalende conjunctuur pas vooral zichtbaar is gedurende het daaropvolgende jaar109. 

Ook de inkomsten uit accijnzen (-922,2 miljoen euro of -9,8 %), de roerende voorheffing 
(-876,5 miljoen euro of -20,4 %) en de douanerechten (-576,1 miljoen euro of -20 %) namen 
af tegenover de ramingen van vόόr de COVID-19-crisis. 

De bedrijfsvoorheffing tot slot bleef vrij stabiel en daalde met 534,2 miljoen euro (-1,2 %) te-
genover de geraamde ontvangsten. In tegenstelling tot de andere belastingcategorieën nam 
de bedrijfsvoorheffing wel toe in vergelijking met 2019 (+671,3 miljoen euro). 

109 De kohieren vennootschapsbelasting daalden ogenschijnlijk sterk (-1.612,9 miljoen euro of -73,6 % tegenover 
de geraamde cijfers van 2020). een belangrijk deel van deze afname wordt echter verklaard door een te snelle 
kasmatige afboeking van de negatieve kohieren (zie deel 1, hoofdstuk 2, punt 2.1 voor meer toelichting hier-
over). Daarnaast biedt ook de verschuiving van kohieren naar voorafbetalingen hiervoor een verklaring (zie 
deel 1, hoofdstuk 2, punt 4.3).
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3.1.2 Fiscale COVID-19-maatregelen
Naast de daling van de economische conjunctuur, zorgden ook de fiscale steunmaatregelen 
voor verminderde fiscale ontvangsten. 

De regering nam in 2020 een aantal fiscale maatregelen om de economie te ondersteunen 
en de bedrijven en gezinnen financiële ademruimte te geven110. De FOD Financiën raamde 
de budgettaire impact van de maatregelen in 2020 initieel op 5.172,2 miljoen euro. De ge-
raamde impact van de maatregelen is het grootst voor de btw en de bedrijfsvoorheffing (zie 
volgende grafiek). 

Grafiek 19 –  Geraamde impact op de ontvangsten 2020 per belastingcategorie (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof ging voor elk van de maatregelen de impact op de ontvangsten 2020 na. Voor 
een volledig overzicht van de federale fiscale COVID-19-maatregelen verwijst het Rekenhof 
naar zijn aparte audit over de federale COVID-19-steunmaatregelen.

110 De belangrijkste maatregelen steunen op de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen 
ten gevolge van de COVID-19-pandemie (bS 11 juni 2020), de wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen 
ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de econo-
mische gevolgen van de COViD-19-pandemie (Bs 1 juli 2020), de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende 
bepalingen ten gevolge van de COViD-19-pandemie (Bs 23 juli 2020) en de wet van 20 december 2020 houdende 
tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COViD-19-pandemie (Bs 30 december 2020).
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Tabel 28 –  Impact van de belangrijkste federale fiscale COVID-19-maatregelen op de ontvangsten 
van 2020 (in miljoen euro)

Geraamde  
impact 

Gerealiseerde 
impact 

afschaffing van het btw-decembervoorschot -3.311,1 -2.500

afbetalingsplannen p.m. -445

tijdelijke vrijstelling van doorstorting 
bedrijfsvoorheffing in zwaar getroffen sectoren

-460,4 -102,4

Carry-back: vrijgestelde reserve 
vennootschapsbelasting(1)

-420,4 -119,1

Carry-back: economische vrijstelling 
personenbelasting(1)

-103,8 -3,3

tijdelijke btw-verlaging voor de horeca in 2020 -347,5 niet bekend

15 % bedrijfsvoorheffing op tijdelijke 
werkloosheidsuitkeringen

-282,0 niet bekend

Verhoogde investeringsaftrek(1) -178,9 niet bekend

Vrijstelling vrijwillige overuren in kritische sectoren -46,3 -5,7(2)

Btw-verlaging op handgels en mondmaskers -20,8 niet bekend

(1)  De FOD Financiën raamde deze maatregelen op esR-basis (transactionele kasbasis). een vergelijking met de realisa-
ties op kasbasis moet dus omzichtig gebeuren. niettemin geven de gerealiseerde kasontvangsten een goed beeld van 
het gebruik van de maatregel.

(2)  Deze kostprijs is gebaseerd op inkomstenfiches van 2020 en kan, in de mate dat deze fiches niet correct of volledig 
waren, mogelijk nog licht wijzigen na analyse van de definitieve cijfers van aanslagjaar 2021.

Bron: Rekenhof

Bovenstaande gegevens betreffen alleen de impact op de ontvangsten van 2020 en mogen 
bijgevolg niet gelijkgesteld worden met de uiteindelijke kostprijs van elke maatregel. In 
bepaalde gevallen kunnen ontvangsten immers naar latere begrotingsjaren verschuiven. 

De FOD Financiën geeft aan voor de meeste maatregelen over onvoldoende data te beschik-
ken om de impact op te volgen, onder meer omdat het aanslagjaar inzake directe belastin-
gen pas achttien maanden na het einde van het inkomstenjaar wordt afgesloten.

Het Rekenhof is echter van mening dat een meer actuele en realistische inschatting van de 
impact voor bepaalde maatregelen wel degelijk mogelijk is via een afzonderlijke code en/of 
een afzonderlijk formulier bij de belastingaangifte. 

Het Rekenhof stelt vast dat de initiële ramingen zelden worden opgevolgd of geactualiseerd. 
Ook het laatste rapport van het Monitoringcomité111, dat de impact van de maatregelen op 
de begroting van 2022 inschat, vertrekt, met uitzondering van de maatregel “tijdelijke vrij-
stelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing in zwaar getroffen sectoren”, nog steeds van 
de initiële ramingen voor 2020 en niet van de realisaties of van meer recente ramingen. 

111 Rapport van het monitoringcomité van 23 september 2021.
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3.2	 Niet-fiscale	ontvangsten
De niet-fiscale ontvangsten liggen in 2020 1.252,5 miljoen euro lager dan in 2019. Diverse 
ontvangsten werden beïnvloed door de effecten van de COVID-19-crisis, zoals:

•  de dividenden van de financiële instellingen (-640 miljoen euro), ingevolge de aanbeve-
ling van de Europese Centrale Bank aan de banken om geen dividenden uit te keren in 
2020;

•  de door de Europese Commissie terugbetaalde inningskosten (-51 miljoen euro) inge-
volge de vertraging van de Europese economie en de daling van de import en van de 
globale douanerechten;

•  de kosten en vergoedingen voor juridische geschillen (-23 miljoen euro) omdat de wer-
king van de rechtbanken gedurende een deel van het jaar vertraagde;

•  de hypothecaire retributies (-19 miljoen euro).

3.3 Middelenbegroting
De terugval van de ontvangsten heeft ervoor gezorgd dat de rijksmiddelen in 2020 gedaald 
zijn tot 45.414,1 miljoen euro, het laagste niveau van de voorbije vijf jaar. 

Tegenover de geraamde cijfers voor 2020112 bedraagt de afname van de rijksmiddelen 18,3 %. 
In vergelijking met 2019 beloopt ze 20 %.

Tabel 29 –  Overgang van de totale kasontvangsten naar de middelenbegroting in 2019, 2020  
(raming) en 2020 (realisaties) (in miljoen euro)

2019 
(realisaties)

2020 
(raming)

2020 
(realisaties)

Verschil 
2019

Verschil 
2020

Totale kasontvangsten(*)

Fiscale ontvangsten(*)

Niet-fiscale ontvangsten

121.811,9
116.782,2

5.029,8

122.759,5
118.145,5

4.614

108.269,4
104.512,4

3.757

-13.542,6
-12.269,8

-1.272,8

-14.490,2
-13.633,1

-857

Totale afdrachten en 
ontvangsten voor derden

-64.961,8 -66.847,0 -62.855,2 -2.106,6 -3.991,8

Rijksmiddelen 56.850,1 55.912,5 45.414,1 -11.436 -10.498,4

Fiscale middelen 51.833,0 51.313,5 41.658,5 -10.174,5 -9.655,0

Niet-fiscale middelen 5.017,1 4.599,0 3.755,6 -1.261,5 -843,4
(*) exclusief lokale belastingen.

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

112 Rapport van het monitoringcomité van 13 maart 2020.
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4 Uitgaven

4.1 Algemeen
Tot aan het begin van de COVID-19-crisis in maart 2020 behandelde de vorige regering 
de lopende zaken en moest ze de uitgaven beperken tot die welke waren gemachtigd door 
de wetten tot opening van voorlopige kredieten. Om de spoedeisendheid van de crisis het 
hoofd te bieden, vroeg ze het vertrouwen van het parlement om de nodige middelen te krij-
gen om de crisis te kunnen beheren, de openbare orde te kunnen handhaven en de socio-
economische problemen van werknemers en zelfstandigen te kunnen verlichten113. 

De regering kreeg het vertrouwen van het parlement voor een periode van zes maanden 
met de mogelijkheid tot verlenging. Ze handhaafde het stelsel van de voorlopige twaalfden 
maar schreef ook aanzienlijke bijkomende bedragen in op de interdepartementale provisie 
om de crisis te bestrijden.

Twee machtigingswetten verleenden de regering “bijzondere machten” binnen specifieke 
domeinen. Meer in het bijzonder machtigde de wet van 27 maart 2020 (II) de regering ertoe 
maatregelen te nemen om enerzijds de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en ander-
zijds de financiële, economische, profit- en non-profitsector en ook de ondernemingen en 
gezinnen te steunen en te beschermen. De koninklijke besluiten daarover mochten geen 
afbreuk doen aan de koopkracht van de gezinnen of aan de bestaande sociale bescherming.

4.2 Uitgaven in verband met de strijd tegen de COVID-19-crisis
Binnen de hierboven geschetste context werden verschillende basisallocaties in de wetten 
tot opening van voorlopige kredieten aangepast, in het bijzonder de dotaties en toelagen 
voor de sociale zekerheid114 en de algemene interdepartementale provisie115.

4.2.1 Sociale Zekerheid
In totaal overschrijdt de subsidiëring door de federale Staat van de sociale zekerheid (glo-
bale beheren, evenwichtsdotaties, RSVZ en Fedris) met 12.512,4 miljoen euro116 de ramingen 
die het Monitoringcomité opstelde vóór de gezondheidscrisis.

In hoofdzaak  betreft het volgende stromen: 

•  De evenwichtsdotatie aan RSZ-Globaal Beheer steeg met 7.732,1 miljoen euro tot 
10.604,1 miljoen euro  tegenover de ramingen van maart 2020.

•  De evenwichtsdotatie aan RSVZ-Globaal Beheer bedroeg 3.536,5 miljoen euro, terwijl de 
initiële ramingen geen enkele storting vermeldden.

•  Specifieke kredieten ten bedrage van 1.242,4 miljoen euro werden ingeschreven en ver-
effend voor de specifieke uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging (RSVZ: 
1.242,0 miljoen euro)117 en van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s – Fedris 
(0,4 miljoen euro). Die kredieten zijn afkomstig van de interdepartementale provisie.

113 Parl. St., Kamer, 17 maart 2020, CRaBV 55 Plen 029, Beknopt verslag – Plenumvergadering, p. 4, www.dekamer.be.
114 Organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de sociale zekerheid, ingeschreven op sectie 24 - FOD sociale 

Zekerheid.
115 ingeschreven op sectie 06 - FOD BOsa.
116 Het verschil van 41,4 miljoen euro met betrekking tot de financiering van de doelgroepen, gefinancierd door de 

deelstaatentiteiten, wordt niet in aanmerking genomen bij de bepaling van dit bedrag.
117 in programma 24.58.4 van de algemene uitgavenbegroting van de staat. 

https://www.lachambre.be/doc/PCRA/pdf/55/ap029.pdf
http://www.dekamer.be
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4.2.2 Departementen buiten de Sociale Zekerheid
In de interdepartementale provisie waren initieel 44,1 miljoen euro aan vastleggingskredie-
ten en 42,6 miljoen euro aan vereffeningskredieten ingeschreven. Door de opeenvolgende 
verhogingen beliepen ze eind 2020 respectievelijk 4.283,5 miljoen euro en 4.277,5 mil-
joen euro.

Het ontbreken van een specifieke provisie voor de bestrijding van de crisis bemoeilijkte 
de opvolging van de uitgaven in verband met COVID-19. Dat werd versterkt doordat de 
koninklijke besluiten de overdrachten voor de bestrijding van de crisis onvoldoende onder-
scheidden van de overdrachten voor andere doeleinden.

De FOD BOSA heeft niettemin een inventaris opgesteld van de kredietoverdrachten van de 
interdepartementale provisie naar de departementen en ook een inventaris van de veref-
feningen in verband met de COVID-19-crisis, ongeacht of ze van die provisie afkomstig zijn. 
Die tweede inventaris, die uitsluitend de vereffeningen van meer dan 250.000 euro bevat, 
steunt op informatie die de departementen bezorgden maar die de FOD BOSA niet heeft 
gecontroleerd op volledigheid.

De kredietoverdrachten van de interdepartementale provisie naar de federale departe-
menten voor de bestrijding van de crisis bedroegen 3.975,0 miljoen euro bij de vastleg-
gingen en 3.689,1 miljoen euro bij de vereffeningen. Na aftrek van de middelen voor het 
RIZIV en Fedris (1.242,4 miljoen euro) bedragen ze respectievelijk 2.732,6 miljoen euro en 
2.446,7 miljoen euro.

De FOD Volksgezondheid benutte maar 807,6 miljoen euro van de overgedragen middelen 
uit de interdepartementale provisie (1.061 miljoen euro). De FOD gebruikte ze vooral voor 
de aankoop van individuele beschermingsuitrustingen, tests, vaccins en geneesmiddelen, 
transport en consultancy. Er werd 25 miljoen euro uitgegeven voor dringende medische 
hulp (subsidies en ziekenwagens) en 20 miljoen euro aan subsidies voor het universitair 
onderzoek.

De kredieten die aan de FOD Mobiliteit werden overgedragen (465,9 miljoen euro), werden 
voornamelijk toegewezen aan de NMBS (374 miljoen euro). Dankzij die overdrachten kon-
den de gevolgen van de crisis voor de opdrachten van openbare dienst worden gecompen-
seerd (264 miljoen euro) en de “12-trajecten-pass” worden gefinancierd (110 miljoen euro). 
Bovendien werd 46,9 miljoen euro overgedragen aan Infrabel om het tekort te dekken dat 
werd vastgesteld bij zijn opdrachten van openbare dienst. Die compensaties zijn uitzonder-
lijk en forfaitair voor 2020.

Daarnaast werd 45 miljoen euro overgedragen aan Skeyes om het voortbestaan ervan te 
waarborgen en zijn bijdrage aan Eurocontrol te betalen. Die overdracht was noodzakelijk 
door de drastische daling van de inkomsten van de vennootschap, voornamelijk van de 
“en-route”-heffingen en de heffingen voor het opstijgen en landen die luchtvaartmaatschap-
pijen moeten betalen.

317 miljoen euro werd overgedragen aan de FOD Financiën. Daarvan werd 316,7 miljoen euro 
uitgegeven voor COVID-19, voornamelijk doordat de FPIM, in het kader van gedelegeerde 
opdrachten, twee leningen toekende: één van 290 miljoen euro aan de nv SN Airholding en 
één van 25 miljoen euro aan de nv Aviapartner.
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De POD Maatschappelijke Integratie ontving 218,5 miljoen euro uit de interdepartementale 
provisie. De POD besteedde 157 miljoen euro aan steunmaatregelen (hulp aan OCMW’s, 
psychologische ondersteuning en voedselhulp), 53,8 miljoen euro voor de toekenning van 
een tijdelijke premie van 50 euro aan rechthebbenden op bepaalde uitkeringen van sociale 
bijstand en 3,8 miljoen euro aan de toewijzing van subsidies aan verschillende verenigingen 
voor hulp aan personen. 

De FOD Werkgelegenheid ontving 167 miljoen euro van de interdepartementale provisie. 
Die som werd gebruikt om het sociaal fonds te subsidiëren en de horeca te vrijwaren. Die 
unieke toelage moest compenseren dat de eindejaarpremies 2020 voor de werknemers van 
deze sector door de sluitingen in het kader van de strijd tegen COVID-19 niet waren betaald.

Naast dotaties en toelagen aan de sociale zekerheid (zie hoger) ontving de FOD Sociale 
Zekerheid 97,2 miljoen euro van de interdepartementale provisie. De FOD gaf 60,2 mil-
joen euro uit in verband met COVID-19, voornamelijk voor een maandelijkse “coronapre-
mie” van 50 euro aan personen met een handicap die een vervangingsinkomen of een inte-
gratietegemoetkoming genieten.

Tot slot bedroegen de uitgaven van Defensie in verband met COVID-19 61,9 miljoen euro, 
waarvan 49,1 miljoen euro afkomstig van de provisie. De belangrijkste uitgave was de 
aankoop van maskers (47,7 miljoen euro). De kosten voor Hulp aan de Natie118 bedragen  
4,7 miljoen euro. Het saldo (9,5 miljoen euro) ging naar werkingskosten die de crisis ver-
oorzaakte.

Het Rekenhof zal in latere verslagen deze eerste informatie aanvullen met een diepgaan-
dere analyse van de uitgaven in verband met COVID-19, met inbegrip van de budgettaire 
gevolgen van de maatregelen die nog van toepassing zijn in september 2021.

5	 Federale	staatsschuld	-	financieringsbehoeften	van	de	Schatkist	

De COVID-19-crisis heeft ertoe geleid dat de financieringsbehoeften van de federale 
Schatkist voor 2020, die begin 2020 (vóór de uitbraak van de crisis) op 31,5 miljard euro wer-
den geraamd, finaal veel hoger zouden liggen dan dit bedrag, zodat het financieringsplan 
van de Schatkist in de loop van het jaar ingrijpend moest worden aangepast. Om de toe-
name van de financieringsbehoeften enigszins te temperen, werd de vervroegde terugkoop 
in 2020 van schuldeffecten, die in 2022 op eindvervaldag komen, geschrapt. De totale finan-
cieringsbehoeften voor 2020, bepaald door het netto te financieren saldo (32,7 miljard euro 
– zie deel 1, hoofdstuk 2, punt 6) en de aflossingen en terugbetalingen van de staatsschuld 
(19,9 miljard euro) in 2020, kwamen finaal uit op 52,6 miljard euro.

Vergeleken met het financieringsplan van begin 2020 lagen de financieringsbehoeften in 
totaal 21,1 miljard euro hoger. De extra financiering werd geleverd door de extra uitgifte van 
OLO’s of lineaire obligaties (+16,5 miljard euro), de SURE-financiering (Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency, zie punt 6 hierna) (+2 miljard euro) en de extra uit-
gifte van andere kortetermijnschuld dan schatkistcertificaten (+2,6 miljard euro).

118 Hulp aan de natie is een residuaire bevoegdheid van Defensie waarop een beroep wordt gedaan wanneer de gren-
zen van de eerst betrokken diensten (brandweer, civiele bescherming enz.) bereikt zijn.
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6	 Financiële	steun	van	de	EU	in	het	kader	van	de	COVID-19-crisis

De ingrijpende gezondheidscrisis heeft er in maart 2020 toe geleid dat de Europese 
Commissie haar voorheen stringente begrotingscriteria, inclusief haar schuldcriterium, via 
een activering van de ontsnappingsclausule in het Stabiliteits- en Groeipact tijdelijk (tot 
2023) aan de kant heeft geschoven. Eveneens in maart 2020 besloot de Commissie als ant-
woord op de beginnende crisis 37 miljard euro tot dusver niet toegewezen middelen voor 
investeringsprojecten in de EU-structuurfondsen aan te spreken. Deze middelen werden 
via een (al eerder vastgelegde) verdeelsleutel aan de lidstaten toegekend. Voor België ging 
het om 37 miljoen euro vroeger toegekende voorschotten voor projecten die niet meer te-
rugbetaald hoeven te worden, evenals om 29 miljoen euro Europese cofinanciering.

Om een nieuwe schuldencrisis te vermijden en de stabiliteit van de eurozone te vrijwaren, 
werd aanvankelijk de inzet van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de geza-
menlijke uitgifte tegen dezelfde intrestvoorwaarden van zgn. eurobonds of corona-obliga-
ties overwogen. Sommige lidstaten van de eurozone hadden echter vragen bij die uitgifte, 
vanwege zgn. moral hazard-overwegingen, d.w.z. omdat afzonderlijke lidstaten hierdoor 
zouden worden gederesponsabiliseerd voor hun gevoerde begrotingsbeleid.

Ten slote werd in april 2020 binnen de Euro Group en Europese Raad een akkoord bereikt 
over een noodleningenpakket van 240 miljard euro, dat via het ESM aan door de gezond-
heidscrisis getroffen lidstaten ter beschikking zou worden gesteld voor medische uitgaven. 
Deze 240 miljard euro maakte deel uit van een ruimer pakket van 540 miljard euro. In dat 
pakket verleende Europa een waarborg tot 100 miljard euro aan leningen die de lidsta-
ten zouden gebruiken om hun beroepsactieve bevolking via een stelsel van tijdelijke tech-
nische werkloosheid aan de slag te houden (zgn. SURE-financiering, Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency). Ook werd de Europese Investeringsbank ingescha-
keld om tot 200 miljard euro noodkredieten aan bedrijven te verschaffen.

België besloot geen beroep te doen op de ESM-leningen, terwijl de minister van Financiën 
in oktober 2020 een SURE-leningsovereenkomst voor een maximumbedrag van 7,8 miljard 
euro ondertekende dat België namens het federale niveau en de deelentiteiten samen kon 
opvragen. Eind 2020 was al 2 miljard euro via SURE-financiering naar de federale Schatkist 
(en niet naar de deelentiteiten) gevloeid. 

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot bij het begin van de crisis in maart 2020 de op-
koop van financieel papier (Asset Purchase Programma, APP) die ze al in november 2019 
had hervat, met 20 miljard euro per maand tot het einde van het jaar te verhogen met in to-
taal 120 miljard euro. Ze kondigde ook een nieuwe “bazooka” van 750 miljard euro aan, die 
via de opkoop van bedrijfs- en overheidsobligaties in het financieel systeem zou worden ge-
injecteerd om de geld- en kredietkraan van de banken open te zetten (Pandemic Emergency 
Purchase Programme, PEPP). In juni 2020 maakte de ECB bekend dat zij deze “bazooka” 
nog eens met 600 miljard euro zou aandikken. Vervolgens kwam in december 2020 de me-
dedeling dat de nieuwe “bazooka” met 500 miljard euro tot in totaal 1.850 miljard euro zou 
worden opgetrokken. Deze politiek van zgn. kwantitatieve versoepeling leidde in de loop 
van 2020 tot historisch lage (en negatieve) intrestvoeten..



90

DE
EL

 

In mei 2020 stelde de Europese Commissie een herstelfonds van 750 miljard euro voor (Next 
Generation EU), dat in de Europese meerjarenbegroting zou worden verankerd. Daarvoor 
zou zij in de periode 2021-2027 zelf op de financiële markten lenen en belastingen hef-
fen. Het herstelfonds zou naast leningen ook subsidies aan getroffen lidstaten toekennen. 
Finaal werd na onderhandelingen met de lidstaten in juli 2020 het aandeel van de subsidies 
in het herstelfonds teruggeschroefd. Ook werden aan de toekenning van de subsidies her-
vormingen van de arbeidsmarkt van de ontvangende lidstaten gekoppeld. Van deze subsi-
dies zou België ongeveer 5,95 miljard euro ontvangen. Op basis van de EC-zomerprognose 
2021, zou België 750 miljoen euro minder kunnen krijgen dan momenteel gepland omdat 
de economische prestaties van België recent beter waren dan die van andere EU-lidstaten. 
Over de verdeling van deze som bereikten de federale overheid en de gemeenschappen en 
de gewesten in januari 2021 een akkoord: 2,25 miljard euro gaat naar Vlaanderen, het Waals 
Gewest krijgt 1,48 miljard euro, voor de federale overheid is er 1,25 miljard euro, dan volgen 
de Franse Gemeenschap (495 miljoen euro), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (395 mil-
joen euro) en de Duitstalige Gemeenschap (50 miljoen euro). 

Het voor België bestemde deel aan leningen bedraagt 32,8 miljard euro. Vooralsnog hebben 
echter noch de federale overheid, noch de deelentiteiten te kennen gegeven op die leningen 
een beroep te willen doen.
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Ondanks de belangrijke plaats van het algemeen bestuur binnen de federale Staat en de certi-
ficering van de jaarrekening van de federale Staat vanaf het boekjaar 2020, stelt het Rekenhof 
geen structurele verbetering van de kwaliteit van de jaarrekening van het algemeen bestuur 
vast.

Net zoals het voorbije jaar geeft die rekening geen getrouw beeld van de financiële toestand 
en vermogenstoestand van het algemeen bestuur. Voor bepaalde rubrieken zijn heel wat ver-
richtingen niet of onjuist in de rekeningen geboekt. Dat geldt vooral voor de materiële en im-
materiële vaste activa, de voorraden, de provisies, de fiscale vorderingen en de financiële mid-
delen. Wat de fiscale ontvangsten betreft, is de FOD Financiën, ondanks de oprichting begin 
2020 van een werkgroep ad hoc, er niet in geslaagd de overgang te maken naar de boeking op 
basis van vastgestelde rechten. Die is nochtans al sinds 1 januari 2017 verplicht. 

Het Rekenhof benadrukt daarnaast dat door het blijvende gebrek aan kennis en beheersing van 
de boekhoudverrichtingen bij de departementen geen structurele oplossingen kunnen worden 
gevonden voor de problemen die het Rekenhof sinds de opstart van het Fedcomproject heeft 
aangegeven. Zo passen de departementen de instructies van de Federale Accountant bij de 
jaar- en maandafsluitingen onvoldoende en niet eenvormig toe. De toepassing van het vastge-
steld recht, de verantwoording van de boekhoudverrichtingen en de jaarlijkse inventarisering 
van bezittingen, rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen, zijn verbeterpunten. De 
interne vorderingen en schulden zijn onvolledig geëlimineerd. 

Tot slot blijft het regelgevend kader onvolledig en zijn de huidige maatregelen van interne be-
heersing ontoereikend. Het Rekenhof benadrukt daarbij dat het gebrek aan volledigheid en 
eenvormigheid in de boekingsregels (onder meer fiscaal) en de waarderingsregels, het getrouw 
beeld van de jaarrekening van het algemeen bestuur en daardoor ook van de jaarrekening van 
de federale Staat, schaadt.

Jaarrekening 2020 van het algemeen bestuur
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1 Algemeen overzicht 

1.1 Balans 
De balans 2020 kan als volgt worden samengevat119:

Tabel 30 – Balans 2020 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Activa 2019 2020 Verschil Verschil  %

Oprichtingskosten - immateriële vaste 
activa

50,5 62,2 11,6 23,0 %

materiële vaste activa 12.361,6 14.522,3 2.160,7 17,5 %

Financiële vaste activa 48.490,4 50.428,2 1.937,8 4,0 %

Vorderingen > 1 jaar 6.912,7 7.305,1 392,4 5,7 %

Voorraden 2.499,6 1.291,4 -1.208,2 -48,3 %

Vorderingen < 1 jaar 7.710,1 9.862,0 2.151,9 27,9 %

liquide middelen - beleggingen korte 
termijn

29.715,9 33.141,9 3.426,0 11,5 %

Overlopende rekeningen en 
 wachtrekeningen

3.076,6 3.447,9 371,3 12,1 %

Totaal 110.817,4 120.060,9 9.243,5 8,3 %

Passiva 2019 2020 Verschil Verschil  %

eigen vermogen -352.613,1 -382.284,8 -29.671,7 8,4 %

Voorzieningen voor toekomstige kosten 798,2 964,2 166,0 20,8 %

Schulden > 1 jaar 345.145,1 376.037,4 30.892,4 9,0 %

Schulden < 1 jaar 40.400,5 45.263,1 4.862,7 12,0 %

Financiële leningen die binnen het jaar 
vervallen

55.324,7 56.352,9 1.028,2 1,9 %

Overlopende rekeningen en 
 wachtrekeningen

21.762,1 23.728,1 1.966,0 9,0 %

Totaal 110.817,4 120.060,9 9.243,5 8,3 %

Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening

De belangrijkste variaties van de balans worden toegelicht in punt 3 van dit deel 2.

Het Rekenhof wijst erop dat ook in 2020 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 
al hun materiële en immateriële vaste activa in de boekhouding te integreren. Op 31 de-
cember 2016 had dus al een volledig beeld van de patrimoniale toestand van het algemeen 
bestuur voorhanden moeten zijn. 

119 De afronding in miljoen euro kan leiden tot kleine afwijkingen bij de optelling. Dat geldt voor alle tabellen van dit 
deel.
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1.2 Resultatenrekening 
De resultatenrekening 2020 kan als volgt worden samengevat: 

Tabel 31 – Resultatenrekening 2020 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Kosten 2019 2020 Verschil Verschil   
%

aanwending van consumptiegoederen en 
diensten van derden voor bewerking of 
 doorverkoop

1,7 8,0 6,3 374,4 %

andere aanwendingen van verbruiksgoederen 
en van diensten van derden

2.188,5 2.909,3 720,8 32,9 %

salarissen, weddes en andere gelijkgestelde 
bezoldigingen van het personeel en van 
 daarmee gelijkgestelde personen

5.853,7 5.852,6 -1,1 -0,0 %

economische afschrijvingen op oprichtings-
kosten, op immateriële vaste activa en op 
 materiële vaste activa

319,6 372,5 52,8 16,5 %

economische subsidies aan de productie 1.801,1 2.211,4 410,3 22,8 %

Belastingen en taksen ten laste van de boek-
houdkundige entiteit

1,2 5,2 3,9 316,4 %

Intresten en andere courante financiële lasten – 
huurprijzen voor terreinen

10.045,6 9.604,0 -441,6 -4,4 %

sociale prestaties 2.517,9 2.411,3 -106,7 -4,2 %

andere inkomensoverdrachten dan sociale 
prestaties

99.662,0 112.092,8 12.430,8 12,5 %

andere kapitaaloverdrachten 2.149,9 2.325,7 175,8 8,2 %

Kapitaalverliezen 12.865,8 2.712,8 -10.153,0 -78,9 %

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

169,1 246,2 77,1 45,6 %

Totale kosten 137.576,2 140.751,7 3.175,5 2,3 %

Opbrengsten 2019 2020 Verschil Verschil   
%

Verkopen van door de entiteit vervaardigde 
goederen en van handelsgoederen verworven 
met het oog op hun doorverkoop – “tweede-
hands” verkopen en bijkomstige verkopen – 
zelf geproduceerde vaste activa

155,5 111,1 -44,4 -28,5 %

gefactureerde prestaties van diensten 1.276,4 1.053,4 -223,0 -17,5 %

Belastingen op productie en invoer 52.443,9 38.596,0 -13.847,9 -26,4 %

Courante belastingen op inkomen en op 
 vermogen

65.244,8 62.215,6 -3.029,2 -4,6 %

Effectieve en toegerekende sociale bijdragen 64,9 61,5 -3,4 -5,2 %

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

3.406,9 2.612,6 -794,3 -23,3 %

andere inkomensoverdrachten dan belastingen 
en sociale bedragen

8.508,0 2.445,8 -6.062,2 -71,3 %

Vermogensheffingen 0,0 124,5 124,5 n.B. 
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Opbrengsten 2019 2020 Verschil Verschil   
%

andere kapitaaloverdrachten 206,8 361,6 154,7 74,8 %

Kapitaalwinsten 2.926,0 2.817,3 -108,8 -3,7 %

terugnemingen aan de eigen gereserveerde 
fondsen en aan de voorzieningen voor risico’s 
en kosten

281,3 67,1 -214,2 -76,1 %

Totale opbrengsten 134.514,5 110.466,5 -24.048,0 -17,9 %

Resultaat van het boekjaar -3.061,7 -30.285,2 -27.223,5 -889,2 %

Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening

Het economische resultaat is met 27.223,5 miljoen euro verslechterd tegenover het resultaat 
2019. Het Rekenhof zet de oorzaken daarvan uiteen onder punt 3 van dit deel 2.

1.3 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Conform artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 maakt de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen overeenkomstig de economische classificatie, deel uit van de jaar-
rekening. De samenvattende rekening wordt opgesteld in termen van vastgestelde rechten.

Tabel 32 – Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2020 (in miljoen euro)

Begrotingsuitgaven – Klasse 8 Begrotingsontvangsten – Klasse 9

niet-gesplitste uitgaven 0,7 niet-gesplitste ontvangsten 19,2

lopende uitgaven voor goederen en 
diensten

8.788,7 lopende ontvangsten voor 
 goederen en diensten

943,4

Renten en bijdragen in toeval-
lige exploitatieverliezen van 
 overheidsbedrijven

7.950,5 inkomsten uit eigendom 862,8

inkomensoverdrachten aan andere 
sectoren

10.573,9 inkomensoverdrachten van 
andere sectoren

46.435,9

inkomensoverdrachten binnen de 
sector overheid

49.718,5 inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid

123,9

Kapitaaloverdrachten aan andere 
sectoren

981,1 Kapitaaloverdrachten vanuit 
andere sectoren

459,7

Kapitaaloverdrachten binnen de 
sector overheid

1.338,0 Kapitaaloverdrachten binnen de 
sector overheid

3,5

investeringen 827,6 Desinvesteringen 46,7

Kredietverleningen, deelnemingen 
en andere financiële producten

3.013,2 Kredietaflossingen, vereffe-
ningen van deelnemingen en 
verkopen van andere financiële 
producten

3.311,5

Subtotaal verrichtingen 83.192,2 52.206,6

Overheidsschuld –   
boekhoudkundig saldo

21.116,6 Overheidsschuld – 
 boekhoudkundig saldo

48.507,1

Totaal begrotingsuitgaven  
– klasse 8

104.308,8 Totaal begrotingsontvangsten 
– klasse 9

100.713,8

Begrotingssaldo -3.595,0

Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening
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Het begrotingssaldo van -3.595,0 miljoen euro120 vloeit voort uit het negatieve resultaat 
van de lopende en kapitaalverrichtingen (-30.985,6 miljoen euro, d.i. het verschil tussen 
de subtotalen van de klassen 8 en 9 zonder de verrichtingen van de overheidsschuld) en 
het positieve saldo bij de verrichtingen van de staatsschuld (+27.390,6 miljoen euro, d.i. het 
verschil tussen de overheidsschuld van de klassen 8 en 9). Het positieve saldo van de schuld 
betekent dat de Staat in 2020 meer geleend heeft dan hij heeft terugbetaald.

De totalen van de begrotingsontvangsten en –uitgaven in de tabel verschillen van de bedra-
gen in de uitvoeringsrekening van de begroting door de verrichtingen van de staatsschuld, 
doordat de geannuleerde vastgestelde rechten zijn toegevoegd en ontvangsten en uitgaven 
zijn geherklasseerd op basis van hun ESR-code.

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

Tabel 33 –  Economisch resultaat en begrotingssaldo 2020 (in miljoen euro)

Economisch resultaat 2019 2020 Verschil

Opbrengsten 134.514,5 110.466,5 -24.048,0

Kosten 137.576,2 140.751,7  3.175,5

Resultaat -3.061,7 -30.285,2 -27.223,5

Begrotingssaldo – samenvattende rekening 2019 2020 Verschil

Ontvangsten 108.713,2    100.713,8 -7.999,4

Uitgaven  99.031,3    104.308,8 5.277,5

Begrotingssaldo  9.681,9 -3.595,0 -13.276,9

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het verschil van 26.690,2 miljoen euro tussen het economische resultaat en het begrotings-
saldo van 2020 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. Andersom hebben sommige verrichtingen wel een invloed op de begroting maar 
niet op de resultatenrekening (bv. opname en afbetaling van leningen en investeringen in 
vaste activa hebben alleen een invloed op de balans). Ook de aan- en verkopen van effecten 
van de staatsschuld, die worden geregistreerd als begrotingsuitgaven en -ontvangsten, heb-
ben geen invloed op het economische resultaat. 

De aansluiting tussen het economische en het budgettaire resultaat is nog altijd een arbeids-
intensief proces. Nochtans zou de geïntegreerde boekhouding die het algemeen bestuur 
gebruikt, een vlotte afstemming mogelijk moeten maken. Die boekhouding berust immers 
op het principe dat elke boekhoudkundige verrichting die ook een begrotingsverrichting is, 

120 De verschillen tussen het begrotingssaldo van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en het 
nettobegrotingssaldo (zie deel 1) worden verklaard in tabel B.1 van het volume ii van dit boek.
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gelijktijdig in beide boekhoudingen wordt opgenomen op het moment van de vaststelling 
van het recht. In praktijk verloopt die afstemming echter moeizaam omdat een duidelijke 
procedure ontbreekt om, op basis van een gebruiksvriendelijk rapporteringsinstrument, 
een procesbeschrijving en een reconciliatiehandleiding, de verschillen te onderzoeken121. 
Hoewel de Federale Accountant er elk jaar in slaagt de aansluiting op te stellen, wijst het 
Rekenhof erop dat de afstemmingsprocedure moet worden vereenvoudigd en beter gedocu-
menteerd om volledig zeker te zijn dat ze juist is. 

De tabel hieronder geeft meer details over de overgang van het economische resultaat naar 
het begrotingssaldo:

Tabel 34 – Overgang economisch resultaat naar begrotingssaldo (in miljoen euro)

Kosten Opbrengsten

Economische boekhouding 140.751,7 110.466,5

Resultaatverwerking (699 en 799) -246,2 -67,1

geconsolideerde kosten en opbrengsten (intercompany) (*) -351,1 14,4

Budgettaire verrichtingen andere dan kosten en opbrengsten, 
waarvan:

Vaste activa (subklasse 20 t/m 27)
Staatsschuld
Andere

23.178,0

878,2
21.836,5

463,3

51.446,8

51.422,1
24,7

Kosten, niet begrotingsuitgaven -2.179,1

Opbrengsten, niet begrotingsontvangsten -4.218,6

Verrichtingen buiten de begrotingssecties, waarvan:

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen
Virtuele fondsen

-56.690,4

-56.668,9
-21,5

-56.776,1

-56.743,7
-32,4

Budgettaire verrichtingen – uitvoeringsrekening van de 
 begroting

104.462,9 100.865,9

geannuleerde vastgestelde rechten 1,9

Herklassering esR-codes van uitgaven -153,6 -153,6

Herklassering esR-codes van ontvangsten -0,4 -0,4

Budgettaire verrichtingen – samenvattende rekening  
(klassen 8 en 9)

104.308,9 100.713,8

Uitgaven Ontvangsten
(*) Uitgezonderd fondsenoverdrachten van en naar de thesaurie en interne overdrachten van vorderingen

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

121 Zo moeten zowel verschillen afkomstig van de “gewaardeerde goederenontvangst” als sommige verschillen uit 
het logistieke beheerssysteem van de Federale Politie nog altijd manueel worden uitgeklaard. Het Rekenhof stelde 
bovendien vast dat grootboekrekeningen 679980 en 769980 ook voor de entiteiten internationaal Perscentrum en 
mededingingsautoriteit worden gebruikt, hoewel die niet opgenomen zijn in de geconsolideerde jaarrekening van 
het algemeen bestuur.



JaaRREKENINg 2020 VaN HEt algEMEEN bEStUUR / 99

2 Algemene commentaar

2.1 Kwaliteit van de rekening
De jaarrekening van het algemeen bestuur komt tot stand via de consolidatie van de boek-
houdkundige gegevens van de verschillende departementen, waarbij enerzijds de Federale 
Accountant en anderzijds de stafdiensten Budget en Beheerscontrole (B&B) of hun equi-
valenten van de verschillende departementen een centrale rol vervullen. De Federale 
Accountant is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en heeft als beheer-
der van het boekhoudsysteem Fedcom een belangrijke invloed op de volledige boekhoud-
cyclus. De stafdiensten B&B zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de dagelijkse boek-
houding. Daarnaast wordt de kwaliteit van de rekeningen ook beïnvloed door informatie 
die via diverse systemen, processen en operationele diensten worden aangereikt. Hierdoor 
kan de zorg voor de kwaliteit van de rapportering als een collectieve verantwoordelijkheid 
worden beschouwd.  

2.1.1 Opgeloste problemen in de jaarrekening 2020
Het Rekenhof heeft onderzocht welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen en aanbevelin-
gen die het formuleerde bij de jaarrekening 2019122. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de  problemen die geheel of gedeeltelijk zijn opgelost.

Tabel 35 –  Opgeloste problemen in de jaarrekening 2020

Vaststelling Stand van zaken 31 december 2020

De terreinen en gebouwen worden niet (jaar-
lijks) geherwaardeerd.

De Regie der gebouwen heeft in 2020 de 
 terreinen en gebouwen die ze beheert voor 
 rekening van de federale staat geherwaardeerd. 
De andere terreinen en gebouwen zijn momen-
teel nog niet geherwaardeerd. 

sommige sociale schulden (voornamelijk 
 vakantiegeld) en een deel van de te ontvangen 
 facturen worden niet in de begrotingsboekhou-
ding geboekt. 

Voor de departementen die overgeschakeld zijn 
naar de nieuwe loonmotor van Persopoint wordt 
een schuld voor vakantiegeld ook in de begro-
tingsboekhouding geboekt. In 2020 werd deze 
loonmotor slechts voor een aantal departemen-
ten gebruikt. 

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat slechts enkele individuele problemen werden opgelost 
in de jaarrekening 2020. Voor de fundamentele opmerkingen over de jaarrekeningen van 
voorgaande jaren is er weinig verbetering. De openstaande opmerkingen zijn hierna opge-
nomen (zie ook punt 4 Conclusies). 

2.1.2 Kwaliteitsbeheersing door de Federale Accountant
Terwijl de Federale Accountant voor de afsluiting van de rekeningen 2019 slechts een presen-
tatie per mail heeft bezorgd aan de departementen, heeft hij ter voorbereiding van de jaar-
afsluiting 2020, zoals voorgaande jaren, een infosessie georganiseerd voor de stafdiensten 

122 Zie Rekenhof, 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Brussel, 
oktober 2020, p. 111 en 121, www.rekenhof.be.

https://www.ccrek.be/docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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B&B. Naast een toelichting bij de afsluitingskalender en een aantal nieuwigheden besteed-
de hij ook aandacht aan tekortkomingen die het Rekenhof had vastgesteld bij voorgaande 
rekeningcontroles. 

Om wijzigingen van de boekhoudkundige cijfers uit te sluiten tegenover de officieel over-
gelegde rekeningen en de conformiteit te verzekeren van de vastgestelde rechten met de 
wet van 22 mei 2003123, is het belangrijk de afsluitingskalender te respecteren en afgesloten 
boekingsperiodes niet te heropenen. De Federale Accountant heeft in 2020 echter opnieuw 
toestemming gegeven om boekingen (zonder impact op de rekeningen) in voorgaande 
boekjaren uit te voeren. Ook werden er opnieuw vastgestelde rechten aan het boekjaar 
2020 gehecht na 31 januari 2021. De Federale Accountant laat dit laatste toe zodat de jaar-
rekening een getrouwer beeld geeft van de economische realiteit. Het Rekenhof wijst er 
echter nogmaals op dat dit in strijd is met de wet van 22 mei 2003.

Daarnaast moet de Federale Accountant voldoende aandacht besteden aan de interne be-
heersing. Zo is hij als beheerder van het Fedcomsysteem verantwoordelijk voor de betrouw-
baarheid van de stamgegevens en de rapporten die beschikbaar zijn in Fedcom. Hiertoe 
moeten er procedures en controles opgezet worden om fouten tijdig te detecteren zodat 
deze nog kunnen worden rechtgezet. Het Rekenhof merkt op dat er nog steeds onvoldoende 
aandacht gaat naar de interne beheersing. Zo stelt het significante fouten vast in de budget-
taire boekhouding, worden sommige monetaire grootboekrekeningen nog steeds op basis 
van foutieve wisselkoersen omgerekend, worden intracompanytransacties124 niet systema-
tisch geëlimineerd en zorgen verkeerde basisgegevens van intercompanytransacties125 nog 
steeds voor afstemmingsproblemen bij de consolidatie. Ook bemoeilijken bepaalde keuzes 
bij de systeemconfiguratie in Fedcom de interne beheersing, waardoor bv. de openstaande 
saldi van sommige vorderingen-, schulden- en wachtrekeningen moeilijk kunnen worden 
gerapporteerd en opgevolgd. 

Het Rekenhof wijst er tot slot op dat de Federale Accountant kwaliteitsprocedures en con-
troles moet uitwerken waarmee fouten intern kunnen worden gedetecteerd126 voordat de 
rekening aan het Rekenhof wordt voorgelegd. De Federale Accountant moet zich er in de 
mate van het mogelijke ook van vergewissen dat de informatie die hij van de departementen 
ontvangt correct en voldoende is.

123 Volgens artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 moeten verrichtingen gehecht worden aan het boekjaar waarin zij 
hebben plaatsgevonden, voor zover deze uiterlijk op 31 december van het boekjaar zijn vastgesteld en ten laat-
ste op 31 januari van het daaropvolgende jaar zijn geboekt. De departementen moesten dus de rechten die na  
31 januari 2021 werden geboekt aan 2021 hechten. Volgens een omzendbrief van de minister van Begroting mogen 
de departementen hiervan echter afwijken met het oog op de getrouwheid van de rekeningen.

124 Intracompanytransacties zijn transacties tussen de afdelingen binnen eenzelfde departement. Dergelijke transac-
ties kunnen opgevolgd worden via een analytische boekhouding maar mogen geen invloed hebben op de alge-
mene boekhouding.

125 Intercompanytransacties zijn interne stromen tussen entiteiten waarvan de rekeningen geconsolideerd worden. 
Die interne stromen genereren kosten en opbrengsten in de resultatenrekeningen alsook schulden en vorderingen 
in de balansen, die bij de consolidatie moeten worden geschrapt om dubbeltellingen te voorkomen. als dat niet 
gebeurt, worden de balans en de resultatenrekening kunstmatig aangedikt.

126 Zo is er een beperkt verschil tussen de samenvatting en de gedetailleerde balans en resultatenrekening die werden 
overgelegd, en dit als gevolg van een rekenfout.  
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2.1.3 Kwaliteitsbeheersing door de departementen
Tijdens zijn controles heeft het Rekenhof vastgesteld dat de departementen de instructies 
van de Federale Accountant en de voorgestelde afsluitingskalender onvoldoende respecte-
ren127. Dit zorgt voor vertragingen waardoor de Federale Accountant minder tijd heeft om 
de algemene rekening op te maken en de noodzakelijke kwaliteitscontroles uit te voeren. 
Om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden zal de Federale Accountant de afslui-
tingskalender herbekijken.

Het Rekenhof heeft de voorbije jaren telkens fouten of ontbrekende transacties vastgesteld 
die ervoor zorgden dat er correcties van voorgaande boekjaren moesten worden opgeno-
men. Aangezien nog steeds niet alle tekortkomingen zijn weggewerkt, zullen er ook in 
2021 of later nog correcties op voorgaande boekjaren via het eigen vermogen moeten wor-
den verwerkt. 

Om de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige cijfers te kunnen verzekeren, moeten de 
departementen ook meer inzicht krijgen in hun eigen activiteiten en processen die hierop 
een invloed kunnen hebben. Op die manier moet het voor hen mogelijk worden zelf de 
volledigheid en de juistheid van hun boekhouding te beoordelen en schommelingen te ver-
klaren. Voor boekingen van verrichtingen waarvoor het beheer gebeurt in een achterlig-
gend beheerssysteem, is dit meestal moeilijker omdat er vaak slechts een samenvattende 
boeking in Fedcom terechtkomt. Dit houdt ook in dat een detail of overzicht niet altijd 
beschikbaar is, wat de controle door het Rekenhof bemoeilijkt.

Het Rekenhof stelt ook vast dat de departementen in sommige gevallen openstaande saldi 
op balansrekeningen onvoldoende kunnen verantwoorden. Op basis van artikel 16 van de 
wet van 22 mei 2003 moeten jaarlijks de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen 
en waarderingen worden uitgevoerd om de inventaris op 31 december op te maken van alle 
bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van de departementen. Het Rekenhof stelt 
daarom voor om op basis van de werkzaamheden die voor deze inventarisatie moeten wor-
den uitgevoerd, de nodige verantwoordingsstukken op te maken en dit mee op te nemen als 
onderdeel van het rapporteringsproces voor de maand- en jaarafsluitingen.

2.1.4 Bevestigingsbrieven
Het Rekenhof heeft aan de Federale Accountant en de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het opstellen van de financiële staten van de departementen gevraagd te bevestigen 
dat ze hebben voldaan aan hun verantwoordelijkheden bij het opstellen van de algemene 
rekening en dat de aan het Rekenhof bezorgde informatie volledig is.

In zijn bevestigingsbrief stelt de dienst Federale Accountant de consolidatie te hebben uit-
gevoerd volgens de methode van de globale integratie. Daardoor werd 99 % van de inter-
companyverrichtingen geschrapt, overeenkomstig de ESR-definities. Daarnaast preciseert 
hij dat een deel van de terreinen en gebouwen nog altijd geboekt wordt op basis van inven-
tarislijsten die niet up-to-date zijn. 

127 Het gaat meestal om kleine vertragingen voor manuele boekingen. Daarnaast gaat het ook om automatische boe-
kingen met betrekking tot het proces van de gewaardeerde goederenontvangst, die niet tijdig in Fedcom terecht-
komen buiten de wil van de departementen om.
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Ook de departementen hebben een bevestigingsbrief ondertekend. Sommige verduidelij-
ken daarin hun verantwoordelijkheden bij de opmaak van de algemene rekening of bij de 
vaststellingen die het Rekenhof heeft geformuleerd bij de jaarrekening 2020:

•  Defensie preciseert dat in navolging van de opmerkingen en aanbevelingen van het Re-
kenhof en van de dienst Federale Interne Audit in 2020 een nieuwe afsluitende verrich-
ting werd toegepast om een deel van de voorraden te herklasseren bij de vaste activa en 
op die manier bij te dragen tot het getrouw beeld van de rekeningen van het algemeen 
bestuur.

•  De Federale Politie stelt het nodige te hebben gedaan op het vlak van de interne beheer-
sing, ook al is ze niet onderworpen aan het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 be-
treffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoe-
rende macht. 

•  De FOD Financiën kan het getrouw beeld van de algemene rekening 2020 niet garan-
deren, onder meer omdat de fiscale vastgestelde rechten om diverse redenen nog niet 
allemaal in de boekhouding zijn opgenomen. Bovendien verklaart de FOD Financiën 
niet te kunnen bevestigen dat de gegevens die werden meegedeeld tijdens de controle 
van de rekeningen door het Rekenhof volledig waren, omdat de grondige evaluatie van 
de rekeningen nog niet helemaal voltooid is. In dat verband verwijst de FOD naar drie 
initiatieven die in 2020 werden gelanceerd: 

 { Een externe partner is ingeschakeld om de boekhouding te professionaliseren. 
 { Een werkgroep (met vertegenwoordigers van de FOD BOSA, van het Rekenhof 

en van het INR) zal zich buigen over de boekhoudschema’s voor fiscale 
aangelegenheden.

 { Een interne werkgroep zal zich buigen over de rapportering.
•  De FOD Volksgezondheid benadrukt de moeilijkheid om een inventaris van de voorra-

den op te stellen voor producten die in 2020 werden aangekocht naar aanleiding van de 
COVID-19-crisis.

•  De FOD Mobiliteit bevestigt dat er een saldoverschil blijft met de openstaande vor-
deringen in de rekeningen van de MIVB. Hij preciseert dat elk jaar een analyse wordt 
uitgevoerd om de cijfers te reconciliëren en dat hij inspanningen zal blijven leveren om 
dat saldoverschil voortaan te beperken.

2.2 Evaluatieregels
In de toelichting bij de jaarrekening moet een samenvatting van de waarderingsregels zijn 
opgenomen128. De Federale Accountant heeft die gemeenschappelijke regels opgesteld en 
aan de departementen meegedeeld. Ze zijn echter nog altijd onvolledig en onnauwkeurig. 
De departementen gebruiken bovendien vaak andere regels. Dat gebrek aan eenvormige 
waarderingsregels is nadelig voor het consolidatieproces om de jaarrekening van het alge-
meen bestuur en dus de jaarrekening van de federale Staat op te maken.

Voor het algemeen bestuur hebben de voornaamste tekortkomingen (die uitgebreider wor-
den behandeld in de volgende punten van dit deel 2) betrekking op:

128 Overeenkomstig 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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•  de boeking van de fiscale ontvangsten, waarvoor de waarderingsregels niet preciseren 
vanaf welk moment de voorwaarden van het vastgestelde recht zijn vervuld voor de ver-
schillende types belastingen en heffingen;

•  de waardering van de terreinen en gebouwen, waarvoor nog geen herwaarderingsregels 
werden bepaald;

•  de aanschaffingswaarde en de herwaarderingen van de participaties, die momenteel af-
hangen van het boekhoudkundige referentiestelsel waarin ze worden beheerd;

•  de uiteenlopende interpretaties van de raming van de voorzieningen;
•  het gebrek aan volledige en eenvormige regels voor de waardering van de voorraden;
•  de onvolledige waarderings- en boekingsmethodes voor de overheidsschuld, die de in-

formatie over de verschillende financiële producten niet integreren.

De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit129 moet voor verschillende van die pun-
ten voorstellen formuleren voordat de minister van Financiën de regels kan vaststellen. 
In afwachting van die voorstellen onderstreept het Rekenhof dat de Federale Accountant 
exhaustieve waarderingsregels moet opstellen en verspreiden.

2.3 Consolidatie
Om tot de jaarrekening van het algemeen bestuur te komen moet de Federale Accountant 
de boekhoudkundige gegevens die individueel per departement worden bijgehouden, con-
solideren. Daartoe moet hij de rekeningen van alle departementen samenvoegen en daarbij 
ook onderlinge transacties eliminineren, omdat die geen invloed mogen hebben op de jaar-
rekening van het algemeen bestuur. 

Het Rekenhof stelt nog steeds tekortkomingen vast in de consolidatieprincipes en -proce-
dures die de Federale Accountant gebruikt. Enerzijds bemoeilijkt de configuratie en het 
gebruik van het boekhoudsysteem een volledige en degelijke rapportering over alle onder-
linge transacties. Anderzijds worden intercompanytransacties niet in alle rubrieken van 
de balans en de resultatenrekening geëlimineerd. Sommige boekingen worden in de reke-
ningen opgenomen zonder partnermaatschappij, waardoor identificatie van intercompa-
nytransacties achteraf niet mogelijk is. Een deel van de vastgestelde verschillen wordt ook 
verklaard doordat maar één van de betrokken departementen de transactie als intercom-
pany heeft aangeduid. 

De Federale Accountant kiest ervoor om alleen transacties voor leveringen van goederen en 
diensten en inkomensoverdrachten te elimineren en niet personeelsgerelateerde of fiscale 
verrichtingen (detacheringen, bedrijfsvoorheffing, btw enz.). Door het onvolledige regelge-
vende kader voor de consolidatie is het onduidelijk of dit aanvaardbaar is. Het Rekenhof be-
veelt daarom aan om dit kader verder uit te werken. Daarbij moet in de eerste plaats worden 
verduidelijkt welke intercompanytransacties geëlimineerd moeten worden. Het Rekenhof 
benadrukt dat zelfs als er voor sommige verrichtingen argumenten zijn om ze niet te eli-
mineren, de Federale Accountant dit in de waarderingsregels en in de commentaar bij de 
jaarrekening moet verantwoorden.

129 Zie het artikel “Voortgang van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit” in deel 
3 van dit Boek.
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De Federale Accountant elimineert bovendien alleen transacties die zijn uitgevoerd in 
het huidige boekjaar en waarover tussen de partijen een volledige overeenstemming is. 
Openstaande saldi van voorgaande jaren blijven zo onterecht buiten beschouwing. In zijn 
instructies vraagt de Federale Accountant al een aantal jaar aan de departementen om op 
regelmatige basis hun intercompanyrelaties af te stemmen met elkaar. Die afstemming zou 
een deel van de verschillen moeten oplossen voordat het boekjaar wordt afgesloten. Het 
Rekenhof stelt vast dat dankzij deze aanbeveling sommige departementen nagenoeg geen 
intercompanyverschillen meer hebben. Omdat de Federale Accountant echter alleen vol-
ledig overeenstemmende bedragen elimineert, worden er toch belangrijke saldi niet ge-
elimineerd. Zo zijn er minstens 2,4 miljoen euro aan vorderingen en 3,0 miljoen euro aan 
schulden voor leveringen van goederen en diensten onterecht in de geconsolideerde balans 
van het algemeen bestuur opgenomen. Daarnaast worden er in de geconsolideerde resulta-
tenrekeningen van het algemeen bestuur onterecht minstens 427,0 miljoen euro aan kosten 
en 17,1 miljoen euro aan opbrengsten gerapporteerd. 

De rekeningen van de meeste departementen bevatten bovendien ook intracompanytrans-
acties die niet zijn geëlimineerd. Zo zijn er 7,8 miljoen euro aan schulden en 96,2 miljoen 
euro aan kosten opgenomen in de jaarrekening van het algemeen bestuur waaronder 
6,3 miljoen euro aan openstaande schulden en 61,6 miljoen euro aan kosten voor de ver-
schillende ambassades binnen de FOD Buitenlandse Zaken. Dergelijke boekingen kunnen 
in een analytische boekhouding worden opgenomen maar mogen niet tot uiting komen in 
de jaarrekening.

3	 Specifieke	commentaar

3.1 Ontvangstencyclus

3.1.1 Fiscale opbrengsten

Fiscale opbrengsten versus fiscale ontvangsten
Het proces van de fiscale ontvangsten heeft alleen betrekking op de FOD Financiën. Terwijl 
dit proces in de budgettaire boekhouding een invloed heeft op de ontvangsten, heeft het in 
de algemene boekhouding een impact op het actief, het passief, de kosten en de opbreng-
sten. 

Het begrip fiscale opbrengsten daarentegen heeft een beperktere reikwijdte en betreft 
alleen de opbrengsten die in de algemene boekhouding terechtkomen in de subklassen 
72 (belastingen op de productie en de invoer130), 73 (courante belastingen op inkomen en op 
vermogen131) en 77 (vermogensheffingen132). 

Het proces van de fiscale ontvangsten genereert dus niet uitsluitend fiscale opbrengsten in 
de boekhouding. Daarnaast gebeuren de boekingen zowel op kasbasis als op transactiebasis 

130 Het betreft voornamelijk opbrengsten uit btw, energiebijdragen, accijnzen en gelijkgestelde taksen, bijdragen aan 
het garantiefonds, milieutaksen.

131 Het betreft voornamelijk opbrengsten uit bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen, personenbelasting, vennoot-
schapsbelasting, roerende voorheffing, belasting niet-ingezetenen.

132 Het betreft de opbrengsten van de taks op het langetermijnsparen.
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(volgens het concept vastgestelde rechten) zodat de opgenomen bedragen moeilijk te inter-
preteren zijn. Om die reden kunnen de cijfers die hierna volgen, verschillen van de begro-
tingscijfers in deel 1 van dit Boek die gebaseerd zijn op zuivere kasontvangsten.

Fiscale opbrengsten 
De fiscale opbrengsten zijn gedaald tot 100.936,1 miljoen euro in 2020 (2019: 117.688,7 mil-
joen euro)133. De daling ligt voornamelijk bij de btw-opbrengsten (-13.845,8 miljoen euro), 
de voorafbetalingen (-2.308,2 miljoen euro), de vennootschapsbelasting (-1.519,4 mil-
joen euro), de bijdragen op energie (-1.116,0 miljoen euro) en de roerende voorheffing 
(-936,4 miljoen euro). 

De daling in de btw-opbrengsten komt voornamelijk door het eenmalige effect van de op-
name van btw-vorderingen in de boekhouding in 2019134. Daarnaast is ze deels te wijten aan 
een aantal diverse taksen die sinds 2020 via interface afzonderlijk vanuit FIRST135 worden 
geboekt en die tot 2019 als btw-opbrengsten werden gerapporteerd. In totaal gaat het om 
2.130,3 miljoen euro die vanaf 2020 elders in de fiscale opbrengsten wordt opgenomen136. 

Tijdens de controles van de algemene rekening 2020 heeft het Rekenhof in het proces van 
de fiscale ontvangsten enkele tekortkomingen vastgesteld die onzekerheid creëren over de 
betrouwbaarheid van de geboekte opbrengsten:

• De saldi van de maandstaten verschillen van de saldi die via interface in Fedcom werden 
geboekt. Daarbij is niet altijd duidelijk welk van beide correct is.

• Voor de boekingen via rechtstreekse interface vanuit PLDA137 in Fedcom kon de admi-
nistratie Douane & Accijnzen, in tegenstelling tot in 2019, geen samenvattende staat 
aanleveren van de boekingen die in Fedcom moesten worden geboekt op basis van het 
concept van vastgestelde rechten. 

• De boekingen in Fedcom via een rechtstreekse interface vanuit achterliggende 
applicaties zijn vaak samenvattende boekingen. De details ervan bevinden zich in de 
achterliggende applicatie. De FOD Financiën slaagt er echter tot nu toe niet in dit detail 
aan te leveren. 

133 Hiervan wordt 100.795,3 miljoen euro (2019: 117.550,3 miljoen euro) geboekt door de FOD Financiën als resultaat 
van het proces van de fiscale ontvangsten. Dit is 99,86 % van de fiscale opbrengsten die het algemeen bestuur in 
2020 heeft geboekt (2019: 99,88 %). Daarnaast boekten ook de volgende FOD’s nog fiscale opbrengsten: de FOD 
economie (43,5 miljoen euro voor de nucleaire vergoeding en diverse andere bijdragen), de FOD Binnenlandse 
Zaken (32,8 miljoen euro voor diverse retributies), de FOD VVVl (32,2 miljoen euro voor het federale aandeel van 
de ontvangen emissierechten) en de FOD mobiliteit (32,2 miljoen euro voor diverse diensten).

134 Het ging om 6.922,9 miljoen euro aan oninvorderbare btw-vorderingen en 3.708,0 miljoen euro andere nog niet 
opgenomen btw-vorderingen. Van die sommen was 4.941,9 miljoen euro zuivere btw-vorderingen die werden ge-
boekt met de fiscale opbrengsten als tegenpost en 5.689,1 miljoen euro btw-boete- en intrestvorderingen waar-
van de tegenpost in de niet-fiscale opbrengsten wordt geboekt. 

135 Deze  it-applicatie wordt voornamelijk gebruikt voor de directe belastingen. 
136 Het betreft de belasting op de verzekeringsverrichtingen (965,6 miljoen euro), de jaarlijkse belasting op de kre-

dietinstellingen (753,8 miljoen euro), de belasting op de beursverrichtingen (252,3 miljoen euro), de taks op het 
langetermijnsparen (124,5 miljoen euro), de taks op de effectenrekeningen (16,1 miljoen euro), de taks op de 
winstdeelnemingen (16,1 miljoen euro), de taks op aanplakking (1,1 miljoen euro) en de jaarlijkse belasting op de 
verzekeringsmaatschappijen (0,7 miljoen euro).

137 Deze it-applicatie wordt gebruikt voor douane en accijnzen. 
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Fiscale opbrengsten FOD Financiën - vastgestelde rechten

Algemeen
In het verleden steunden de boekingen voor het proces van de fiscale ontvangsten voorna-
melijk op maandstaten die op kasbasis werden opgemaakt en via een halfautomatisch pro-
ces met veel manuele tussenkomsten tot stand kwamen. De opmaak van deze staten en de 
boeking ervan in Fedcom resulteerde regelmatig in fouten. De voorbije jaren heeft de FOD 
Financiën inspanningen geleverd om zijn processen aan te passen en gefaseerd het gebruik 
van maandstaten in het rapporteringsproces te verminderen. In de plaats daarvan komen 
meer boekingen die vanuit de achterliggende applicaties worden gegenereerd, automatisch 
via interface in Fedcom terecht. 

Deze evolutie past in het beperken van manuele tussenkomsten en het verbeteren van de 
interne beheersing. Ze moet ook een antwoord bieden op de verplichting voor de FOD 
Financiën om sinds 1 januari 2017 alle fiscale ontvangsten te boeken op het ogenblik dat aan 
de voorwaarden voor een vastgesteld recht138 is voldaan. Dat houdt in dat opbrengsten vroe-
ger moeten worden aangerekend en vorderingen moeten worden geboekt voor opbrengsten 
die voldoen aan de voorwaarden van het vastgestelde recht, ook al is de betaling op balans-
datum nog niet ontvangen. Het concept van vastgestelde rechten wordt in de jaarrekening 
2020 nog altijd maar voor een deel van de fiscale opbrengsten toegepast.

Het Rekenhof heeft voor het jaar 2020 fouten gevonden in de programmatie van de in-
terfaceboekingen. De belangrijkste fout betreft het tijdstip waarop, in het kader van het 
mechanisme van de terugbetalingsfondsen, te veel ontvangen bedragen als terugbetaald 
beschouwd worden in de uitvoeringsrekening van de begroting139. Daardoor zijn de ge-
rapporteerde geïnde bedragen in de toelichting bij de uitvoeringsrekening te laag140. Het 
Rekenhof benadrukt dat de nodige controleprocedures moeten worden uitgewerkt om ze-
kerheid te verkrijgen over het geheel van de cijfers in de algemene rekening. 

Elk type fiscale ontvangst is anders en wordt beheerd in specifieke informaticatoepassin-
gen waarbij voor elk type afzonderlijk en eenduidig gedefinieerd moet worden wanneer aan 
de voorwaarden van het vastgestelde recht is voldaan. Deze definities moeten vervolgens 
technisch vertaald worden in de informaticatoepassing, wat de overgang van een boek-
houding op kasbasis naar een boekhouding op basis van vastgestelde rechten complex en 
tijdrovend maakt.

Om voor de verschillende types fiscale ontvangsten voorstellen te formuleren over hoe het 
concept vastgesteld recht moet worden geïnterpreteerd, werd in 2019 op vraag van de FOD 
Financiën een werkgroep opgericht. Deze werkgroep is samengesteld uit medewerkers van 
de FOD Financiën, de FOD BOSA en het Rekenhof en wordt ondersteund door externe 
experts. De voorstellen van de werkgroep kunnen nadien ook door de Commissie voor de 
Openbare Comptabiliteit worden besproken. 

138 artikel 8 van de wet van 22 mei 2003, artikel 19 en artikel 20, 10° van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
139 De vaststelling heeft als dusdanig geen impact op de jaarrekening.
140 Dit wordt behandeld bij de opmerkingen bij het vorderingensaldo van de federale overheid.
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De werkgroep is in maart 2020 van start gegaan en bespreekt de boekhoudschema’s die de 
FOD Financiën opmaakt voor elk type fiscale ontvangst aan de hand van een beschrijving 
van het achterliggende proces en de bestaande wetgeving. Er wordt voorrang gegeven aan 
fiscale ontvangsten waar veranderingen in het proces zijn gepland. Zo werd voorlopig al-
leen voor de personenbelasting een voorstel geformuleerd dat werd uitgewerkt naar aanlei-
ding van de integratie van de personenbelasting in de applicatie FIRST vanaf 1 januari 2021. 
Momenteel bekijkt de werkgroep het proces van de registratie-, griffie- en hypoheekrech-
ten. Omdat deze oefening nog niet werd gedaan voor elk type fiscale ontvangst en de ko-
mende jaren dus verder moet worden gezet, blijft er onzekerheid over de juistheid van de 
boekingen in Fedcom.

Het Rekenhof stelde in het verleden al vast dat de aanpassingen aan de waarderingsregels 
voor de boeking van de fiscale ontvangsten onvoldoende worden toegelicht in de commen-
taar bij de algemene rekening. Dit heeft een negatief effect op de leesbaarheid van de alge-
mene rekening en op de correcte vergelijking met voorgaande boekjaren.

De commentaar bij de algemene rekening 2020 vermeldt de fiscale ontvangsten die worden 
geboekt op basis van vastgesteld rechten. Er wordt echter geen overzicht gegeven van wat 
de impact is op het resultaat van de fiscale ontvangsten die pas vanaf 2020 volgens dit con-
cept worden geboekt. Dat bemoeilijkt een vergelijking tussen de resultaten van verschil-
lende boekjaren.

Situatie 2020
In 2020 heeft de FOD Financiën in totaal 100.795,3 miljoen euro aan fiscale opbrengsten 
geboekt, waarvan 74.094,7 miljoen euro op basis van vastgestelde rechten. Dit betekent dat 
in 2020 nog altijd 26.700,6 miljoen euro aan fiscale opbrengsten op kasbasis zijn geboekt als 
contante rechten of via de manuele boeking van maandstaten.

Onderstaande grafiek toont de onderverdeling per aard en administratie:

Grafiek 20 –  Opdeling van de fiscale opbrengsten 2020 van de FOD Financiën per administratie 
(in miljoen euro)

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
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Directe belastingen
De directe belastingen zorgen in 2020 voor 63.213,8 miljoen euro aan fiscale opbrengsten. 
Daarvan is er 20.397,3 miljoen euro (32,3 %) geboekt op basis van vastgesteld rechten. Het 
gaat om netto-opbrengsten beheerd door de applicatie FIRST, voornamelijk de voorafbe-
talingen (13.635,8 miljoen euro), de roerende voorheffing (3.302,2 miljoen euro) en de ven-
nootschapsbelastingen (1.387,6 miljoen euro). Voor de voorafbetalingen boekt de FOD geen 
vorderingen omdat ze geboekt worden op het moment van de ontvangst op de rekeningen 
van de FOD Financiën.

In 2020 werd echter nog altijd 42.816,4 miljoen euro (67,7 %) aan fiscale opbrengsten geboekt 
via de manuele boeking van maandstaten. Het gaat om ontvangsten tijdens het jaar en dus 
boekingen op kasbasis, voornamelijk bedrijfsvoorheffing (45.613,6 miljoen euro), vennoot-
schapsbelasting (1.491,2 miljoen euro) en personenbelasting (-5.042,8 miljoen euro). 

Douane & Accijnzen
De algemene administratie Douane & Accijnzen genereerde in 2020 9.525,1 miljoen euro 
aan fiscale opbrengsten. Daarvan werd 10.446,9 miljoen euro (109,7 %) geboekt op basis 
van vastgestelde rechten. Het betreft de netto-opbrengsten beheerd door de applicatie 
PLDA, voornamelijk de bijdragen op energie (5.569,4 miljoen euro), accijnzen (3.376,3 mil-
joen euro) en btw (1.091,1 miljoen euro).

Daarnaast boekt de administratie -921,8 miljoen euro (-9,7 %) aan fiscale opbrengsten via 
de manuele boeking van maandstaten, met name enerzijds de manuele boeking van de 
teruggaven Diesel (-921,9 miljoen euro)141, anderzijds de manuele boeking van een beperkt 
saldo van opbrengsten die nog niet via rechtstreekse interface vanuit het beheersprogram-
ma PLDA geboekt worden (0,1 miljoen euro).

Btw, Registratie en Domeinen
De btw, registratie en domeinen leveren in 2020 27.527,2 miljoen euro fiscale opbrengsten. 
Daarvan is 42.721,2 miljoen euro (154,7 %) geboekt op basis van vastgestelde rechten. Het 
betreft netto-opbrengsten beheerd door de applicaties STIRON en FIRST, voornamelijk 
btw (42.595,8 miljoen euro), taks op het langetermijnsparen (124,5 miljoen euro) en een 
beperkt saldo aan andere belastingen op productie en invoer (0,9 miljoen euro). 

Daarnaast boekt de FOD -15.194,0 miljoen euro (-55,2 %) aan fiscale opbrengsten via interface 
vanuit Comfor (Registratierechten en griffierechten, -240,7 miljoen euro) en Hypocomptabi 
(Hypotheekrechten, -84,0 miljoen euro) en via de manuele boeking van maandstaten 
(-15.518,7 miljoen euro). Het gaat hierbij voornamelijk om -15.735,8 miljoen euro aan btw. 
Het negatieve saldo kan worden verklaard doordat de terugbetaalde sommen via de terug-
betalingsfondsen voor de btw-ontvangsten nog altijd grotendeels manueel geboekt worden 
via de maandstaten.

141 Deze teruggaven betreffen de gedeeltelijke teruggave van de betaalde accijnzen op diesel voor  professionele ge-
bruikers.
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Andere
Ten slotte bevatten de fiscale opbrengsten nog 529,3 miljoen euro aan andere opbrengsten. 
Het betreft enerzijds 434,8 miljoen euro aan ontvangsten inzake het Garantiefonds142 en 
94,5 miljoen euro aan monopolierente verschuldigd door de Nationale Loterij. Deze op-
brengsten worden integraal geboekt op basis van vastgestelde rechten.

Het gaat hier echter niet om fiscale ontvangsten. Dit komt ook tot uiting in de uitvoerings-
rekening van de begroting. In de jaarrekening wordt voor beide ontvangsten echter onte-
recht een grootboekrekening gebruikt van de subklasse 72 (belastingen op de productie en 
de invoer).

3.1.2	 Niet-fiscale	opbrengsten
De niet-fiscale opbrengsten voor 2020 bedragen 9.530,4 miljoen euro143. Dit is een daling 
met 7.295,4 miljoen euro in vergelijking met 2019 (16.825,9 miljoen euro). Deze daling is 
deels boekhoudkundig doordat in 2019 nog niet geregistreerde btw-boetevorderingen in 
Fedcom zijn opgenomen (+ 5.689,1 miljoen euro)144. Dit zorgde in 2019 voor een eenma-
lige stijging van de andere inkomensoverdrachten dan belastingen en sociale bijdragen, die 
mede hierdoor in 2020 met 6.062,2 miljoen euro daalden. 

Daarnaast heeft ook de COVID-19-crisis een negatieve invloed op de niet fiscale ont-
vangsten in 2020. Een aantal ondernemingen waarvan de Staat aandeelhouder is, beslis-
te in 2020 geen dividend uit te keren. Daardoor zijn de opbrengsten uit dividenden van 
1.365,7 miljoen euro in 2019 gedaald naar 687,8 miljoen euro in 2020 (-678,0 miljoen euro). 
Naast 681,6 miljoen euro aan dividenden die in 2019 nog ontvangen werden vanuit de parti-
cipaties in verschillende banken werd in 2020 ook het dividend van de Nationale Loterij in 
2020 geschrapt (3,2 miljoen euro in 2019). Ook de opbrengsten uit de verkoop van goederen, 
het leveren van diensten, de verhuur van gebouwen en andere productie- en exploitatieop-
brengsten vielen lager uit. 

De controle van het Rekenhof voor de niet-fiscale opbrengsten bestaat enerzijds uit einde-
jaarscontroles waarbij de nadruk ligt op het analytische nazicht van de saldi, en anderzijds 
uit recurrente controles tijdens het jaar waarbij de interne beheersing van de ontvangsten-
cyclus op basis van een steekproef wordt gecontroleerd. Hoewel de Federale Accountant de 
opmerkingen van het Rekenhof nog steeds als aandachtspunt opneemt in zijn instructies 
en richtlijnen voor de departementen, blijven er problemen met de volledigheid en het ge-
trouw beeld van de niet-fiscale opbrengsten.

Op basis van de recurrente controles stelt het Rekenhof opnieuw vast dat de departemen-
ten te weinig aandacht besteden aan een correcte verantwoording en registratie van de 

142 Het betreft de bijdragen van de financiële instellingen die aangehouden worden ter (gedeeltelijke) bescherming 
van de tegoeden en financiële instrumenten indien de aangesloten instellingen hun verplichtingen niet meer kun-
nen nakomen.

143 De niet-fiscale opbrengsten bevatten ook opbrengsten uit voorraadwijzigingen, intresten op leningen, herwaarde-
ringsmeerwaarden, kapitaalwinsten door de verkoop van immateriële en materiële vaste activa, terugnemingen 
van waardeverminderingen op activa en terugnemingen op eigen gereserveerde fondsen en voorzieningen. Op-
merkingen over die opbrengsten komen aan bod in andere delen van dit hoofdstuk. 

144 in 2019 werd eveneens een waardevermindering geboekt voor deze vorderingen. Deze waardevermindering werd 
in de resultatenrekening aan de kostenzijde geboekt bij de kapitaalverliezen.
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geboekte opbrengsten. Voor sommige geselecteerde opbrengsten konden ze geen passende 
verantwoordingsstukken aanleveren. Ook verwijzen de uitgaande facturen niet altijd naar 
de achterliggende verantwoordingsstukken. Daardoor ontstaat onzekerheid over de cor-
recte en tijdige boekhoudkundige verwerking van de opbrengsten en vorderingen.

Hoewel ook de opbrengsten op basis van vastgestelde rechten moeten worden geboekt, 
worden ze in praktijk vaak nog als een contant recht geboekt of wordt het vastgesteld recht 
pas gecreëerd bij de inning. Aangezien vaak al eerder aan de voorwaarden van het vastge-
stelde recht is voldaan, zorgt dit voor een verschuiving van de opbrengsten in de tijd en voor 
een onderschatting van de vorderingen op de balans. Daardoor moeten de departementen 
de ontvangsten extracomptabel opvolgen, wat het risico verhoogt dat bedragen niet wor-
den geïnd. Anderzijds boeken de departementen soms opbrengsten die betrekking hebben 
op een volgend boekjaar. Ook de eindejaarsverrichtingen inzake op te stellen facturen en 
creditnota’s, en toe te rekenen of over te dragen opbrengsten worden nog altijd onvolledig 
geboekt. Dat alles zorgt voor verschuivingen tussen boekjaren. 

Voor sommige transacties gebruiken de departementen foutieve grootboekrekeningen, zo-
wel in de balans als in de resultatenrekening. Dat komt onder meer door een verkeerde toe-
wijzing van debiteurs in de Fedcomdatabank. Dat bemoeilijkt de interpretatie van de cijfers 
uit de jaarrekening en de vergelijking tussen boekjaren. Ook manueel worden opbrengsten 
niet altijd op de gepaste grootboekrekeningen geboekt en gebruiken de departementen 
in verschillende boekjaren andere grootboekrekeningen voor eenzelfde type ontvangst. 
Aangezien er vaak een unieke link is tussen een grootboekrekening en een begrotingsar-
tikel, worden opbrengsten niet alleen in de foute (sub)rubriek geboekt, maar ook op het 
verkeerde begrotingsartikel, zodat dit ook een impact heeft op de uitvoeringsrekening van 
de begroting. 

De departementen besteden te weinig aandacht aan de interne beheersing van de niet-
fiscale opbrengsten. Zo blijkt uit de steekproeven dat ze voor sommige niet-fiscale opbreng-
sten een foutieve of onduidelijke berekeningsbasis hanteren en dat onvoldoende controle-
ren. Ook volgen ze de betalingstermijnen onvoldoende op.  

Enkele departementen boeken ook opbrengsten voor verrichtingen tussen diensten van het 
eigen departement. Dergelijke intracompanyverrichtingen mogen echter alleen voorkomen 
in de analytische boekhouding en niet in de algemene. De tekortkoming zorgt voor een 
overwaardering van zowel de niet-fiscale opbrengsten als de kosten.

Tijdens zijn eindejaarscontroles onderzoekt het Rekenhof de belangrijkste evoluties in de 
niet-fiscale opbrengsten. Het stelt hierbij opnieuw vast dat de departementen deze evoluties 
onvoldoende konden verklaren. Het Rekenhof beveelt de departementen daarom nogmaals 
aan hier meer aandacht aan te besteden en de opbrengstenrekeningen op regelmatige basis 
op te volgen, bv. in het kader van het maandelijkse afsluitingsproces. 
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De FOD Financiën houdt administratiekosten in op de aanvullende gemeentebelasting op 
de personenbelasting145. Voor de periode augustus 2019 tot april 2020 heeft de FOD voor 
16,2 miljoen euro kosten niet opgenomen maar dit laattijdig opgemerkt, zodat het bedrag 
pas in 2021 werd geordonnanceerd (betaalbaar gesteld) en ontvangen. Hoewel de FOD 
Financiën deze opbrengst nog in 2020 had kunnen boeken via de eindejaarsboekingen, is 
dit niet gebeurd. Deze opbrengst zal dus ten onrechte pas in de opbrengsten van 2021 ver-
schijnen.

3.1.3 Vorderingen op meer dan één jaar
De vorderingen op meer dan één jaar stijgen in 2020 met 392,4 miljoen euro en bedragen 
op het jaareinde 7.305,1 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan wordt beheerd door 
het Federaal Agentschap van de Schuld (6.307,7 miljoen euro) en omvat lineaire obligaties 
(OLO’s) en uitgegeven leningen. Het resterende gedeelte van de langetermijnvorderingen 
(997,3 miljoen euro) wordt beheerd door verschillende departementen van het algemeen 
bestuur, waarvan 844,5 miljoen euro bij de FOD Financiën.

De vorderingen op meer dan één jaar worden in de jaarrekening verder uitgesplist tussen 
OLO’s (2.348,0 miljoen euro), vorderingen op derden die niet aan het ARS146 onderworpen 
zijn (3.396,8 miljoen euro) en op derden die wel aan het ARS onderworpen zijn (1.560,3 mil-
joen euro). Tegenover vorig jaar werden onder meer nieuwe leningen verstrekt aan 
Apetra (365,0 miljoen euro), Infrabel (231,1 miljoen euro) en de International Development 
Association (80,5 miljoen euro). In het kader van de COVID-19-crisis werden ook leningen 
aan private ondernemingen (312,1 miljoen euro) verstrekt. Daarnaast zijn de vorderingen op 
meer dan één jaar ook boekhoudkundig toegenomen doordat 85,2 miljoen euro met betrek-
king tot gsm-licentiecontracten werd geherklasseerd. Dat bedrag stond vorig jaar nog op de 
wacht- en regularisatierekeningen. 

Het Rekenhof formuleerde de afgelopen jaren herhaaldelijk dezelfde opmerkingen over de 
vorderingen op meer dan één jaar die de departementen beheren. Het stelt in 2020 opnieuw 
vast dat er weinig vooruitgang is gerealiseerd. De boekhouddiensten kunnen vaak onmo-
gelijk de openstaande vorderingen correct beheren door technische moeilijkheden in het 
boekhoudsysteem en door oude vorderingen waarover te weinig informatie beschikbaar is. 
Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om na te gaan welke vorderingen nog invorderbaar 
zijn en procedures op te starten om voor elke vordering een oplossing te vinden.

De waarderingsregels schrijven voor dat voor oude vorderingen een waardevermindering 
moet worden geboekt. Bij de vorderingen op meer dan één jaar zijn dat al jaren de waar-
deverminderingen voor de terugvorderbare voorschotten uit het landbouwfonds (53,0 mil-
joen euro op een openstaande vordering van 53,2 miljoen euro) en op voorschotten aan 
ziekenhuizen die in de jaren 1970 betaald werden en die moeten worden terugbetaald bij 
sluiting of vereffening van het ziekenhuis (109,9 miljoen euro aan vorderingen die volle-
dig afgewaardeerd zijn). Daarnaast heeft de FOD Financiën een waardevermindering van 
24,2 miljoen euro geboekt. Tijdens zijn controle heeft het Rekenhof vastgesteld dat 9,0 mil-
joen euro hiervan betrekking heeft op vorderingen op korte termijn en bijgevolg in de 

145 Het proces van de fiscale ontvangsten bij de FOD Financiën heeft ook een invloed op de niet-fiscale opbrengsten. 
Zie ook punt 3.1.1.

146 algemeen rekeningstelsel (boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009).
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verkeerde rubriek van de balans is gepresenteerd. Verder heeft de FOD 3,2 miljoen euro 
onterecht als waardevermindering geboekt, aangezien de vorderingen waarop die betrek-
king had, terugbetaald of geannuleerd werden. Die laatste fout werd gecorrigeerd in de 
aangepaste versie van de jaarrekening. 

3.1.4 Vorderingen op minder dan één jaar
De vorderingen op minder dan één jaar zijn in 2020 met 2.151,9 miljoen euro gestegen en 
bedragen op het einde van het boekjaar 9.862,0 miljoen euro. Deze vorderingen zijn sa-
mengesteld uit 3.585,9 miljoen euro aan fiscale vorderingen en 6.276,1 miljoen euro aan 
niet-fiscale vorderingen. 

Fiscale vorderingen
De openstaande vorderingen die ontstaan vanuit het fiscale ontvangstproces zijn gestegen 
met 4.358,3 miljoen euro (+30,0 %) tot 18.899,7 miljoen euro (2019: 14.541,5 miljoen euro). 
Ook de waardeverminderingen op deze fiscale vorderingen zijn gestegen tot 15.313,8 mil-
joen euro (2019: 13.292,9 miljoen euro) waardoor de balans netto stijgt met 2.337,3 miljoen 
euro. De stijging in de waardeverminderingen op de fiscale vorderingen kan nagenoeg vol-
ledig worden toegeschreven aan het hogere openstaande saldo vorderingen. 

Deze toename van de openstaande fiscale vorderingen kan voornamelijk worden verklaard 
door diverse types belastingen die vanaf 2020 ook volgens het concept vastgesteld recht 
worden geboekt. Als gevolg hiervan worden voor deze belastingen in 2020 voor het eerst 
vorderingen geboekt. Bij de directe belastingen gaat het om de vennootschapsbelasting 
(2.310,7 miljoen euro), de belasting niet-inwoners (41,0 miljoen euro) en de rechtspersonen-
belasting (7,9 miljoen euro). Daarnaast is dit ook het geval voor de alimentatievorderingen 
(363,0 miljoen euro).

De btw-vorderingen tonen een negatief nettosaldo van -1.147,1 miljoen euro (2019: -1.013,0 mil-
joen euro). Dit is te wijten aan de negatieve btw-rekening-courant van -3.950,8 miljoen 
euro. Die bevat zowel positieve als negatieve saldi, waarvan het Rekenhof geen opsplitsing 
heeft ontvangen. Zoals voorgaande jaren werden de negatieve saldi niet overgeboekt naar 
het passief.

De fiscale vorderingen omvatten in de eerste versie van de jaarrekening een schuld voor de fi-
nanciering van de Belgische gemeenten die grenzen aan het Groothertogdom Luxemburg147 
(34,0 miljoen euro), die nog niet werd overgeboekt naar de schulden op hoogstens één jaar. 
Na een opmerking van het Rekenhof werd dit gecorrigeerd in de tweede versie van de jaar-
rekening. 

Sinds 2018 boekt de FOD Financiën vastgestelde rechten onder de rechten en verplichtin-
gen buiten balans. Het betreft openstaande saldi die betrekking hebben op vorderingen 
voor fiscale opbrengsten die echter nog steeds op kasbasis in de boekhouding worden op-
genomen via de manuele boeking van maandstaten. Hoewel deze methode aan de lezer 
van de jaarrekening enige informatie geeft over deze vorderingen, moeten de openstaande 

147 Jaarlijks wordt een schuld geboekt aan de belgische grensgemeenten met het groothertogdom luxemburg, ter 
compensatie van de gemiste inkomsten voor die gemeenten in het kader van de personenbelasting aangezien veel 
van de inwoners in het groothertogdom werken en dus geen personenbelasting betalen.
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saldi op basis van het concept ‘vastgesteld recht’ in de balans worden geboekt als vordering. 
Op 31 december 2020 gaat het om een 32.187,4 miljoen euro waarvan 31.537,0 miljoen euro 
werd gerapporteerd in de rechten en verplichtingen buiten balans (zie punt 3.10.6). Door 
een onduidelijkheid in het rapporteringsproces werd 650,4 miljoen euro ten onrechte niet 
gerapporteerd.

Niet-fiscale vorderingen
De niet-fiscale vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit kortetermijnleningen bij het schuld-
beheer (5.683,2 miljoen euro), een nieuwe lening aan het Nationaal Orkest van België 
(168,0 miljoen euro) en 168,6 miljoen euro aan langetermijnleningen die vervallen in 2021. 

Voor de opvolging ervan kunnen de departementen gebruikmaken van een specifieke mo-
dule debiteurenopvolging148 in Fedcom. Het Rekenhof stelt vast dat de administraties, voor 
de vorderingen die zij op deze manier opvolgen (209,2 miljoen euro), verder vooruitgang 
boeken. Desondanks ontbreekt soms noodzakelijke informatie waardoor betalingen niet 
kunnen worden gekoppeld aan de gerelateerde vordering, of worden er omslachtige boe-
kingsmethodes gebruikt waardoor afbetalingsplannen extracomptabel moeten worden 
bijgehouden. De klantenbalans bevat ook nog steeds 35,1 miljoen euro aan vorderingen 
waarvan de betaaltermijn al meer dan vijf jaar geleden is vervallen. Het Rekenhof herhaalt 
zijn aanbeveling om deze vorderingen te analyseren en zo nodig andere innings- of afhan-
delingsprocedures op te starten.

Voor de opvolging van andere vorderingen op korte termijn maken de departementen 
geen gebruik van de module debiteurenopvolging en steunen zij op andere applicaties of 
Excelbestanden. Deze methodes zijn vaak omslachtiger, wat de opvolging van oude open-
staande vorderingen bemoeilijkt en het risico creëert dat de boekhouding niet overeen-
stemt met deze systemen. De betrokken diensten wijzen hiervoor ook op onvoldoende in-
formatie die vanuit de operationele diensten of vanuit externe systemen beschikbaar is. 
De vorderingen bevatten ook manuele boekingen149 waarvan de FOD de volledigheid en/of 
juistheid niet kan verantwoorden. Het Rekenhof herhaalt zijn opmerking dat een nazicht 
en een bijsturing van de procedures kunnen helpen om tot een volledige en juiste jaarreke-
ning te komen. 

Op het einde van het boekjaar zijn er manuele eindejaarsboekingen nodig voor de vorde-
ringen om de balans in overeenstemming te brengen met de inventaris van de vorderingen. 
De Federale Accountant heeft in het verleden een leidraad ontwikkelt waarbij de diensten 
moeten nagaan of er nog aanpassingen nodig zijn. Het Rekenhof stelt vast dat deze instruc-
ties steeds beter worden opgevolgd. 

De berekening van de waardeverminderingen gebeurt voornamelijk op forfaitaire basis. 
Hierbij stelt het Rekenhof nog steeds fouten vast omdat de vervaldatum in het systeem niet 
altijd correct wordt ingevuld. Ook kunnen de departementen waardeverminderingen boeken 
op basis van een evaluatie van de individuele vorderingen. Zo werd in de tweede versie van 

148 Deze module maakt het mogelijk ontvangen betalingen af te stemmen met de gerelateerde vordering en biedt 
diverse mogelijkheden om de openstaande vorderingen op te volgen. 

149 Meer specifiek bij de FOD’s Justitie, buitenlandse Zaken en het Ministerie van landsverdediging.
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de jaarrekening een bijkomende waardevermindering van 12,9 miljoen euro geboekt voor een 
recente openstaande boete waarbij verwacht wordt dat deze nooit zal worden geïnd. 

Het Rekenhof merkt tot slot op dat er nog te weinig aandacht wordt besteed aan de juiste 
rubricering van de vorderingen. Het gebruik van de juiste rubrieken is niet alleen van be-
lang voor een correcte opmaak van de jaarrekening, maar moet het ook eenvoudiger maken 
om intercompanyverrichtingen af te stemmen met de tegenpartij150. 

3.2 Uitgavencyclus

3.2.1 Boeking op basis van vastgestelde rechten 
Het Rekenhof herinnert er elk jaar aan dat de drie basisbeginselen in acht moeten worden 
genomen die de wet van 22 mei 2003 vooropstelt in verband met het concept van ‘vastge-
steld recht’151:

1.  Alle begrotingsverrichtingen die tijdens een begrotingsjaar plaatsvinden (in-
clusief de te ontvangen facturen en het vakantiegeld dat verschuldigd is voor de 
prestaties tijdens het boekjaar152) moeten in de algemene boekhouding en in de 
begrotingsboekhouding van dat jaar worden opgenomen.

2.  Om tot een boekjaar te behoren, moeten de verrichtingen uiterlijk op 31 decem-
ber van het jaar zijn vereffend en in de boekhouding zijn opgenomen uiterlijk op 
31 januari van het daaropvolgende jaar.

3.  Elke verrichting moet steunen op een origineel en goedgekeurd verantwoordings-
stuk.

Het Rekenhof herhaalt zijn kritiek op de manier waarop Fedcom is geparametriseerd: de-
partementen kunnen hun uitgaven namelijk niet op een begrotingsartikel aanrekenen als 
het vereffeningskrediet ontoereikend is153. Het wettelijke en reglementaire kader verplicht 
immers tot de boeking in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding als de 
voorwaarden voor de vereffening vervuld zijn.

Punt 3.2.1 van de omzendbrief van de staatssecretaris voor Begroting154 machtigt de depar-
tementen om tot 31 januari 2021 uitgaven te vereffenen ten laste van het boekjaar 2020 (op 
voorwaarde dat de facturen betrekking hebben op goederen en diensten die werden ge-
leverd en aanvaard vóór 31 december 2020), dus tot na de wettelijke datum van 31 decem-
ber 2020. Door die afwijking kunnen de leveringen en prestaties gemakkelijker worden 
geboekt ten laste van het boekjaar waarop ze betrekking hebben, wat de getrouwheid van 
de rekeningen ten goede komt. 

150 Zie punt 2.3 Consolidatie van dit deel 2 over de Jaarrekening 2020. 
151 ter herinnering: het wettelijke concept van vastgesteld recht is identiek voor de ontvangsten en voor de uitgaven 

(zie punt 3.1.1. Fiscale opbrengsten).
152 Rekenhof, 173e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016,  

p. 96-97, www.rekenhof.be.
153 Rekenhof, 171e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2014,  

p. 164-165, www.rekenhof.be.
154 Omzendbrief abb5/430/98/007 betreffende de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen 

van de diensten van de federale staat voor het begrotingsjaar 2020.

https://www.rekenhof.be/Docs/173e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be
https://www.rekenhof.be/Docs/171e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be
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Als leveringen en diensten tijdens een boekjaar werden uitgevoerd en aanvaard maar de 
factuur niet tijdig werd ontvangen, moeten de verrichtingen budgettair worden vereffend 
tegen 31 december en als te ontvangen facturen in de algemene boekhouding van datzelfde 
boekjaar worden geboekt. Het Rekenhof stelt vast dat die budgettaire aanrekening niet 
gebeurt voor alle verrichtingen, maar alleen voor de verrichtingen die volgens de ‘‘gewaar-
deerde goederenontvangst’’ worden geboekt155.

3.2.2 Aankoopcyclus
De aankopen van diensten en diverse goederen bedragen 2.909,3 miljoen euro in 
2020 (2.188,5 miljoen euro in 2019). Die stijging vloeit voornamelijk voort uit de buitenge-
wone uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis.

3.2.2.1 Internebeheersingsmaatregelen voor uitgaven
Het Rekenhof heeft met behulp van een algemene vragenlijst de internebeheersingsmaat-
regelen binnen de uitgavencyclus van de departementen gecontroleerd. Daaruit blijkt dat 
de meeste gelijkaardige procedures toepassen. De FOD Financiën en Defensie wijken het 
meest af omdat ze de elektronische facturatieprocedure (e-invoicing) niet gebruiken die in 
Fedcom is uitgewerkt. De grootste overeenstemming geldt voor de meest geformaliseerde 
fasen, zoals de opmaak van de bestelbon en de ontvangst van de goederen. 

Op basis van de enquête en bijkomende steekproeven heeft het Rekenhof vastgesteld dat de 
departementen de vereiste van functiescheiding niet respecteren. Zo kunnen in sommige 
departementen medewerkers die niet de rol van aankoper hebben, toch bestellingen plaat-
sen. Wanneer bestellingen een vooraf bepaald drempelbedrag overstijgen, moet een bijko-
mende goedkeurder ze controleren. Dat gebeurt niet altijd. Hoewel de Federale Accountant 
de departementen informeert over de risico’s die verbonden zijn aan hun rollenmatrix, 
combineren sommige medewerkers onverenigbare rollen. Bovendien beschikken te veel 
personen over dezelfde rol. Tot slot voert een aantal departementen de gewaardeerde goe-
derenontvangst pas uit bij de ontvangst van de factuur in plaats van bij de ontvangst van 
de goederen. 

3.2.2.2 Recurrente controles 
In het kader van zijn recurrente controles onderzocht het Rekenhof een beredeneerde 
steekproef van 370 verrichtingen voor de aankoop van diensten en diverse goederen uit 
boekjaar 2020 om na te gaan of de wet van 22 mei 2003 werd nageleefd. De geanalyseerde 
verrichtingen zijn verdeeld over de 15 departementen van het algemeen bestuur en verte-
genwoordigen 458,9 miljoen euro.

In 2018 werd een module voor het beheer van de facturen (VIM – Vendor Invoice Management) 
ingevoerd. Die heeft bijgedragen tot het eenvormig maken van de boekingsprocessen. 
Sindsdien stelde het Rekenhof vast dat de interne beheersing van de uitgavencyclus pro-
gressief en significant verbeterd is.

155 Zie punt 3.2.2.3 te ontvangen facturen.
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Enkele problemen blijven echter bestaan:

• In 14 % van de gecontroleerde vereffeningsdossiers werden tekortkomingen vastgesteld 
met het bestaan of de reconciliatie van sommige noodzakelijke documenten zoals be-
stelbons, ontvangstbewijzen of facturen. Als bepaalde documenten ontbreken, kan niet 
worden nagegaan of ze met elkaar overeenstemmen en kan het recht dus niet correct 
worden vastgesteld en de uitgave vereffend. Anderzijds werden verschillen vastgesteld 
tussen de gegevens in die documenten en de Fedcomgegevens.

• In 12 % van de onderzochte dossiers is er een aanzienlijk tijdsverloop tussen de ont-
vangstdatums van de verantwoordingsstukken en de uitgiftedatums ervan. Dat tijds-
verloop toont dat het lang duurt voor uitgaven zijn verwerkt. In vergelijking met de 
controles tijdens het vorige boekjaar is het aantal betrokken dossiers gehalveerd, wat 
mogelijk wijst op een verbetering van het proces.

• In 16 % van de geanalyseerde dossiers dateert de bestelbon van na de factuurdatum. Dat 
is in strijd met de budgettaire en boekhoudkundige regels en met de overheidsopdrach-
tenwetgeving.

• Slechts 5 % van de onderzochte uitgaven is niet gekoppeld aan het juiste boekjaar, wat 
een verbetering is tegenover het voorgaande boekjaar (15 %). Het gaat zowel om uitgaven 
die op het boekjaar 2020 werden geregistreerd en die hadden moeten worden gekoppeld 
aan vorige boekjaren, als om uitgaven voor prestaties die in 2020 werden uitgevoerd en 
aanvaard maar die pas werden geboekt in 2021.

• De keuze van de grootboekrekeningen voor de boeking van de verrichtingen verbetert, 
wat de getrouwheid van de algemene boekhouding en van de begrotingsboekhouding 
ten goede komt. Uitgaven boeken op de meest geschikte rekening van het boekhoudplan, 
blijft echter een probleem.

3.2.2.3 Te ontvangen facturen
De te ontvangen facturen stemmen overeen met vastgestelde rechten die voortvloeien 
uit de aankoop van (geleverde en aanvaarde) goederen en diensten waarvoor de departe-
menten geen facturen hebben ontvangen bij de afsluiting van het boekjaar. Op 31 decem-
ber 2020 werden te ontvangen facturen geboekt voor 36,8 miljoen euro. Ze zijn verdeeld 
over de passiefrekeningen 440800, met echter een debetsaldo van 4,2 miljoen euro, en 
440810, met een creditsaldo van 41,0 miljoen euro.

Via rekening 440800 kunnen uitgaven automatisch in de algemene boekhouding en de 
begrotingsboekhouding worden geboekt zodra de goederen en diensten zijn ontvangen en 
aanvaard, zonder op de factuur te wachten. Die boekingsmethode in Fedcom, de zogeheten 
“gewaardeerde goederenontvangst”, werd ingevoerd naar aanleiding van de elektronische 
facturatie (e-invoicing). Net als de voorbije boekjaren hebben de FOD Buitenlandse Zaken 
en de POD Maatschappelijke Integratie een debetsaldo op die rekening van respectievelijk 
11,0 miljoen euro en 7,7 miljoen euro. Op basis van de aard ervan zou die rekening nochtans 
een credit- of nulsaldo moeten vertonen bij de afsluiting van het boekjaar. Wat de FOD 
Buitenlandse Zaken betreft, vloeit die situatie voort uit de specifieke parametrisering van 
Fedcom voor sommige diplomatieke uitgaven waarvoor de boeking van de ontvangst van 
het goed of de dienst niet wordt geregistreerd. Door die tekortkoming worden de debetbe-
dragen niet gesaldeerd. De POD Maatschappelijke Integratie kan dat debetsaldo nog steeds 
niet verklaren.
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Rekening 440810 wordt enerzijds gebruikt om te ontvangen facturen van departementen 
die de gewaardeerde goederenontvangst nog niet (of maar gedeeltelijk) hebben ingevoerd, 
manueel te boeken. Anderzijds wordt ze gebruikt voor facturen voortvloeiend uit bestel-
bons die werden aangemaakt vóór die invoering. Defensie werkt niet met de gewaardeerde 
goederenontvangst en boekte bijgevolg 34,3 miljoen euro op rekening 440810. Daarvan 
heeft minstens 15,9 miljoen euro betrekking op facturen die in 2020 werden ontvangen en 
goedgekeurd en die dus niet hadden mogen worden geboekt als te ontvangen facturen. Het 
Rekenhof beveelt Defensie aan meer aandacht te besteden aan het boekingsproces van te 
ontvangen facturen.

Het Rekenhof benadrukt dat verrichtingen op rekening 440810 niet altijd budgettair wor-
den aangerekend ten laste van het betrokken boekjaar. Te ontvangen facturen zijn echter 
vastgestelde rechten. Ze moeten dus gelijktijdig in de algemene boekhouding en in de be-
grotingsboekhouding worden geboekt.

3.2.2.4 Saldi van de leveranciersrekeningen
Het Rekenhof ging na of er schuldensaldi op 31 december 2020 waren en of die volledig 
waren, aan de hand van externe bevestigingen bij een selectie van voornamelijk privéle-
veranciers. De meeste bedragen konden niet worden bevestigd omdat maar vijf van de elf 
geraadpleegde leveranciers hebben geantwoord. Bovendien wijken sommige bedragen die 
de leveranciers meedeelden, af van de Fedcomgegevens.

Om het gebrek aan respons van de leveranciers te verhelpen, ging het Rekenhof na of er 
facturen voorhanden waren die op 31 december 2020 waren gerapporteerd door de admi-
nistratie. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de niet extern bevestigde openstaande 
bedragen effectief berusten op verantwoordingsstukken. 

De ouderdomsbalans van de leveranciersrekeningen levert geen problemen van materieel 
belang op bij de openstaande facturen. De rekeningen zouden echter wel vlotter leesbaar 
worden als alle departementen de boekingen zouden afpunten die de rekeningen nodeloos 
overladen. Bovendien werden nog steeds onaangepaste correcties en annuleringen vastge-
steld evenals betalingen die niet worden gecompenseerd door een debetboeking.

3.2.2.5 Andere opmerkingen
De rekening “te betalen btw” van de FOD Justitie vertoont een creditsaldo van 51,0 mil-
joen euro bij de afsluiting 2020 (+6,6 miljoen euro tegenover 2019). Volgens de FOD stemt 
dat saldo niet overeen met de werkelijke btw-schuld omdat de stortingen op regelmatige 
wijze werden uitgevoerd. 

3.2.3 Subsidiecyclus
Het Rekenhof voerde verschillende controles uit op de subsidiecyclus die alle subsidies en 
dotaties omvat die het algemeen bestuur stort. Die bedragen 119,0 miljard euro voor boek-
jaar 2020 (106,1 miljard euro voor 2019). Die stijging met 12,9 miljard euro houdt verband 
met de COVID-19-crisis en vloeit voort uit de toename van de evenwichtsdotatie van de 
sociale zekerheid. Die is bedoeld om de tekorten van de stelsels van de werknemers en van 
de zelfstandigen te dekken.
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3.2.3.1  Overdrachten naar deelstaatentiteiten
Het Rekenhof controleerde de overdrachten ten gunste van de deelstaatentiteiten156. Het 
ging na of de bedragen die in 2020 werden geregistreerd in Fedcom (52,2 miljard euro op 
kostenrekeningen) overeenstemden met de verrichtingen geboekt in de boekhoudingen 
van de deelstaatentiteiten.  

Op basis van de definitieve vaststelling van de autonomiefactor voor 2015, 2016 en 2017, 
had het algemeen bestuur vanaf 2018 drie vorderingen op de gewesten moeten boeken. Op 
31 december 2020 bedroeg het saldo van de vorderingen 1.249,0 miljoen euro (866,2 mil-
joen euro ten laste van het Vlaams Gewest, 296,1 miljoen euro ten laste van het Waals 
Gewest en 86,7 miljoen euro ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Die vorde-
ringen zijn echter nog altijd niet ingeschreven op de balans van het algemeen bestuur op 
31 december 2020.

Om die vorderingen te recupereren houdt de federale Staat overeenkomstig de Bijzondere 
Financiewet 2 % (124,2 miljoen euro in 2020) in op sommige dotaties aan de deelstaatentitei-
ten157. Die inhoudingen van 2 % zouden moeten worden behandeld als aanzuivering van de 
vorderingen ten aanzien van de gewesten. Ze werden echter ten onrechte afgetrokken van 
de geboekte vastgestelde rechten. Die werkwijze leidt tot een onderschatting van de kosten 
en uitgaven die in 2020 voor die dotaties werden geregistreerd met 124,2 miljoen euro.

Tot slot werden de bedragen die nog aan de deelstaatentiteiten verschuldigd waren voor 
2020, en die overeenstemmen met het verschil tussen de in 2020 vereffende bedragen en de 
voor dat boekjaar definitief verschuldigde bedragen, vastgelegd op 1.545,5 miljoen euro, op 
basis van de economische begroting van februari 2021.

3.2.3.2  Dotaties aan de instellingen van sociale zekerheid, aan de administratieve diensten 
met boekhoudkundige autonomie en aan de administratieve openbare instellingen en 
ermee gelijkgestelde instellingen

De dotaties aan de instellingen van sociale zekerheid, aan de administratieve diensten met 
boekhoudkundige autonomie en aan de administratieve openbare instellingen en ermee 
gelijkgestelde instellingen bedragen 49,8 miljard euro voor boekjaar 2020. Om die stromen 
te controleren, voerde het Rekenhof een reconciliatie uit tussen de boekhouding van het 
algemeen bestuur en die van de instellingen die een dotatie ontvingen (het beperkte zich 
daarbij tot de materiële bedragen). Uit die controle bleken geen significante verschillen.

In het kader van die reconciliatie wijst het Rekenhof erop dat de CREG voor rekening van 
de Staat optreedt als doorgeefluik tussen de netbeheerders die de federale elektriciteits- en 
aardgasbijdragen innen bij de eindgebruikers en de begunstigde entiteiten van die heffin-
gen. In dat opzicht worden de ontvangsten en de stortingen die de verschillende door de 
CREG158 beheerde fondsen in 2020 hebben geïnd en uitgevoerd, respectievelijk geraamd op 
312,0 miljoen euro en 375,1 miljoen euro.

156 In het kader van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de 
gewesten (BFW), zoals gewijzigd ingevolge de zesde staatshervorming.

157 met toepassing van de artikelen 35octies, 35nonies en 35decies, 2e lid, van de BFW.
158 CReg-fonds, sociaal energiefonds, fonds beschermde klanten (elektriciteit en gas), denuclearisatiefonds en fonds 

broeikasgassen.



JaaRREKENINg 2020 VaN HEt algEMEEN bEStUUR / 119

De geïnde en doorgestorte bedragen worden terecht geboekt op derdenrekeningen van de 
balans van de CREG159. Die verrichtingen zouden echter moeten worden opgenomen in de 
economische boekhouding en in de begrotingsboekhouding van het algemeen bestuur om 
bij te dragen tot de volledigheid van de algemene rekening van het algemeen bestuur en, 
ruimer bekeken, van de geconsolideerde rekening van de federale Staat.

Het Rekenhof beveelt het algemeen bestuur aan de federale bijdragen die de CREG heft, te 
registreren in zijn opbrengstenrekeningen en de stortingen aan de begunstigde entiteiten 
als subsidies in zijn kostenrekeningen160.

3.2.3.3  Risicovolle processen
Het Rekenhof identificeerde verschillende risicovolle subsidietypes. Sommige maken im-
mers het voorwerp uit van een complexe berekening buiten Fedcom alvorens in dat pro-
gramma te worden geboekt, meestal via een interface. Voor subsidies die betrekking heb-
ben op veel begunstigden voor geringe bedragen maar die in totaal wel een aanzienlijke 
som vormen, is een procescontrole aangewezen.

Bijgevolg voerde het Rekenhof een grondige analyse uit van drie specifieke processen:

•  De tegemoetkomingen aan personen met een handicap (1,9 miljard euro in 2020) wor-
den maandelijks gestort door de FOD Sociale Zekerheid. Het Rekenhof controleerde 
het volledige proces, van de aanvraag van de tegemoetkoming door de begunstigde tot 
de betaling ervan door de administratie. Het is van oordeel dat de controles om de be-
trouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers te waarborgen, toereikend zijn.

•  De POD Maatschappelijke Integratie stort maandelijks een dotatie aan de OCMW’s 
(1,4 miljard euro in 2020) die wordt berekend door het beveiligde programma Nova-
prima op basis van formulieren die de OCMW’s invullen. Novaprima vergelijkt de ge-
gevens op de formulieren met andere gegevensbronnen (zoals Dimona, om het statuut 
van de begunstigden na te gaan) alvorens de te storten bedragen te valideren. Ook voert 
de inspectiedienst van de POD achteraf controles uit van de globale werking van de 
OCMW’s, onder meer op een selectie van individuele dossiers. Het Rekenhof is van oor-
deel dat de controles om de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers te waarbor-
gen, toereikend zijn. 

•  Voor de dotaties aan de politiezones worden de verschillende toegekende bedragen 
(1,0 miljard euro in 2020) bepaald in koninklijke en ministeriële besluiten. Die bedragen 
gaan vooral over de federale basisdotatie, de dotatie voor het Verkeersveiligheidsfonds, 
de bijkomende federale dotatie en de subsidies in verband met de non-activiteit voor-
afgaand aan het pensioen (NAVAP)161. Het Rekenhof controleerde of de berekening van 
die dotaties klopt en of ze correct werden bezorgd aan de politiezones. Het stelde geen 
fouten vast.

159 met uitzondering van de bedragen voor het CReg-fonds, die worden opgenomen in diens rekening van uitvoering 
van de begroting (12,6 miljoen euro bij de ontvangsten en 14,9 miljoen euro bij de uitgaven).

160 Die verrichtingen moeten ook worden aangerekend bij de begrotingsontvangsten en -uitgaven, waarvoor ad-hoc-
artikelen zullen moeten worden aangemaakt in de middelenbegroting en in de algemene uitgavenbegroting.

161 bijkomende subsidies ter financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van de lokale politie.
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3.2.4 Personeelscyclus
De personeelskosten van het algemeen bestuur bedragen in 2020 5.852,6 miljoen euro. 
Doordat het personeelsbestand afnam, bleven deze kosten, ondanks de indexatie van de 
wedden op 1 april 2020, stabiel in vergelijking met 2019 (-1,1 miljoen euro). 

Defensie en de Federale Politie hebben voor hun loonadministratie een eigen loonmotor, 
terwijl de overige departementen hiervoor een beroep doen op PersoPoint162. De boekhoud-
kundige gegevens vanuit de afzonderlijke systemen worden via een interface in Fedcom over-
genomen. In 2020 is PersoPoint begonnen met het vervangen van de loonmotor SLR4 door 
de loonmotor PersoPay163. Ook Defensie is overgeschakeld naar een nieuwe loonmotor. 

3.2.4.1 Boekhoudkundige verwerking en opvolging
Hoewel de departementen zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de geboekte per-
soneelskosten, stelt het Rekenhof vast dat de meeste te sterk afhankelijk zijn van PersoPoint 
en de Federale Accountant. Daardoor hebben ze onvoldoende inzicht in hun eigen boek-
houdkundige cijfers en voeren ze bepaalde basiscontroles niet uit. Zo hebben sommige de-
partementen foutief berekende schulden voor vakantiegelden ingeboekt164 en weten andere 
onvoldoende of de personeelsgerelateerde schulden volledig zijn. 

Het Rekenhof controleert jaarlijks of de geboekte personeelskosten overeenstemmen met 
de fiscale samenvattende opgaven 325.xx165 en met de samenvattende tabellen die de loon-
motor genereert. Voor de meeste departementen kon die afstemming worden bereikt. De 
Federale Politie kan echter als enige nog altijd niet de overeenstemming met de fiscale sa-
menvattende opgaven maken. Daardoor is het niet zeker of de geboekte kosten wel volledig 
en juist zijn. De Federale Politie wacht op zijn vernieuwde loonmotor die in 2021 in werking 
zal treden om dit probleem op te lossen.

Voor de geboekte personeelskosten heeft het Rekenhof een verschil van 6,9 miljoen euro 
vastgesteld met de samenvattende tabellen die de loonmotor van PersoPoint genereert. 
Zoals voorgaande jaren wijst PersoPoint dit verschil toe aan kosten van andere diensten en 
instellingen die in de samenvattende tabellen foutief aan het algemeen bestuur worden toe-
gewezen. Daardoor hebben zowel de departementen als de betrokken diensten en instel-
lingen geen nauwkeurig zicht op hun personeelskosten. Het blijft daarom noodzakelijk de 
boekhoudkundige en administratieve werking van departementen en de andere entiteiten 
correct te scheiden166.

162 PersoPoint is een onderdeel van de FOD BOsa en verzorgt als federaal secretariaat de personeels- en loonadmi-
nistratie voor heel wat diensten en instellingen van de federale overheid. 

163 in 2020 zijn de FOD BOsa, de FOD economie, de FOD mobiliteit en POD maatschappelijke integratie overgescha-
keld.

164 Dit werd gecorrigeerd in de tweede versie van de jaarrekening. 
165 De samenvattende opgave 325.xx geeft weer welk bedrag aan bedrijfsvoorheffing er in dat jaar gestort moet wor-

den.
166 Zie Rekenhof, “Volledigheid van de rekeningen”, 176e Boek – Deel i:Opmerkingen over de rekeningen 2018 van 

de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, 
Verslag aan de kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019 p. 37-38, www.rekenhof.be. 

https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be
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3.2.4.2    Personeelsgerelateerde schulden
De schulden voor directe en indirecte bezoldigingen worden in rubriek 444 geboekt en 
bedragen 293,4 miljoen euro (-10,6 miljoen euro tegenover 2019). Ook de rubrieken 440 en 
460 worden echter nog altijd gebruikt om personeelsgerelateerde schulden in te boeken. 
Nochtans zijn deze rubrieken alleen bedoeld voor schulden voor de aankoop van goederen 
en diensten. 

De te betalen bedrijfsvoorheffing bedraagt op 31 december 2020 132,8 miljoen euro. Daarin 
zijn ook oude schulden opgenomen. Het Rekenhof beveelt aan deze oude schulden te on-
derzoeken en ze waar nodig boekhoudkundig aan te zuiveren.    

De boeking van de schuld voor vakantiegeld is beïnvloed door de loonmotor. Voor de de-
partementen waarvoor de maandelijkse loonberekening via de nieuwe loonmotor van 
PersoPoint verloopt, wordt het vakantiegeld maandelijks geboekt als een kost in de alge-
mene boekhouding en als een uitgave in de begrotingsboekhouding. 

Voor de andere departementen die op PersoPoint steunen, blijft de methode ongewijzigd en 
wordt een schuld geboekt op basis van het vakantiegeld dat in mei 2020 is uitbetaald. Zoals 
voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat deze schuld nog altijd niet in de begrotings-
boekhouding wordt geregistreerd, hoewel de regelgeving dat voorschrijft. 

Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat niet alle personeelsgerelateerde verplichtingen in de 
balans zijn opgenomen en dat de departementen uiteenlopende boekingsprincipes toepas-
sen. Zo boeken alleen de departementen Binnenlandse Zaken, Federale Politie en Defensie 
een voorziening voor overuren. Verder boekt geen enkel departement een voorziening 
voor nog op te nemen vakantiedagen. Op basis van de informatie die de departementen 
ter beschikking telden, gaat dit minimaal over 1,1 miljoen vakantiedagen die niet worden 
meegerekend. Om het getrouw beeld van de jaarrekening te verzekeren moeten alle de-
partementen een methode uitwerken die moet verzekeren dat alle personeelsgerelateerde 
verplichtingen volledig in de boekhouding worden opgenomen.   

3.3 Vaste activa

3.3.1		 Materiële	en	immateriële	vaste	activa
Op 31 december 2020 vertegenwoordigden de materiële en immateriële vaste activa een 
nettowaarde van 14.576,3 miljoen euro (12.404,1 miljoen euro op 31 december 2019). De stij-
ging (+ 2.172,2 miljoen euro) is enerzijds toe te schrijven aan de herwaardering van de ter-
reinen en gebouwen die de Regie der Gebouwen voor rekening van de federale Staat beheert 
en anderzijds aan de nieuwe aankopen van Defensie. 

Gelet op de omvang van de bedragen en de talrijke opmerkingen die het Rekenhof in zijn 
vorige Boeken formuleerde, vertegenwoordigt de rubriek van de vaste activa van het alge-
meen bestuur een risico van materieel belang voor de certificering van de jaarrekening van 
de federale Staat. Dat risico houdt voornamelijk verband met de vaste activa van Defensie 
en met de terreinen en gebouwen van de federale Staat die samen 96,9 % van de netto-
waarde van de materiële vaste activa vormen. 
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Defensie vertegenwoordigt op zich meer dan de helft van de totale nettowaarde van de 
materiële vaste activa167. 

De FOD BOSA boekt sinds het boekjaar 2016 de terreinen en gebouwen van het algemeen 
bestuur onder een gezamenlijke consolidatiecode (met uitzondering van die van Defensie). 
Bij de initiële invoeroperatie had het Rekenhof verschillende opmerkingen geformuleerd 
over de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gehanteerde gegevens168. Op 31 decem-
ber 2020 beloopt de nettowaarde van de terreinen en gebouwen 6.741,9 miljoen euro. Dat 
bedrag bestaat uit twee afzonderlijke delen: 

•  de terreinen en gebouwen die de Regie der Gebouwen beheert voor rekening van de 
federale Staat (nettowaarde: 4.297,6 miljoen euro);

•  de terreinen die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de 
FOD Financiën heeft geïnventariseerd (nettowaarde: 2.444,3 miljoen euro). 

3.3.1.1 Terreinen en gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen 
De Regie der Gebouwen heeft in 2020 met de medewerking van een consultant de gebou-
wen en terreinen die ze beheert voor rekening van de federale Staat, geherwaardeerd. Om 
die herwaardering te boeken, heeft de FOD BOSA alle historische waarden van de terreinen 
en gebouwen die de Regie der Gebouwen beheert (met een nettowaarde van 2.427,5 mil-
joen euro) uit Fedcom gehaald en vervolgens de geherwaardeerde gegevens geboekt 
(4.297,6 miljoen euro op 31 december 2020). 

Het Rekenhof is positief over dat initiatief, dat beoogt de wettelijke en regelgevende bepa-
lingen beter na te leven, maar het formuleert voorbehoud bij de boekingsmethode en de 
informatie die de Regie verstrekte: 

•  Zoals het Rekenhof onderstreepte in zijn artikel over de controle van de algemene re-
kening 2020 van de Regie der Gebouwen169 is de nieuwe waardering niet in overeen-
stemming met artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009170 dat voorziet 
in een jaarlijkse herwaardering tegen de marktwaarde op basis van eenheidsprijzen en 
herwaarderingscoëfficiënten. Er werden bovendien problemen met de waardering en 
volledigheid vastgesteld in de database die de consultant gebruikte, onder meer door de 
onzekerheid over de volledige boeking van de verkopen van activa in 2020. Wat de waar-
dering betreft, bleek uit testen op die database dat de terreinen en gebouwen 28,2 mil-
joen euro waren overschat, onder meer omdat voor bepaalde percelen een verkeerde 
prijs per m² werd gebruikt. 

•  Het Rekenhof stelt vast dat de FOD BOSA zijn boekingen in Fedcom baseerde op een 
document bezorgd door de Regie der Gebouwen, maar dat de gegevens uit dat document 
verschillen van die uit haar boekhouding buiten balans. 

167 Het Rekenhof heeft hierover een specifieke audit uitgevoerd: zie het artikel inventarisatie en boeking van de mate-
riële vaste activa van Defensie verderop in dit Boek. 

168 Rekenhof, “inventarisatie van de materiële en immateriële vaste activa bij het algemeen bestuur”, 174e Boek,   
Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 155-163, www.rekenhof.be.

169 Rekenhof, 178e Boek, Deel I -  Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoud-
kundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers, Brussel, mei 2021, p. 77, www.rekenhof.be.

170 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.

https://www.rekenhof.be/Docs/174e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
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Alle verrichtingen in samenhang met de herwaardering van de terreinen en gebouwen, 
met uitzondering van de afschrijvingen voor het jaar 2020, werden bovendien geboekt met 
het eigen vermogen als tegenboeking, zonder weerslag op het resultaat van het boekjaar. 
Verschillende verrichtingen van 2020, onder meer de herwaardering van de activa en de 
verkopen van het boekjaar, zouden echter een weerslag moeten hebben op het resultaat van 
het jaar 2020 van het algemeen bestuur. Bij gebrek aan informatie heeft de FOD BOSA ze 
echter rechtstreeks via het eigen vermogen geboekt. Een volledige en betrouwbare boeking 
van de verrichtingen zou een weerslag van -569,2 miljoen euro (in overeenstemming met 
het resultaat buiten balans van de Regie der Gebouwen) hebben gehad op het resultaat van 
2020, terwijl de boeking nu beperkt blijft tot -52,7 miljoen euro (een bedrag dat enkel over-
eenstemt met de afschrijvingskosten 2020) in Fedcom. 

Het Rekenhof stelt daarnaast vast dat een financiële leasing (Koninklijke Muntschouwburg) 
en een erfpacht (het Justitiepaleis van Bergen) die de Regie voor rekening van de federale 
Staat beheert, niet werden geboekt in Fedcom, terwijl ze in beide gevallen aan de voor-
waarden voldoen om te worden opgenomen op het actief van de balans van het algemeen 
bestuur als andere zakelijke rechten dan eigendomsrechten. De consultant waardeert die 
twee contracten op 33,4 miljoen euro.

Voor de nieuwe techniek voor de boeking van de terreinen en gebouwen had de Federale 
Accountant tot slot in de toelichting bij de jaarrekening aanvullende informatie moeten 
verstrekken over de methode die de consultant heeft gebruikt voor de herwaardering. In de 
geherwaardeerde gegevens zitten immers gebouwen (zoals het koninklijk paleis of kaste-
len) die op één euro worden geraamd omdat er geen liquide markt voor die “vermogensgoe-
deren” bestaat. Die waarde is in Fedcom opgenomen. Aangezien de terreinen en gebouwen 
voortaan globaal worden ingevoerd, zijn er geen individuele fiches meer om die “vermo-
gensgoederen” op te volgen. Het Rekenhof beveelt dus aan in de algemene commentaar bij 
de rekeningen te vermelden dat die goederen bestaan en de gehanteerde waarderingsme-
thode aan te geven. 

3.3.1.2 Terreinen beheerd door de FOD Financiën 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën staat 
in voor de inventaris van de terreinen van het algemeen bestuur (zonder Defensie). Bij de 
analyse van die inventaris zijn verschillende problemen aan het licht gekomen. 

In de eerste plaats worden die terreinen niet geherwaardeerd zoals het koninklijk besluit 
van 10 november 2009 bepaalt. Ze zijn dus nog altijd gewaardeerd op basis van ramingen 
van 2012 die bij de initiële invoer van de gegevens in Fedcom in 2016 werden gebruikt. 

Het Rekenhof onderstreept vervolgens dat de gegevens in Fedcom niet overeenkomen met 
de database die de FOD Financiën verstrekt. Met uitzondering van de afgeboekte activa is 
de lijst van de terreinen van de inventaris van Fedcom immers niet in overeenstemming 
gebracht met de laatste lijst van 31 december 2019 die de FOD Financiën ter beschikking 
stelde. De terreinen worden niet rechtstreeks in Fedcom geboekt, maar globaal op basis van 
de verschillen met de lijst die de FOD Financiën opstelt. 
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De gegevens van de FOD Financiën zijn niet verwerkt omdat de Federale Accountant de 
terreinen van het algemeen bestuur die geen eigendom zijn van Defensie, niet tijdig voor de 
afsluiting heeft kunnen afzonderen. Dat onderscheid is noodzakelijk omdat Defensie haar 
terreinen al afzonderlijk heeft geboekt. De enige correctie die werd uitgevoerd, is bijgevolg 
de desaffectatie van de in Fedcom geboekte terreinen die niet meer worden vermeld op de 
lijst van de FOD Financiën. Omdat het onmogelijk is de terreinen van Defensie af te zonde-
ren, worden sinds het boekjaar 2016 geen nieuwe terreinen in Fedcom meer geboekt. 

Uit de vergelijking van de lijst van de FOD Financiën met de inventaris van Fedcom blijkt 
dat 27.233 activa niet zijn geboekt in dat programma. Dat cijfer moet worden gerelativeerd 
aangezien een deel van de terreinen al is geboekt door Defensie. Slechts 8.031 activa werden 
echter zowel in de inventaris van Fedcom als in de lijst van de FOD Financiën teruggevon-
den. De meeste terreinen waarvan de Staat eigenaar is, zijn dus niet geboekt in Fedcom. 
Rekening houdend met het aantal activa en de oppervlakte die die terreinen vertegenwoor-
digen, vertekent die afwezigheid het getrouwe beeld van de materiële vaste activa van de 
federale Staat. 

Uit de analyse van de desaffectaties in 2020 blijken ook verschillende problemen. De steek-
proef toonde immers aan dat een terrein werd gedesaffecteerd in Fedcom, terwijl de fe-
derale Staat het in erfpacht gaf en de blote eigendom ervan behoudt. Dat terrein zou dus 
nog altijd moeten worden vermeld in een gepaste rubriek in Fedcom. Daarenboven worden 
terreinen in de database van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
niet altijd gedesaffecteerd op basis van een verantwoordingsstuk. Zo kon de FOD Financiën 
bij de controle door het Rekenhof van een steekproef van afgeboekte activa uit de lijst van 
de FOD, geen verkoopakte (of een ander wettelijk document) ter verantwoording van de 
desaffectatie verstrekken. 

Het Rekenhof concludeert dat met de huidige procedure voor de boeking van de terreinen 
de gegevens niet volledig en getrouw kunnen worden geboekt. Het benadrukt het belang 
van een striktere controle op de gegevens die voor de registratie van de terreinen en gebou-
wen worden gebruikt, ongeacht of ze afkomstig zijn van de Regie der Gebouwen of van de 
FOD Financiën. De communicatie tussen de verschillende partijen die bij het beheer van 
die gegevens zijn betrokken, moet ook worden verbeterd om die gegevens betrouwbaarder 
te maken. 

3.3.1.3 Vaste activa die samenhangen met de diplomatieke posten van de FOD Buitenlandse 
Zaken

Het Rekenhof heeft in zijn laatste Boeken benadrukt dat er geen boekingen waren voor de 
materiële vaste activa van de diplomatieke posten van de FOD Buitenlandse Zaken. Er be-
staan nochtans gegevens, maar ze zijn niet altijd bijgewerkt of ze zijn voor bepaalde ambas-
sades onvolledig. Op basis van de bestaande gegevens schat het Rekenhof dat hierdoor de 
materiële vaste activa met minstens 500 miljoen euro onderschat zijn. Het beveelt aan die 
extracomptabele gegevens zo snel mogelijk te actualiseren en te boeken in Fedcom. 
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3.3.1.4 Algemene opmerkingen
Het Rekenhof wijst opnieuw op de tegenstrijdigheid tussen de omzendbrief van 9 mei 2014171 
en het koninklijk besluit van 10 november 2009. De omzendbrief beschouwt het gebruik 
van een goed gedurende meer of minder dan één jaar in het productieproces als het sleu-
telcriterium om te bepalen of een uitgave een investering of een kost is. De bijlagen van het 
koninklijk besluit bevatten echter een tweede criterium op basis van een drempelwaarde 
van 500 euro (prijs op basis van 1995). Die drempelwaarde is niet opgenomen in de omzend-
brief. Die tegenstrijdigheid leidt tot een gebrek aan eenvormigheid bij de boekingen door 
de departementen.

Deze tekortkomingen hebben misschien maar een beperkte impact op de getrouwheid van 
de jaarrekening, maar de logistieke opvolging en de boeking van de oude vaste activa laten 
vaak te wensen over. Het Rekenhof herinnert eraan dat ze correct moeten worden geboekt, 
maar dat de vaste activa in het kader van de interne beheersing ook fysiek moeten worden 
opgevolgd voor operationele doeleinden en om het patrimonium te vrijwaren. 

Het Rekenhof wijst er tot slot op dat de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken be-
staande fiches van vaste activa blijven gebruiken om er nieuwe aankopen op te boeken. 
Die fiches maken het weliswaar mogelijk de vaste activa en de afschrijvingen op te volgen, 
maar het is van belang dat een nieuwe fiche wordt aangemaakt voor elk nieuw vast actief 
(of dat maandelijks nieuwe fiches worden aangemaakt waarop de vaste activa van dezelfde 
soort worden gegroepeerd). Door bestaande fiches te gebruiken, gebeuren er immers te veel 
afschrijvingen op de nieuwe vaste activa omdat de afschrijvingsduur ervan dan wordt geba-
seerd op de resterende levensduur van de fiche en niet op die van het nieuw actief. 

3.3.2 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bedragen eind 2020 50.428,2 miljoen euro en bestaan uit deel-
nemingen in binnen- en buitenlandse vennootschappen en in internationale instellingen. 
In 2020 nam de boekwaarde van deze activa met 1.937,8 miljoen euro toe (+4,0 %). Dat 
wordt voornamelijk verklaard door de stijging van het netto-actief van de meeste bin-
nen- en buitenlandse vennootschappen, waardoor de participaties hoger geherwaardeerd 
werden (+2.750,4 miljoen euro). Anderzijds zijn de deelnemingen in het kapitaal van deze 
vennootschappen verminderd (-223,7 miljoen euro) en is ook de waarde van de deelne-
mingen in internationale instellingen in 2020 gedaald (-588,9 miljoen euro). De grootste 
individuele stijgers in nettoboekwaarde zijn de Nationale Bank van België (+1.154,3 mil-
joen euro), Belfius (+562,9 miljoen euro), BNP Paribas Fortis (+445,4 miljoen euro) en Ethias 
(+440,9 miljoen euro). Voor de berekening van de herwaarderingsmeerwaarde voor Belfius 
werd echter onterecht geen rekening gehouden met het minderheidsbelang, zodat de ef-
fectieve waardestijging maar 538,0 miljoen euro bedraagt. 

In 2020 ging de federale overheid één nieuwe deelneming aan. Bij de kapitaalsverhoging 
van SN Brussels Airlines op 2 september 2020 heeft ze voor 2,9 miljoen euro winstbewijzen 
aangekocht waardoor de Duitse moedermaatschappij Lufthansa 100 % aandeelhouderschap 
heeft behouden. Daarnaast heeft de federale Staat voor drie bestaande participaties de deel-
name in het kapitaal verhoogd. In 2020 stortte ze 25,0 miljoen euro in ruil voor bijkomende 

171 Omzendbrief van 9 mei 2014 betreffende de aanrekening en boeking van klein materieel in toepassing van  
esR 2010.
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winstaandelen die werden uitgebracht door de Belgische Investeringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden (BIO). Ook verhoogde België zijn deelneming in het kapitaal van de 
International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) met omgerekend 17,0 mil-
joen euro. Tot slot schreef België in op een kapitaalsverhoging van de Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB) waardoor een extra Belgische bijdrage in het kapitaal werd geboekt 
(voor omgerekend 10,2 miljoen euro). 

In de participatieportefeuille werden verder enkele dalingen in de aanschafwaarde ge-
boekt. Vitrufin, de vroegere moedermaatschappij van Ethias nv, is in 2019 vereffend en de 
aandelen van de Belgische Staat zijn overgedragen naar Ethias. De boekhoudkundige ver-
werking gebeurde pas in 2020 en resulteerde in een daling van de kapitaalparticipatie met 
316,7 miljoen euro. Royal Park Investments deed in 2020 een kapitaalsvermindering waarbij 
2,7 miljoen euro werd uitbetaald.

Daarnaast werden in de jaarrekening 2020 correcties uitgevoerd voor onvolledige boekin-
gen uit het verleden. Het Rekenhof had vorig jaar voor de participatie in BIO vastgesteld 
dat een bijkomende deelname in winstaandelen van 2018 voor een bedrag van 67,8 mil-
joen euro nog niet in de boekhouding was opgenomen. Ook werd voor de Inter-American 
Development Bank (IADB) een rechtzetting geboekt voor de transfer van het netto-actief van 
het fonds van de speciale verrichtingen van het IADB naar het eigen vermogen in 2017 voor 
omgerekend 19,8 miljoen euro. Deze transfer werd pas in 2020 in de jaarrekening van het 
algemeen bestuur opgenomen. Het Rekenhof wijst er verder op dat rechtzettingen uit het 
verleden niet via de resultatenrekening maar via de balans moeten gebeuren. Voor BIO is de 
rechtzetting van de participatie in 2020 foutief via de resultatenrekening verlopen. 

De grootste dalingen in netto-boekwaarde zijn terug te vinden bij de participaties in inter-
nationale instellingen. Zo werd het aandeel van België in het European Stability Mechanism 
(ESM) in 2020 verminderd met 5,2 miljoen euro als gevolg van een herberekening van de 
bijdrage van België. Voor het quotum van België in het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) werd een waardedaling van 630,8 miljoen euro genoteerd, deels als gevolg van omre-
keningsverschillen tussen de euro en de SDR172.

Het Rekenhof merkt op dat sommige kapitaalverrichtingen niet of onvolledig in de boek-
houding werden geregistreerd. Voor de participatie in de AIIB werd alleen het volgestorte 
kapitaal in de boekhouding opgenomen, maar werd geen schuld geboekt voor 27,8 mil-
joen euro kapitaal dat nog niet werd volgestort maar wel al in 2020 was opgevraagd. 

Ook bij drie andere internationale instellingen stelt het Rekenhof verschillen vast tussen 
de cijfers die gebruikt worden voor de waardering van de participatie in de jaarrekening 
van het algemeen bestuur en de cijfers in de officiële jaarrekeningen van die instellingen. 
Volgens de jaarrekening van de Banque Rwandaise de Développement (BRD) vonden in 
2018 en 2020 een kapitaalsverhoging en een inkoop van eigen aandelen plaats. In de jaar-
rekening van het algemeen bestuur is er echter geen rekening gehouden met de weerslag 
van die transacties op de participatie173. In de jaarrekening van de Banque National pour le 

172 Special Drawing Rights: speciale trekkingsrechten van het internationaal monetair Fonds waarvan de waarde wordt 
bepaald op basis van een korf van vijf munteenheden.

173 noch het kapitaal, noch het stemrechtenpercentage van de participatie werd in de jaarrekening aangepast.
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Développement Economique de Burundi (BNDE) werd in 2017 een verhoging van de bijdrage 
in België in het kapitaal geboekt ter waarde van omgerekend 0,2 miljoen euro. In de jaar-
rekening van het algemeen bestuur is daarvan geen spoor terug te vinden. Ten slotte zou 
volgens de jaarrekening van de Inter-American Investment Corporation (IIC) de deelneming 
van België in het kapitaal in 2018 en in 2019 telkens met 164.000 USD zijn verhoogd. Ook 
daarvan is geen spoor terug te vinden in de jaarrekening van het algemeen bestuur. 

Zowel voor BNDE als IIC werden in de bijlagen bij de jaarrekening van het algemeen be-
stuur al correcties doorgevoerd (alleen bij de waardering van het volgestorte kapitaal in 
vreemde munt) maar de financiële implicaties hiervan zullen pas volgend jaar in de jaar-
rekening tot uiting komen. Het Rekenhof dringt er daarom op aan de participaties nauwer 
op te volgen zodat de impact van dergelijke wijzigingen tijdig en correct in de jaarrekening 
kunnen worden opgenomen. 

De Federale Accountant gebruikt nog altijd verouderde gegevens voor de waardering van 
de financiële vaste activa. Voor de jaarrekening 2020 gebruikt hij het (geconsolideerde) 
netto-actief in de (geconsolideerde) jaarrekening van 2019 aangezien die vaak de laatst 
beschikbare gepubliceerde rekening is. Het percentage dat hij gebruikt om die financiële 
vaste activa te waarderen, zou echter niet het percentage van 2019 moeten zijn, maar wel 
het actuele op 31 december 2020 bekende deelnemingspercentage. Een nauwere opvolging 
van de participaties kan ervoor zorgen dat deze informatie ook effectief beschikbaar is. 
Beslissingen over de kapitaalstructuur zijn immers al vroeger bekend bij de vertegenwoor-
digers van de federale Staat in de algemene vergaderingen en de raden van bestuur of via 
de regeringscommissarissen. Ook al heeft die methode in 2020 voor zover bekend geen 
materiële impact, ze zal die wel hebben als in een boekjaar grote participatietransacties 
plaatsvinden.

Het Rekenhof beveelt ook aan de methode om de participatie jaarlijks te herevalueren op 
basis van het netto-actief, te herbekijken. Die methode is sterk afhankelijk van het toe-
gepaste boekhoudkundige referentiekader174 en de waarderingsregels van de (geconso-
lideerde) jaarrekening van de participatie. Daarbij stemt de waardering niet altijd over-
een met de economische realiteit. Zo wordt voor Dexia nog steeds een nettoboekwaarde 
van 3.854,0 miljoen euro aangehouden terwijl de beurswaarde zeer gering is175 (66,5 mil-
joen euro). 

De toelichting en de commentaar bij de jaarrekening bevatten verschillende kleinere fou-
ten (verkeerde aandelenpercentages, cijfers van vorig jaar die niet geactualiseerd werden, 
discrepanties tussen de commentaar en de overige staten in bijlage enz.). Aangezien de 
commentaar en toelichtingen integraal deel uitmaken van de jaarrekening moet ook deze 
informatie zo nauwkeurig mogelijk worden ingevuld. De kwaliteit van de inventaris en de 
jaarrekening kan verbeterd worden door niet alleen jaarverslagen en jaarrekeningen als 
bron van informatie te gebruiken, maar bv. ook overeenkomsten en statutenwijzigingen op 
te volgen en de regeringscommissarissen in te schakelen om deze informatie aan te leveren. 

174 Bv. de Belgische algemeen aanvaarde Boekhoudregels (Be-gaaP) of de internationale boekhoudnormen voor 
beursgenoteerde ondernemingen (iFRs). 

175 Het aandeel wordt sinds 2 december 2019 niet meer verhandeld op de publieke aandelenmarkt maar alleen nog op 
de expertenmarkt.
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Een aantal van de vastgestelde fouten kan voorkomen worden door een betere controle en 
interne beheersing. Het Rekenhof dringt erop aan dat de departementen en de Federale 
Accountant betere nazichtsprocedures invoeren zodat fouten eerder worden opgemerkt.

3.4 Voorraden

3.4.1 Algemene opmerkingen
Op 31 december 2020 waren er voor 1.291,4 miljoen euro voorraden geboekt op de balans, d.i. 
48,3 % minder (-1.208,2 miljoen euro) in vergelijking met 2019 (2.499,6 miljoen euro). Die 
voorraden vertegenwoordigen 1,1 % van de totale activa van het algemeen bestuur. De voor-
raden van Defensie vertegenwoordigen op zich 70,5 % van die klasse (910,3 miljoen euro, dit 
is een daling met 1.536,7 miljoen euro tegenover 2019). Het saldo (381,1 miljoen euro) is ge-
spreid over vier departementen: de FOD Volksgezondheid (328,7 miljoen euro), de Federale 
Politie (39,7 miljoen euro), de FOD Financiën (10,1 miljoen euro) en de FOD Binnenlandse 
Zaken (2,6 miljoen euro). 

De voorraden van het algemeen bestuur zijn nog altijd niet volledig geboekt en geven geen 
getrouw beeld van de werkelijkheid. Zo vermeldt de FOD Justitie geen enkel bedrag voor 
die subklasse, hoewel hij over voorraden beschikt, zoals de voorraden van het directoraat-
generaal Penitentiaire Inrichtingen. De FOD kan die nog steeds niet waarderen. Door ech-
ter in 2022 progressief een interface tussen Fedcom en de beheersoftware Archibus van 
de FOD uit te rollen, zouden de voorraden van het departement kunnen worden geboekt. 
Ook een deel van de voorraden van de FOD Volksgezondheid en de Federale Politie176 is op 
31 december 2020 nog niet gewaardeerd in Fedcom. 

Het Rekenhof beveelt alle departementen aan hun inventariseringen te voltooien om de 
nog niet gewaardeerde voorraden in Fedcom te kunnen registreren. 

Bij het algemeen bestuur zijn de waarderingsregels voor de voorraden overigens nog steeds 
onvolledig en nog niet eenvormig177. Het Rekenhof beveelt de Federale Accountant daarom 
opnieuw aan erover te waken dat de departementen coherent werken en het regelgevende 
kader te vervolledigen. Voor de correcte boeking en waardering van de voorraden, zowel 
voor de aanschaffingswaarden als voor de eventuele waardeverminderingen, is de publica-
tie van richtlijnen en referentiestelsels immers onontbeerlijk. 

3.4.2 Defensie
De waarde van de voorraden en van de vooruitbetalingen op voorraden van het departe-
ment daalt tegenover eind 2019 met 62,8 % (-1.584,3 miljoen euro) tot 910,3 miljoen euro op 
31 december 2020. 

Defensie heeft bij de afsluiting van het boekjaar 2020 goederen die tot dan toe bij de voorra-
den waren opgenomen, geherklasseerd als vaste activa of kosten. Die herklasseringsoperatie 

176 Het gaat onder meer om de voorraden van de luchtsteun Dafa die vanaf 2021 rechtstreeks in Fedcom zullen worden 
beheerd en geactualiseerd.

177 Defensie, de Federale Politie en de FOD Volksgezondheid geven aan voornamelijk de methode van de gewogen 
gemiddelde prijs te gebruiken (de FOD Volksgezondheid gebruikt ook de aanschaffingsprijs voor een deel van zijn 
voorraad); de FOD Financiën raamt zijn voorraden, voornamelijk onroerende goederen, tegen de marktprijs, ter-
wijl de FOD Binnenlandse Zaken kiest voor de methode First In First Out (Fifo).
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maakt deel uit van het actieplan van Defensie om tegemoet te komen aan de aanbevelingen 
van het Rekenhof178. Om de goederen in de drie bovenvermelde boekhoudkundige klassen 
te verdelen, gebruikt Defensie een methode met eigen regels die berusten op twee criteria: 
een klassering in vijftien categorieën volgens het soort goed en de ‘serialisering’179. Volgens 
de kenmerken van de goederen in het licht van die twee criteria, zullen ze als vaste activa 
worden geboekt, bij de voorraad worden gehandhaafd of als kosten worden geboekt. 

Defensie kon echter niet preciseren hoe ze in samenwerking met de Federale Accountant 
de zeven categorieën voor de te activeren goederen en de acht categorieën voor in voorraad 
te handhaven goederen heeft bepaald, noch de objectieve criteria toelichten die als basis 
dienen voor het ‘serialiseren’ van een deel van het materiaal. 

Defensie heeft op die manier die goederen bij de voorraden gehandhaafd die opgenomen 
zijn in zes categorieën die ‘geserialiseerd’ zijn180 en in de categorieën ‘munitie’ en ‘aardolie-
producten’, waarvoor ‘serialisering’ niet mogelijk is. 

Eind 2019 waren de voorraden van Defensie gewaardeerd tegen 2.422,3 miljoen euro (zonder 
de vooruitbetalingen). Na de herklasseringen blijven voor netto 1.063,4 miljoen euro goe-
deren op het actief geboekt, gespreid over de rekeningen vaste activa (225,4 miljoen euro) 
en voorraden (838,0 miljoen euro). Die herklasseringen hebben het eigen vermogen met 
1.314,7 miljoen euro verminderd via een boekingsschema waarbij de historische correcties 
en de bewegingen van het jaar werden geglobaliseerd. Het effect op het eigen vermogen 
vloeit voort uit desactiveringen voor netto -1.584,3 miljoen euro en activeringen van vaste 
activa voor netto 269,6 miljoen euro181. 

Het nettobedrag van de desactiveringen van voorraden stemt overeen met de herklasse-
ring van artikelen bij materiële vaste activa (bruto -1.389,3 miljoen euro182 183), de boeking 
bij de kosten van in gebruik genomen en niet ‘geserialiseerde’ stukken (netto -1.052,8 mil-
joen euro184) en wijzigingen van de voorraadrekeningen en waardeverminderingen 
(+857,8 miljoen euro in totaal). De respectieve bedragen van die wijzigingen konden niet 
worden geïdentificeerd noch wedersamengesteld omdat het boekingsschema met gegloba-
liseerde boekingen werkt. In 2020185 werd trouwens geen enkele boeking uitgevoerd op de 
rekeningen van de voorraadwijzigingen. 

178 Rekenhof, “inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie”, 175e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 123, punt 3.1; “inventarisatie en boeking van voorraden bij 
Defensie - opvolgingsaudit”, 177e Boek – Deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de  federale 
Staat, Volume i, oktober 2020, p. 153-164, www.rekenhof.be.

179 Elk ‘geserialiseerd’ stuk wordt geïdentificeerd door een uniek nummer naast zijn (NSN) artikelcode.
180 aardolie- en chemische producten, textiel en cosmetica, diverse objecten, munitie, medisch materiaal, bewape-

ning, bouw en materialen en documentatie. 
181 Op die vaste activa zijn tijdens het boekjaar al 44,2 miljoen euro afschrijvingen uitgevoerd.
182 Zie in deel 3 het artikel “inventarisatie en boeking van de materiële vaste activa van Defensie”. 
183 men bekomt het in de vaste activa geïntegreerde nettobedrag (225,4 miljoen euro) door van de brutowaarde 

(1.389,3 miljoen euro) de gecumuleerde afschrijvingen van 1.119,7 miljoen euro en de afschrijvingen van het boek-
jaar 2020 van 44,2 miljoen euro af te trekken. 

184 Het Rekenhof kon de juistheid van dat bedrag niet nagaan op basis van de beschikbare informatie.
185 De grootboekrekening voor de vooruitbetalingen gestort voor de aankoop van munitie werd echter gedebiteerd 

met 47,6 miljoen euro via de creditering van een kostenrekening voor de aankoop van munitie. 

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be
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Op 31 december 2020 vertoonden de voorraadrekeningen voor IT, reserveonderdelen per 
component186 en de kleine uitrustingen een nulsaldo in Fedcom (-1.773,5 miljoen euro in 
vergelijking met 2019)187. In 2020 verschijnen andere voorraadrekeningen (bouwmateria-
len en medisch materiaal) voor 15,8 miljoen euro. De voornaamste voorraadrekeningen die 
al bestonden (bewapening, munitie en energetische consumptieproducten) stijgen sterk 
(+217,2 miljoen euro). De voorraden diverse reserveonderdelen en werkkleding verminde-
ren met 43,8 miljoen euro. Tot slot stijgen de vooruitbetalingen op voorraden opnieuw sterk 
(+47,6 miljoen euro), door een programma voor de aankoop van munitie, en lopen ze op tot 
72,3 miljoen euro. 

Op basis van de controles die het Rekenhof al verschillende boekjaren onder meer ter plaat-
se uitvoert, bleek uit het onderzoek van de herklasseringen dat de volgende anomalieën 
blijven bestaan: 

•  Goederen met de kenmerken van een vast actief worden toch in voorraad gehouden en 
als kosten geboekt. 

•  Op bepaalde goederen worden niet de nodige waardeverminderingen geboekt.
•  Er gebeuren vergissingen met de eenheidsprijs op het einde van het boekjaar188. 

Op basis van de beschikbare informatie kan het Rekenhof zich niet uitspreken over de 
vraag of de doelstellingen van het herklasseringsplan zijn gerealiseerd. Dat plan beoogde 
de getrouwheid van de rekeningen van de voorraden en de vaste activa van Defensie te 
verbeteren. Het Rekenhof had met het oog op die herklasseringen verschillende risico’s 
geïdentificeerd en pistes voorgesteld om die risico’s te beheersen, maar die werden niet 
systematisch geïntegreerd in het proces189.

Bovendien is bij de invoering van het actieplan ROADmap CERT2020, onder meer door de 
COVID-19-crisis, een achterstand (van één tot twee jaar) ontstaan bij de optimalisatie van 
het inventarisproces, de ontwikkeling van de controleverslagen en de controle en de ver-
antwoording van de eenheidsprijzen van de goederen190. De invoering van die internebe-
heersingsmaatregelen is nochtans essentieel om de getrouwheid van de gegevens en de 
vrijwaring van de goederen te waarborgen. Door het uitstel ervan blijven bovendien fouten 
in de databases zitten. 

Met het oog op het afsluiten van de jaarrekening 2021 beveelt het Rekenhof Defensie dan ook 
aan enerzijds de regels die werden gevolgd bij de herklasseringen van de artikelen te expli-
citeren en zo nodig aan te passen en anderzijds de uitvoering van het actieplan ROADmap 
CERT2020 te versnellen. Defensie zou zich daartoe moeten focussen op de boeking van de 

186 Vliegend, varend en rollend materieel. 
187 Die vermindering vloeit voort uit de overdracht naar andere voorraadrekeningen, onder meer voor bewapening, 

van belangrijke bedragen in verband met artikelen die verkeerdelijk waren opgenomen in de voorraden reserve-
onderdelen (bijvoorbeeld raketten), uit de herklassering bij vaste activa van belangrijke bedragen met betrekking 
tot reserveonderdelen (bijvoorbeeld vliegtuigreactoren), van it-materieel en van klein gerief en uitrusting en uit 
overboekingen naar de kosten. 

188 Defensie kondigt in dat verband aan dat ze nog in het derde kwartaal van 2021 een grootschalige controle van de 
eenheidsprijzen van de ‘geserialiseerde’ activa in de voorraden zou uitvoeren. 

189 Zie in deel 3 het artikel “inventarisatie en boeking van de materiële vaste activa van Defensie”. 
190 Bijwerking die Defensie op 13 september 2021 aan het Rekenhof meedeelde.
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duurste goederen (die ze moet herklasseren in de juiste categorie en waarderen tegen de 
juiste eenheidsprijs). 

3.4.3 Volksgezondheid
De waarde van de voorraden van de FOD Volksgezondheid is gestegen van 2,1 miljoen euro 
eind 2019 naar 328,6 miljoen euro eind 2020. Die sterke stijging vloeit voort uit de COVID-
19-crisis, waardoor de FOD Volksgezondheid strategische voorraden van materiaal (mas-
kers, schorten, beschermbrillen enz.) moest aanleggen. Hoewel de FOD hiervoor dringend 
oplossingen moest zoeken, heeft het Rekenhof vier anomalieën vastgesteld: 

•  De inventarisatiemethodes zijn niet homogeen. De FOD gebruikt op de drie opslag-
plaatsen die in 2020 werden gebruikt, verschillende inventarisprocessen. Die waren elk 
min of meer volledig ontwikkeld. 

•  Ook maakt de FOD gebruikt van verschillende waarderingsmethodes. Voor de meeste 
voorraden hanteert hij de methode van de gewogen gemiddelde prijs, maar soms ook de 
methode van de aanschaffingsprijs. Het Rekenhof beveelt de FOD aan in overleg met de 
Federale Accountant één waarderingsmethode te bepalen en toe te passen. 

•  De eenheidswaarden zijn onvoldoende gebaseerd op bewijskrachtige verantwoordings-
stukken. Hoewel de FOD het grootste deel van zijn voorraden waardeert volgens de 
gewogen gemiddelde prijs, kon hij geen enkel bestand met berekeningen bezorgen. Het 
Rekenhof kan dus de juistheid van de eenheidswaarden niet nagaan. 

•  Een deel van de voorraad is overschat. Volgens de gebruikelijke regels van het dubbel 
boekhouden191 moeten de voorraden immers worden geherwaardeerd tegen hun markt-
waarde als die lager ligt dan de aanschaffingswaarde. Het Rekenhof stelde echter vast 
dat de eenheidswaarden die het departement hanteerde voor bepaalde producten, dui-
delijk veel hoger liggen dan hun huidige marktwaarde192. 

3.4.4 Federale Politie
De waarde van de voorraden van de Federale Politie daalde met 0,5 miljoen euro en bedroeg 
39,7 miljoen euro op 31 december 2020. Sinds 2019 wordt het grootste deel van de voor-
raden van het departement rechtstreeks beheerd in Logispol, een specifieke module van 
Fedcom. Door problemen op het vlak van parametrisering bij de ingebruikname van de mo-
dule vertonen twee voorraadrekeningen echter nog altijd ten onrechte een negatief saldo 
(-0,7 miljoen euro in totaal). In het algemeen beveelt het Rekenhof de Federale Politie aan 
maatregelen te nemen, onder meer inzake IT-beheer, om haar voorraden volledig te kunnen 
inventariseren en waarderen zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 22 mei 2003. 

3.4.5 FOD Financiën
De voorraden van de FOD Financiën stegen met 3,0 miljoen euro en bedroegen 10,1 mil-
joen euro op 31 december 2020. Het grootste deel bestaat uit gebouwen bestemd voor we-
derverkoop. 

191 Volgens het advies CbN 132/7 – boeking en waardering van voorraden, worden grond- en hulpstoffen, gerede pro-
ducten en handelsgoederen gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde, of de marktwaarde op de datum van de 
jaarafsluiting als deze lager ligt.

192 De FFP2-beschermingsmaskers worden bijvoorbeeld in de eindejaarinventaris van de FOD Volksgezondheid ge-
waardeerd tegen een eenheidsprijs van 3,25 euro, die hoger ligt dan de marktprijs. 
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Het Rekenhof stelt op basis van de controle van de rekeningen van de Koninklijke Belgische 
Munt vast dat de voorraad muntstukken (met een muntwaarde van 125,7 miljoen euro) die 
de Nationale Bank aanhoudt en die eigendom is van de federale Staat, niet is ingeschreven 
in de balans van het algemeen bestuur (zie punt 3.6.2 Andere langetermijnschulden). Het 
Rekenhof beveelt de FOD Financiën aan de voorraad muntstukken tegen de aanschaffings-
waarde op te nemen (geraamd op 15,7 miljoen euro) en te boeken op een specifieke groot-
boekrekening van klasse 3.

3.5	 Liquide	middelen	en	financiële	beleggingen	op	minder	dan	één	jaar
De liquide middelen en de beleggingen op minder dan één jaar bedragen 33.141,9 mil-
joen euro in 2020 (3.426,0 miljoen euro meer dan in 2019). Die stijging betreft in hoofd-
zaak de liquide middelen (+4.525,3 miljoen euro) die eind 2020 28.726,5 miljoen euro 
bedragen. Terwijl het saldo op de centrale ontvangstenrekening van de Thesaurie is afge-
nomen (-1.333,0 miljoen euro)193 zijn er hogere saldi op de overige postrekeningen van de  
FOD Financiën (+5.887,3 miljoen euro). Die stijging is grotendeels te verklaren door ont-
vangsten in de laatste dagen van 2020 die pas begin 2021 zijn doorgestort naar de Thesaurie.

De financiële beleggingen die binnen het jaar vervallen, bedragen 4.415,4 miljoen euro 
(-1.099,3 miljoen euro) en bestaan voornamelijk uit financiële instrumenten die het Federaal 
Agentschap van de Schuld gebruikt voor het schuldbeheer.

De belangrijkste tekortkomingen die het Rekenhof in de voorbije jaren had opgemerkt, heb-
ben nog steeds een invloed op de jaarrekening van het jaar 2020:

• De balans is onvolledig doordat er nog altijd postrekeningen en kassen niet zijn opgeno-
men. Daarnaast zijn er rekeningen waarvan de saldiwijzigingen alleen globaal worden 
geboekt. Daardoor verlopen er transacties buiten de boekhouding, kunnen die niet cor-
rect worden geboekt aan de hand van vastgestelde rechten en vallen ze buiten de interne 
beheersing van de ontvangsten- en uitgavenstromen. De belangrijkste ontbrekende re-
keningen zijn te vinden bij de FOD Justitie194 en de FOD Buitenlandse Zaken195. In het 
kader van het Just4you-project plant de FOD Justitie die rekeningen in 2021 op te nemen 
in Fedcom. Voor de FOD Buitenlandse Zaken is er geen duidelijk tijdspad.

• Verschillende departementen196 hebben op het einde van het jaar nog openstaande saldi 
op wachtrekeningen die gekoppeld zijn aan postrekeningen. Hoewel dergelijke rekenin-
gen tijdens het jaar gebruikt worden om ontvangsten correct te kunnen toewijzen en de 
uitbetaling van bedragen op te volgen, zouden de saldi ten laatste bij de jaarafsluiting 
volledig toegewezen moeten zijn aan de juiste grootboekrekeningen. Sommige saldi 
zijn te wijten aan een verkeerde configuratie bij de instap in Fedcom of een gewijzigde 

193 De Centraliserend Rekenplichtige stort de ontvangen bedragen van de departementen op zijn centrale ontvang-
stenrekening door naar de nationale Bank in het kader van de cashpooling. Dat gebeurt de laatste werkdag van de 
maand. Het saldo op jaareinde op de centrale ontvangstenrekening is het totaal van de ontvangsten van de laatste 
werkdag. in 2019 werd er op de laatste werkdag 1.342,8 miljoen euro ontvangen, terwijl dit in 2020 maar 9,8 mil-
joen euro was.

194 naast één postrekening gaat dit over kassen van de penitentiaire inrichtingen. 
195 met name werkingsfondsrekeningen van de diplomatieke posten in andere valuta dan euro of amerikaanse dollar, 

niet-werkingsfondsrekeningen van de diplomatieke posten en voorschotten voor dringende zendingen. 
196 De belangrijkste saldi zijn te vinden bij de FOD Justitie, de FOD Financiën en de FOD Economie. Daarnaast hebben 

acht andere departementen beperkte saldi.
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configuratie erna. Het Rekenhof benadrukt dat de tijdige opvolging en een correcte 
 toewijzing van deze saldi noodzakelijk is voor de getrouwe weergave van de betrokken 
posten die zich zowel in de balans als in de resultatenrekening bevinden. 

• Aangezien kasgelden een hoger frauderisico hebben, moeten ze intensief worden op-
gevolgd, met manuele tussenkomsten. Voornamelijk Defensie en de Federale Politie 
gebruiken nog frequent kasgelden, hoewel het gebruik jaar na jaar verder wordt afge-
bouwd. Het Rekenhof raadt de departementen aan om verder in te zetten op kasloze 
procedures.

• Niet alle departementen storten hun ontvangsten systematisch door naar de centrale 
ontvangstenrekening van de Thesaurie. Sommige houden ook middelen op eigen 
rekeningen terwijl ze de noodzaak daartoe niet altijd kunnen aantonen. Zo staat er op 
een rekening bij de FOD Economie 47,2 miljoen euro, terwijl dit bedrag aan de Schatkist 
toekomt, en dit ondanks eerdere opmerkingen van het Rekenhof197.

Tot slot herhaalt het Rekenhof dat sommige problemen niet opgelost geraken omdat de de-
partementen onvoldoende op de hoogte zijn van de procedures of ze niet systematisch op-
volgen. In bepaalde gevallen hebben de departementen ook ondersteuning van de Federale 
Accountant nodig om de tekortkomingen weg te werken.

3.6 Schulden

3.6.1 Schuld van het algemeen bestuur 
De schuld van de federale Staat in Fedcom bedraagt op 31 december 2020 430.305,6  mil-
joen euro, waarvan 85,5 % in OLO’s198. Dat bedrag verschilt van het bedrag in het officiële 
overzicht van de Algemene Administratie van de Thesaurie (hierna ‘de Thesaurie’) op die-
zelfde datum, namelijk 424.762,9 miljoen euro.

Het verschil (5.542,7 miljoen euro) is toe te schrijven aan methodologische verschillen tus-
sen het boekhoudplan en de berekeningen van de Thesaurie. Die worden gerechtvaardigd 
in staat 18 - Nominale stand van de rijksschuld van de toelichting bij de jaarrekening. Ze 
kunnen in essentie worden verklaard door eindejaarsverrichtingen op korte termijn die in 
Fedcom in 2020 werden geboekt, maar in het systeem voor het beheer van de overheids-
schuld (FTI Star) van het Federaal Agentschap van de Schuld199 pas in 2021. Het verschil 
houdt in essentie verband met de boeking van schatkistbons op korte termijn (Euro com-
mercial paper) die op het einde van het jaar werden uitgegeven.

De overlopende rekeningen omvatten grote bedragen in verband met het beheer van de 
rijksschuld (zie punt 3.9 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen). Het gaat voorna-
melijk om uitgiftepremies, gelopen maar niet vervallen intresten en dekkingsinstrumenten 
die gewaardeerd worden tegen de marktprijs (Mark-to-Market of MtM).

197 Zie ook punt 3.9 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen.
198 Obligation linéaire - lineaire obligatie.
199 in Fedcom is de registratiedatum de datum van het contract; voor het agentschap, de datum van zijn inwerking-

treding.
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Het Rekenhof heeft het beheer van de schuldverrichtingen onderzocht (zie het artikel in 
deel 3 over de audit van de interne beheersing en de boeking van de verrichtingen van de 
federale overheidsschuld). Het heeft anomalieën vastgesteld bij het boekjaar 2020. De voor-
naamste houden verband met:

•  het saldo van de uitgiftepremies en van de gelopen intresten op OLO’s: netto-onder-
schatting van de eigen middelen met 19,4 miljoen euro;

•  de waardering van niet-gekoppelde afgeleide instrumenten: overschatting van het resul-
taat met 702,5 miljoen euro.

De laatste correctie was nodig omdat de herwaarderingen van de afgeleide instrumenten 
(in essentie producten ter indekking van de rentevoeten, zonder koppeling met een on-
derliggende lening) niet in de resultatenrekening werden opgenomen, wat indruist tegen 
artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 10 november 2009.

Perimeter 
Volgens staat 18 - Nominale stand van de rijksschuld, die de Thesaurie opstelde voor 2020, 
omvat de schuld van het algemeen bestuur (424.762,9 miljoen euro) voornamelijk de door 
het algemeen bestuur uitgegeven of overgenomen brutoschuld (424.569,9 miljoen euro). 
Die bestaat uit:

•  382.467,2 miljoen euro aan langetermijnschulden (90,0 %), waarvan 193,0 miljoen euro 
ten aanzien van bepaalde instellingen;

•  42.295,7 miljoen euro aan kortetermijnschulden (10,0 %).

De stijging tegenover 2019 (+30.912,6 miljoen euro) is te verklaren door de economische en 
budgettaire effecten van de COVID-19-crisis. Ze is voornamelijk toe te schrijven aan drie 
factoren: 29.736,3 miljoen euro aan nieuwe langetermijnleningen die werden uitgegeven, 
18.761,0 miljoen euro aan nieuwe aanbestedingen en een toename van de kortermijnschul-
den met 3.496,6 miljoen euro, die deels wordt gecompenseerd door de terugbetaling van 
langetermijnleningen ten belope van 21.065,3 miljoen euro. 

Bij de langetermijnschulden is 2.000,0 miljoen euro ingeschreven onder de noemer ‘Sure-
leningen’ (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), die de Europese Unie 
toekent aan de federale Staat. Het gaat om een eerste schijf200 die volledig aan de federale 
Staat toekomt.

De schulden ten aanzien van bepaalde instellingen betreffen voornamelijk de FPIM 
(99,2 miljoen euro201) en de Regie der Gebouwen (93,7 miljoen euro). De schulden ten aan-
zien van de Regie der Gebouwen zijn niet opgenomen in Fedcom, hoewel het te verantwoor-
den valt ze op te nemen in de toestand van de schuld. Het algemeen bestuur neemt immers 
de jaarlijkse aflossing van die indirecte schulden ten laste. Hoewel de Federale Accountant 
te kennen had gegeven de nodige correcties te zullen doorvoeren vanaf de jaarrekening 

200 terugbetaling in 2035, nominaal tarief van 0,00 % en negatief rendement van -0,102 %.
201 Die schuld vloeit voort uit de verbintenis van de staat om de kosten te dekken van een transactie uit 1995 waarbij 

sabena-aandelen werden teruggekocht van swissair. De terugbetaling is geblokkeerd omdat er een geschil is met 
swissair. Zie ook het overzicht van de bijbehorende gevolgen in punt 3.8 Voorzieningen.
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2020, staan de verrichtingen nog altijd ten onrechte in een rekening waarop subsidies aan 
administratieve openbare instellingen (AOI’s) worden geboekt. 

De langetermijnschulden worden geboekt in drie begrotingssecties (18 – FOD Financiën, 
33 – FOD Mobiliteit en 51 – FOD Financiën voor de rijksschuld). Het Rekenhof stelt vast dat 
de leningen van Infrabel en van de NMBS (600,2 miljoen euro op 31 december 2020, gekop-
peld aan begrotingssectie 33) niet zijn vermeld in de officiële toestand die de Thesaurie eind 
2020 opstelde, terwijl de federale Staat zich ertoe heeft verbonden de intresten en kapitaal-
aflossingen van die leningen ten laste te nemen (zie punt 3.6.2.4). Sinds januari 2021 is die 
anomalie rechtgezet en worden de bedragen vermeld in de officiële toestand van de schuld.

3.6.2 Andere langetermijnschulden
Eind 2020 bedroegen de andere langetermijnschulden 10.846,8 miljoen euro (-460,7 mil-
joen euro in vergelijking met 2019). Ze omvatten de volgende schulden:

•  borgtochten, consignaties en andere deposito’s op meer dan een jaar of voor onbepaalde 
termijn bij de Deposito- en Consignatiekas (3.771,1 miljoen euro);

•  financiering van de bijdrage van België in het IMF (6.170,4 miljoen euro);
•  alternatieve financieringen van de NMBS en van Infrabel (600,2 miljoen euro);
•  door de Raad van de Europese Unie toegekende voorschotten voor de renovatie en ver-

volgens de aankoop van het gebouw Résidence Palace (305,2 miljoen euro).

Het Rekenhof stelt vast dat sommige subklassen onvoldoende gedekt worden door bijlagen 
bij de algemene rekening, want ze komen niet aan bod in de algemene commentaar bij de 
rekeningen van de Federale Accountant. Dat is bv. het geval voor rubriek 538 aangaande 
de munten die worden uitgegeven door de Koninklijke Munt van België202. Zo is er een 
nettocreditbedrag van 34,4 miljoen euro geboekt op twee grootboekrekeningen voor aan-
muntings- en afmuntingsverrichtingen die de Nationale Bank uitvoert voor rekening van 
de federale Staat. 

Het Rekenhof stelt diverse anomalieën vast bij die verrichtingen. 

•  Die schuld van 34,4 miljoen euro (het saldo overgenomen van de Koninklijke Munt van 
België en de verrichtingen geregistreerd sinds 1 januari 2019) is maar een klein deel van 
het totale uitstaande bedrag203van muntstukken in omloop, dat volgens het jaarverslag 
van de Nationale Bank 1.459,5 miljoen euro bedraagt op 31 december 2020. Het departe-
ment kon niet verklaren waarom alleen de voornoemde verrichtingen in de balans wor-
den opgenomen. Door die werkwijze worden individuele saldi voorgesteld die moeilijk 
te verantwoorden zijn omdat ze bewegingen van meerdere boekjaren cumuleren zonder 
link met het totale uitstaande bedrag.

202 De administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Koninklijke munt van België” is met ingang van 1 ja-
nuari 2019 omgevormd tot een administratieve dienst van de algemene administratie van de thesaurie van de 
FOD Financiën (artikel 6 van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende 
maatregelen inzake concessieovereenkomsten).

203 Het algemeen bestuur heeft geen extra verplichtingen buiten balans geregistreerd voor het totaal van het uit-
staande bedrag, dat nochtans een staatswaarborg geniet (artikel 6 van vermelde wet van 31 juli 2017).
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•  De muntenvoorraad, die eigendom is van de federale Staat maar wordt bewaard bij de 
Nationale Bank, is niet vermeld in de rekeningen van het algemeen bestuur (nominale 
waarde van 125,7 miljoen euro, zie punt 3.4 Voorraden). 

•  De verrichtingen worden in geen enkele bijlage van de algemene rekening beschreven.

Het Rekenhof beveelt de FOD Financiën aan om die anomalieën te corrigeren in samen-
werking met de Federale Accountant en in samenspraak met de Nationale Bank, en het 
uitstaande bedrag en de verrichtingen met betrekking tot de munten in omloop te boeken 
zoals bepaald in het koninklijk besluit van 10 november 2009204.

3.6.2.1 Deposito- en Consignatiekas (DCK)205

De DCK heeft over de uitvoering van haar opdrachten in 2020 een officieel rapport opge-
steld206. De uitstaande creditbedragen stijgen met 198,3 miljoen euro tot 3.771,1 miljoen euro 
op 31 december 2020. De ontwikkeling van de applicatie e-Depo207 gaat voort en maakt het 
mogelijk om 212,2 miljoen euro te beheren, d.i. 5,6 % van de totale deposito’s en consigna-
ties.

Faillissementsgelden
Bij de DCK is 1.104,7 miljoen euro in bewaring gegeven in het kader van het beheer van fail-
lissementen van ondernemingen (-89,5 miljoen euro of -7,5 % in vergelijking met 2019). Er 
werd onder meer een grote terugbetaling van 37,5 miljoen euro uitgevoerd ten gunste van 
het Garantiefonds voor financiële diensten, in het kader van het faillissement van Optima. 
Tegelijk is het aantal door de FOD Economie gerepertorieerde faillissementen met 32,0 % 
gedaald in 2020, dankzij de steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis. 

Het Rekenhof benadrukt dat de DCK bij de terugbetaling van geconsigneerde sommen ook 
intresten betaalt. Die kunnen oplopen tot een aanzienlijk deel van de hoofdsom. De DCK 
kan de intresten echter niet per boekjaar detailleren uitgaande van de datum van het ini-
tiële deposito. Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat er geen voorziening is aangelegd voor 
de gelopen maar niet vervallen intresten die in totaal op minstens 11 miljoen euro208 worden 
geraamd. In haar antwoord stelt de DCK dat het ICT-departement zal onderzoeken of dat 
bedrag precies kan worden geraamd op basis van de openstaande dossiers.

204 Het departement kan zich daarvoor baseren op de richtlijnen van andere rapporteringssystemen, zoals esR 2010, 
en meer bepaald de Manual on Government Deficit and Debt, als hun bepalingen verenigbaar zijn met het koninklijk 
besluit.

205 Binnen de algemene administratie van de thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën bestaat er een 
Deposito- en Consignatiekas. De DCK maakt een afzonderlijke dienst uit en staat onder het gezag van de minister 
van Financiën. Zij is belast met de ontvangst, de bewaring en de teruggave van geconsigneerde goederen voor 
rekening van de staat. Zie de wet van 11 juli  2018 op de Deposito- en Consignatiekas.

206 Deposito- en Consignatiekas, Jaarverslag 2020, 14p., https://www.2020.rapportannuel.finances.belgium.be 
207 Die applicatie groepeert al verschillende soorten waarborgen (huurwaarborg, door een overheid gevraagde waar-

borg, deposito in het kader van een overheidsopdracht enz.). Ze zal geleidelijk aan worden uitgebreid tot andere 
soorten waarborgen, onder meer de gerechtelijke consignaties.

208 Dat is het bedrag van de begrotingsallocatie 18.61.06.21 10.06 - Rente op borgtochten en consignaties, ingeschre-
ven in de algemene uitgavenbegroting voor 2021.

https://www.2020.rapportannuel.finances.belgium.be/pdf/DCK-2020.pdf
https://www.2020.rapportannuel.finances.belgium.be 
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Slapende tegoeden
De individuele en globale slapende tegoeden blijven gestaag stijgen (+53,7 miljoen euro). 
Eind december 2020 bedroegen ze 567,9 miljoen euro. Dat is het verschil tussen de stortin-
gen door de financiële instellingen (71,0 miljoen euro in 2020) en de teruggaven (17,3 mil-
joen euro in 2020). In de laatste vier jaar bedroegen de teruggaven maar 32,8 % van de 
stortingen.

Consignaties
De gerechtelijke consignaties bedroegen eind 2020 758,5 miljoen euro. Dat is een stijging 
met 160,2 miljoen euro. Die is voornamelijk toe te schrijven aan een bedrag van 90,8 mil-
joen euro dat werd gestort in het kader van het Arco-dossier. 

De andere consignaties (binnendienstconsignaties) bedroegen 530,5 miljoen euro op 31 de-
cember 2020 (+30,9 miljoen euro in vergelijking met 2019). De stijging is voornamelijk toe 
te schrijven aan grote stortingen (47,8 miljoen euro in 2020) door het Centraal Orgaan voor 
de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring209.

Het Rekenhof heeft de DCK nogmaals verzocht zich uit te spreken of het nodig is in de 
rubriek van de borgtochten, consignaties en andere deposito’s die binnen twaalf maanden 
vervallen, een saldo van 19,9 miljoen euro aan te houden dat sinds 2015 niet meer is gewij-
zigd. De DCK en de Federale Accountant hebben verklaard dat saldo in 2021 in overeen-
stemming te zullen brengen met de inventaris.

Toezicht op en rapportering over de verrichtingen van de DCK 
Het Rekenhof stelt al enige boekjaren vast dat de DCK moeilijkheden heeft om te voldoen 
aan de verplichting dat boekingen moeten worden verantwoord. Zo kan ze geen raming 
voorleggen van de gelopen maar niet vervallen intresten in samenhang met deposito’s en 
consignaties210. Het Rekenhof herinnert er echter aan dat de DCK, net als elke andere dienst 
die gebruik maakt van externe software om via een interface globale gegevens te leveren 
aan Fedcom, details moet kunnen voorleggen over de onderliggende verrichtingen van boe-
kingen, of een lijst van de componenten van een saldo.

Gezien de significante omvang van de verrichtingen van de DCK en de moeilijkheden die 
opduiken bij het controleren van de rekeningen van de DCK, beveelt het Rekenhof aan om 
na te denken over het boekings- en rapporteringskader. Dat zou moeten evolueren naar 
een meer specifieke en geïntegreerde oplossing (bv. de creatie van een eigen company code 
zoals ook wordt gebruikt voor de federale schuldverrichtingen). Ook het jaarverslag van de 
DCK zou explicieter kunnen zijn over bepaalde verrichtingen. De FOD Financiën heeft zich 
ertoe verbonden de uitvoering van die aanbevelingen te evalueren. 

209 Het Orgaan, dat deel uitmaakt van de FOD Justitie, wordt geregeld door de wet van 4 februari 2018 houdende 
de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. 
Het fungeert als kenniscentrum en beheert in beslag genomen goederen. Het kan ook onroerende goederen ver-
vreemden, andere dan die uit erfloze nalatenschappen die de FOD Financiën beheert.

210 Die intresten worden pas berekend op het moment van uitbetaling. Ze worden dan aangerekend op de voornoem-
de begrotingsallocatie 18.61.06.21 10.06.
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3.6.2.2 Financiering van de participatie in het IMF
Het quotum van de trekkingsrechten van België is in 2020 stabiel gebleven op 6.410,7 mil-
joen STR211 (7.589,3 miljoen euro op 31 december 2020). Het is voornamelijk gespreid over de 
positie in de reserveschijf212, die op het actief van de Nationale Bank wordt geboekt, en de in 
nationale munt gestorte participatie die wordt geboekt op het actief van de balans van het 
algemeen bestuur (zie punt 3.3.2 Financiële vaste activa).

Aan de passiefzijde van de balans van het algemeen bestuur is het bedrag van de rente-
loze schatkistcertificaten voor de verbintenissen ten aanzien van het IMF sterk gedaald tot 
6.170,4 miljoen euro (-629,8 miljoen euro). Die evolutie is toe te schrijven aan nettoleningen 
door IMF-leden. Het Rekenhof stelt vast dat de balansvariaties bij de participatie in het IMF 
niet adequaat zijn toegelicht in de algemene commentaar bij de rekeningen. Het herhaalt 
bijgevolg de aanbeveling aan de Federale Accountant om die beter te becommentariëren, in 
samenwerking met de Nationale Bank en de FOD Financiën.

3.6.2.3 Door de Raad van de Europese Unie toegekende voorschotten
Tijdens het boekjaar 2020 werd geen enkele verrichting geboekt op deze rubriek. Het pas-
sief van de balans van het algemeen bestuur vermeldt nog altijd ten onrechte een bedrag 
van 305,2 miljoen euro als ontvangen voorschot op de verkoop van het gebouw Résidence 
Palace aan de Raad van de Europese Unie213. Gezien de complexiteit en het materiële belang 
van de correcties die op diverse balansrubrieken moeten worden uitgevoerd (vorderingen, 
schulden en materiële vaste activa), beveelt het Rekenhof aan een werkgroep op te richten 
met daarin de Regie der Gebouwen, de Thesaurie en de Federale Accountant, om de ge-
volgen van de verkoop van het gebouw, die plaatsvond op 29 november 2019, volledig en 
getrouw weer te geven in de boekhouding.

Het betreft voornamelijk deze verrichtingen:

•  een vordering op de Regie der Gebouwen van 372,8 miljoen euro;
•  308,0 miljoen euro ontvangen voorschotten (na actualisering);
•  een gerealiseerde meerwaarde van 2,3 miljoen euro.

3.6.2.4  Alternatieve financieringen van de infrastructuur en van het spoorwegmaterieel
De Belgische Staat heeft zich ertoe verbonden de kosten (274,6 miljoen euro214) van de 
voltooiing van de infrastructuur van het hogesnelheidstreinennet215 en de financiering 
(627,1 miljoen euro216) van de aankoop van rollend spoorwegmaterieel217 ten laste te ne-
men. De schulden die de FOD Mobiliteit boekt voor die verrichtingen zijn niet opgenomen 
in het officiële overzicht van de rijksschuld. Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling uit 

211 Special Drawing Rights: speciale trekkingsrechten van het internationaal monetair Fonds waarvan de waarde wordt 
bepaald op basis van een korf van vijf munteenheden.

212 De positie in de reserveschijf is met 674,6  miljoen euro gestegen tot 1.772,6  miljoen euro.
213 Rekenhof, 177e Boek - Deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Verslag aan 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p. 111 e.v., www.rekenhof.be.
214 16,6  miljoen euro jaarlijkse kosten die de aflossing van het kapitaal en de betaling van de intresten dekken.
215 Overeenkomst van 9 oktober 2006, gesloten ingevolge de splitsing van de nmBs in diverse afzonderlijke entitei-

ten in 2005.
216 38  miljoen euro jaarlijkse kosten tot 2032, daarna 30  miljoen euro tot 2035, die de aflossing van het kapitaal en de 

betaling van de intresten dekken.
217 Overeenkomsten van 7 juli 2008 en 28 maart 2013 tussen de federale staat en de nmBs.

https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be
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het 177e Boek om die schulden in dat overzicht op te nemen, meer bepaald in de rubriek 
Schulden van bepaalde andere instellingen. Die schulden bedroegen 600,2 miljoen euro op 
31 december 2020, wat 29,2 miljoen euro minder is dan in 2019, in overeenstemming met 
de aflossingsplannen. 

3.7 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is negatief en bedraagt eind 2020 -382.284,8 miljoen euro. In vergelij-
king met 2019 is dit een daling met 29.671,7 miljoen euro. Het algemeen bestuur had voor 
zijn werking in 2020 dus meer schuldfinanciering nodig.

De belangrijkste verklaring voor deze daling is het resultaat van het boekjaar dat 
-30.285,2 miljoen euro bedraagt. Daarnaast steeg het eigen vermogen door rechtstreekse 
aanpassingen die het gevolg zijn van het vervolledigen van de balans en het corrigeren van 
foutieve boekingen uit het verleden.

De Regie der Gebouwen voerde in 2020 samen met een externe consultant een waarde-
ringsoefening uit voor terreinen en gebouwen die ze beheert voor de federale Staat218. De 
waarde van deze activa in de rekening van het algemeen bestuur werd eerst uitgeboekt. 
Vervolgens is het patrimonium opnieuw ingeboekt aan de hand van de informatie die de 
Regie der Gebouwen heeft verstrekt over de aangepaste waardering. Daardoor nam het 
eigen vermogen met 1.922,8 miljoen euro toe219.

Ingevolge aanbevelingen van het Rekenhof220 corrigeerde Defensie zijn voorraadrekenin-
gen (zie punt 3.4.2). De reserveonderdelen die foutief als voorraden waren gepresenteerd, 
werden geherklasseerd naar de vaste activa. Voor de afschrijvingen op deze activa tot en 
met 2019 die nog niet waren geboekt221, gebeurde een rechtzetting via het eigen vermogen. 
Hierdoor nam het eigen vermogen met 1.314,7 miljoen euro af.

De belangrijkste andere correcties zijn:

•  de verwerking in Fedcom van de opname van het netto-actief van het Fonds Speciale 
Verrichtingen van de Inter-American Development Bank (+19,8 miljoen euro) bij de FOD 
Buitenlandse Zaken (zie punt 3.3.2);

•  de jaarlijkse evolutie in het openstaande saldo aan voorschotten op gerechtskosten ge-
durende het boekjaar (-9,5 miljoen euro);

•  het afboeken van de beginsaldi van afgesloten postrekeningen op de corresponderende 
wachtrekeningen (-4,5 miljoen euro) bij de FOD Justitie.

Jaarlijks moeten de departementen een inventaris opmaken van al hun bezittingen, vorde-
ringen, schulden en verplichtingen en van hun nettopatrimonium, zodat het geboekte eigen 

218 De Regie der gebouwen neemt dit patrimonium in haar rekeningen op in de buitenbalansrekeningen. 
219 in punt 3.3.1.1 staat als impact 1.870,1 miljoen euro. Het verschil heeft te maken met afschrijvingen  

(52,7 miljoen euro) die niet via eigen vermogen zijn verwerkt.
220 Rekenhof, “inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie”, 175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 119-128 en “inventarisatie en boeking van voorraden bij 
Defensie-opvolgingsaudit”, 177e Boek – Deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale 
Staat, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p. 153-164, www.rekenhof.be.

221 afschrijvingen 2020 werden via de resultatenrekening verwerkt.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be
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vermogen in overeenstemming kan worden gebracht met die inventaris. De inventaris moet 
worden opgemaakt op basis van de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en 
waarderingen, om er voor te zorgen dat de rekeningen met de realiteit overeenstemmen222. 
Het Rekenhof stelt vast dat ook in 2020 bijkomende stappen zijn gezet met het oog op het 
getrouw beeld van het eigen vermogen, maar dat er nog steeds geen volledige inventaris 
wordt opgemaakt en er nog altijd activa en passiva ontbreken. 

Door tekortkomingen in de historische boekhoudkundige registraties blijven correcties 
van het eigen vermogen onvermijdelijk. Zo zal de FOD Justitie in 2021 een correctie van 
7,8 miljoen euro voor buitengebruikstellingen moeten boeken om de vaste activa in over-
eenstemming te brengen met de realiteit. Om nieuwe correcties op het eigen vermogen in 
de toekomst te vermijden, benadrukt het Rekenhof andermaal dat het noodzakelijk is een 
volledige inventaris van alle bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen op te nemen.

Het Rekenhof beklemtoont dat daartoe niet alleen de boekhouddiensten van de departe-
menten en de Federale Accountant maar ook andere diensten hun verantwoordelijkheid 
moeten opnemen. Zo blijkt uit de commentaren bij de algemene rekening dat het tijdspad 
voor het opladen van vaste activa bij de FOD Binnenlandse Zaken nog steeds wordt opge-
schoven omdat verschillende diensten deze taak niet als prioritair beschouwen en er te 
weinig invloed op deze diensten kan worden uitgeoefend.

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de toelichting en commentaar bij het eigen vermogen 
is verbeterd, maar dat de leesbaarheid soms beperkt blijft omdat de informatie beknopt of 
onvolledig is.

3.8 Voorzieningen
Voorzieningen voor risico’s en kosten worden aangelegd om geïdentificeerde risico’s op toe-
komstige verliezen of kosten te dekken die waarschijnlijk of zeker zijn op de afsluitings-
datum, maar waarvan het bedrag of de betalingsverplichting nog niet definitief vaststaat. 
Aangezien de criteria voor de boeking van het vastgestelde recht niet zijn vervuld, hebben 
die verrichtingen geen impact op de begrotingsboekhouding.

In 2020 bedragen de voorzieningen 955,9 miljoen euro. Ze bestaan enerzijds uit voorzienin-
gen voor geschillen en anderzijds uit de voorziening voor de in omloop zijnde bankbiljet-
ten. In vergelijking met het boekjaar 2019 zijn ze gestegen met 157,7 miljoen euro, voorna-
melijk doordat de FOD Financiën een nieuw dossier van importfraude heeft geboekt voor 
een bedrag van 125,0 miljoen euro.

Volgens de methode van de Federale Accountant moet een voorziening worden aangelegd 
zodra een geschil aanhangig is gemaakt. Het departement moet het maximaal te betalen 
bedrag bepalen, en de waarschijnlijkheid dat het moet worden betaald. Deze inschattingen 
moeten transparant en logisch worden gestaafd. Het Rekenhof stelt vast dat alle departe-
menten deze methode toepassen223. Er kan echter nog altijd vooruitgang worden geboekt, 

222 artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale staat.

223 met uitzondering van de FOD sociale Zekerheid, die een forfaitair percentage toepast wegens het veelvoud aan 
dossiers betreffende de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (tHab).
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onder meer bij de actualisatie van de geraamde percentages van het risico als er nieuwe 
dossierelementen opduiken. Zo werd voor de voorziening van 227,2 miljoen euro in het 
kader van het geschil tussen Swissair en de Staat, het maximaal te betalen bedrag niet 
correct bepaald. Dat bedrag omvat immers niet de kapitalisatie van de intresten, terwijl 
Swissair eist dat de lening van 99 miljoen euro wordt terugbetaald (het voorwerp van het 
geschil), vermeerderd met de gekapitaliseerde intresten. Op basis van de hypothese die de 
FOD gekozen heeft over de waarschijnlijkheid van de betaling, is die voorziening 187,4 mil-
joen euro te laag geschat.

Bovendien werd geen enkele voorziening voor toekomstige kosten geboekt. Het Rekenhof 
wijst er allereerst op dat de Staat zich heeft verbonden tot de sanering en ontmanteling van 
kerninstallaties224. Die werkzaamheden zijn zeker op de afsluitingsdatum van het boekjaar 
maar er is nog geen betalingsverplichting, wat beantwoordt aan de criteria voor een voor-
ziening. De toekomstige kosten worden geraamd op 2.915,8 miljoen euro, verdeeld als volgt: 

•  toekomstige sanering en ontmanteling van de installaties van het Instituut voor Radio-
Elementen (IRE) voor 61,0 miljoen euro;

•  sanering en ontmanteling van de installaties alsook het beheer van het afval gegene-
reerd door de onderzoekswerkzaamheden die plaatsvonden bij het Studiecentrum voor 
Kernenergie (SCK-CEN) vóór 31 december 1988, voor 624,0 miljoen euro;

•  verwerking van de bestraalde materie voor de productie van radio-elementen (IRE) voor 
280,8 miljoen euro;

•  sanering en ontmanteling van de installaties BP1 en BP2225 voor 1.950 miljoen euro226.

Ten tweede heeft de Staat zich ertoe verbonden bepaalde kredieten te waarborgen die wer-
den toegekend aan ondernemingen in de strijd tegen de gevolgen van de COVID-19-crisis227. 
De FOD Financiën heeft echter geen enkele voorziening geboekt om de kosten voor die 
waarborg te dekken. Het departement raamt die kosten nochtans op 22,0 miljoen euro voor 
2021.

Tot slot heeft de FOD Financiën een voorziening geboekt van 193,9 miljoen euro voor ver-
vallen bankbiljetten. Volgens de FOD zijn er in totaal (nieuwe en oude series biljetten) 
echter nog voor 428,3 miljoen euro niet in omloop gebrachte biljetten. De berekeningsme-
thode voor het bedrag van de voorziening werd niet precies meegedeeld. Bijgevolg kon het 
Rekenhof de geldigheid ervan niet verifiëren. In dit verband herinnert het eraan dat alle 
geboekte bedragen moeten berusten op bewijskrachtige verantwoordingsstukken.

224 Rekenhof, ‘Financiële betrokkenheid van de federale Staat bij de openbare instellingen of de instellingen van openbaar 
nut van de nucleaire sector’, 178e Boek - Deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten 
met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde in-
stellingen, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, blz. 139-154, 
www.rekenhof.be.

225 De vroegere sites van eurochemic te Dessel (BP1) en voor de verwerking van het afval van het sCK Cen te mol 
(BP2).

226 Dit bedrag, gebaseerd op  een raming van niRas op 31 december 2016, houdt rekening met de tussen 2017 en 
2020 gefinancierde bedragen.

227 Zie punt 3.10 Rechten en verplichtingen buiten balans.

https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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3.9 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen
Overlopende rekeningen en wachtrekeningen komen in de balans zowel op het actief als 
op het passief voor. Op het actief vertegenwoordigen de overlopende rekeningen en wacht-
rekeningen in 2020 3.447,9 miljoen euro (+ 371,3 miljoen euro tegenover 2019). Aan de pas-
siefzijde zijn deze rekeningen in 2020 met 1.966,0 miljoen euro gestegen tot 23.728,1 mil-
joen euro.

Overlopende rekeningen worden gebruikt om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben. Hoewel de Federale Accountant het gebruik van deze 
rekeningen in zijn instructies heeft opgenomen om het getrouw beeld van de rekeningen 
te verbeteren, stelt het Rekenhof vast dat nog niet alle departementen deze rekeningen 
gebruiken228. 

De overlopende rekeningen van het actief en passief bedragen respectievelijk 3.820,6 mil-
joen euro en 23.521,1 miljoen euro. Ze hebben voornamelijk betrekking op het schuldbe-
heer229. Van het resterende saldo van 319,3 miljoen euro op het passief is 301,5 miljoen euro 
toe te schrijven aan ontvangsten uit heffingen die telecomoperatoren betaalden aan het 
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) die vervolgens werden 
doorgestort naar de FOD Economie. 

Wachtrekeningen worden gebruikt om transacties tijdelijk te boeken in afwachting van een 
definitieve toewijzing op de juiste grootboekrekening. Daardoor zouden ze niet in de jaar-
rekening mogen voorkomen. Niettemin vertonen ze een saldo van 20,8 miljoen euro op het 
passief en een negatief saldo van -372,7 miljoen euro op het actief. Zoals voorgaande jaren 
stelt het Rekenhof vast dat de nodige overboekingen tussen actief en passief niet zijn uitge-
voerd zodat deze saldi zowel positieve als negatieve bedragen bevatten. Hierdoor wordt het 
balanstotaal onterecht verminderd. 

Het uitstaande bedrag van de gelden in transit of van fondsen die de belastingdiensten 
van de FOD Financiën nog moeten toewijzen, is 405,5 miljoen euro (-76,4 miljoen euro 
tegenover 2019) in negatief op de wachtrekeningen van het actief. Het gaat onder meer om 
saldi in verband met de directe belastingen, douane en accijnzen die dateren van voordat 
de FOD in Fedcom werd geïntegreerd maar die nog niet zijn toegewezen bij de opbreng-
sten. Het Rekenhof benadrukt dat de FOD die rekeningen moet uitzuiveren. De bedra-
gen erop zullen moeilijk, zo niet onmogelijk, aan specifieke opbrengsten kunnen worden 
toegewezen. De FOD moet die bedragen bijgevolg in opbrengst nemen via een algemene 
opbrengstenrekening.

De wachtrekeningen van het passief van de FOD Economie bevat 47,2 miljoen euro met 
betrekking tot het landbouwfonds. Hoewel artikel 28 van de programmawet van 26 decem-
ber 2015 het landbouwfonds opgeheven heeft en het saldo ervan heeft overgedragen aan de 
algemene middelen van de Schatkist, is dit bedrag tot heden nooit afgeboekt. 

228 Concreet gaat het over Defensie, de FOD Justitie, de FOD buitenlandse Zaken en de FOD Financiën.
229 3.794,3 miljoen euro aan actiefzijde en 23.205,2 miljoen euro aan passiefzijde.
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Op de overlopende rekeningen en wachtrekeningen staan ook derdengelden (186,2 mil-
joen euro) waarvan 92,4 miljoen euro betrekking heeft op virtuele fondsen. Dergelijke 
fondsen registreren transacties voor rekeningen van derden in zowel de begroting (als 
technisch budgettaire basisallocaties) als in de boekhouding. Deze registraties gebeuren 
meestal zonder wettelijke basis en maken het voor de departementen eenvoudiger derden-
fondsen op te volgen. Het Rekenhof herinnert eraan dat dergelijke fondsen geen impact op 
de resultatenrekening mogen hebben. Hoewel het resultaat hierdoor niet gewijzigd wordt, 
zijn zowel de kosten als de opbrengsten met 14,0 miljoen euro overschat.

In de wachtrekeningen en de overlopende rekeningen zijn grote bedragen ingeschreven in 
verband met de rijksschuld: 3.794,3 miljoen euro aan de actiefzijde (waaronder 1.383,8 mil-
joen euro aan uitgiftepremies en 2.026,1,0 miljoen euro aan renteswaps230 tegen markt-
waarde231) en 23.205,2 miljoen euro aan de passiefzijde (waaronder 15.655,4 miljoen euro 
aan uitgiftepremies, 5.199,5 miljoen euro aan gelopen intresten en de marktwaarde van de 
renteswaps ten belope van 1.622,7 miljoen euro)232. De uitgiftepremies liggen hoger aan de 
passiefzijde dan aan de actiefzijde als gevolg van de daling van de rentevoeten de voorbije 
jaren. De bestaande OLO-aanbestedingen gebeuren immers over het algemeen boven pari, 
omdat de nominale rentevoet hoger is dan het markttarief. Het Rekenhof benadrukt echter 
dat de gelopen maar niet vervallen intresten voor diverse schulden niet geboekt zijn ten 
laste van het boekjaar233.

3.10 Rechten en verplichtingen buiten balans
Op 31 december 2020 bedroegen de rechten en verplichtingen buiten balans respectieve-
lijk 35.671,8 miljoen euro (+290,4 miljoen euro in vergelijking met 2019) en 118.963,1 mil-
joen euro (-4.680,3 miljoen euro in vergelijking met 2019). Het merendeel ervan valt onder 
de FOD Financiën. 

3.10.1 Door de Staat gewaarborgde schulden
De leningen die de Staat waarborgt, bedragen 44.729,9 miljoen euro (vorig jaar 48.196,2 mil-
joen euro). Het gaat voornamelijk om waarborgen verleend aan leningen aangegaan door 
Dexia Holding (28.502,6 miljoen euro), het Europees Fonds voor Financiële Stabiliteit 
(13.238,9 miljoen euro), de NMBS (1.6948,9 miljoen euro) en de socialehuisvestingsmaat-
schappijen (1.289,9 miljoen euro).

Het Rekenhof wijst erop dat de regering in 2020 een staatswaarborgmechanisme voor de 
ondernemingen234 in het leven heeft geroepen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van 
de COVID-19-crisis. De FOD Financiën geeft echter geen enkele boeking buiten de balans 
uitgevoerd om die waarborgen weer te geven. In totaal wordt het bedrag van de leningen op 
3.231,0 miljoen euro geraamd.

230 in euro en in deviezen (cross currency swaps).
231 Die boeking strookt niet met artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Zie het artikel  

“interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld” in deel 3.
232 Zie ook punt 3.6.1.
233 Zie punt 3.6.
234 Koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd 

tegen de gevolgen van het coronavirus, en wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor 
bepaalde kredieten aan KmO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 
25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.
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Daarnaast waarborgt de Credendo voor 23.684,0 miljoen euro aan verbintenissen 
(-833,0 miljoen euro in vergelijking met 2019).

De bijlagen vermelden ook de waarborgen voor de bescherming van deposito’s (100.000 euro 
per spaarder/coöperant en per instelling). Die waarborgen slaan op de deposito’s, de levens-
verzekeringscontracten van tak 21 en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschap-
pen. De bijlagen hebben nooit een globale raming vermeld235. 

Net als de voorgaande jaren werd in 2020 tot slot geen enkele voorziening aangelegd voor 
het risico op activering van waarborgen.

3.10.2 Uitstaand bedrag van de budgettaire vastleggingen (encours)
Het uitstaande bedrag aan budgettaire vastleggingen beliep in 2020 12.129,9 miljoen euro 
(in 2019 12.194,0 miljoen euro). Het grootste deel ervan, 9.238,4 miljoen euro, heeft betrek-
king op Defensie236. 

3.10.3 Juridische verbintenissen van meerjarenopdrachten
Bij een meerjarenopdracht mogen alleen de sommen die tijdens het begrotingsjaar kunnen 
worden opgevraagd, budgettair worden vastgelegd. Het saldo van de juridische verbinte-
nis, d.w.z. het gedeelte dat nog niet budgettair is vastgelegd, moet buiten de balans worden 
geboekt in subklasse 094237. Het uitstaande bedrag van die juridische verbintenissen beliep 
1.185,4 miljoen euro op 31 december 2020, d.i. 113,7 miljoen euro meer dan in 2019. Die evo-
lutie wordt verklaard door de toename van het uitstaande bedrag bij drie departementen: 

•  Defensie (+52,0 miljoen euro door het sluiten van een meerjarenopdracht voor brand-
stoflevering voor vliegtuigen en helikopters); 

•  de FOD BOSA (+46,8 miljoen euro voor een onderhoudsopdracht van humanre-
sourcestoepassingen);

•  de POD Wetenschapsbeleid (+16,8 miljoen euro, hoofdzakelijk voor het FED-tWIN-on-
derzoeksprogramma ter ondersteuning van de samenwerking tussen de federale weten-
schappelijke instellingen en de Belgische universiteiten).

De FOD Justitie blijft het enige departement dat het uitstaande bedrag van zijn juridische 
verbintenissen niet heeft geboekt. Door het project om een aankoopplatform in te voeren 
bij het algemeen bestuur en de voortgezette uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij de 
FOD Justitie, zou het uitstaande bedrag van de juridische verbintenissen van het departe-
ment op termijn bepaald moeten kunnen worden.

3.10.4 Borgtochten
Een borgtocht is een financiële waarborg die de opdrachtnemer van een overheidsopdracht 
toekent tot de opdracht volledig en goed is uitgevoerd238. Hij kan die borgtocht stellen bij de 
Deposito- en Consignatiekas (DCK) of bij bankinstellingen. 

235 De FOD Financiën raamt het door het Waarborgfonds gedekte bedrag op 393.000 miljoen euro.
236  Zie deel 1, hoofdstuk 2, punt 5.2.6.
237 Overeenkomstig artikel 19 van de wet van 22 mei 2003.
238 artikel 2, 8°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
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Omdat de rekeningen van de DCK in die van de FOD Financiën geïntegreerd zijn, worden 
alleen de borgtochten die bij bankinstellingen worden gestort, als rechten buiten balans 
opgenomen in rubriek 031. Ze bedragen 47,4 miljoen euro (+5,0 miljoen euro in vergelijking 
met 2019). In dat totaal zitten niet de borgtochten van de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse 
Zaken en de POD Wetenschapsbeleid. De FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken ga-
ven aan dat ze het bedrag ervan niet kunnen bepalen. De POD Wetenschapsbeleid kon 
de bedragen niet tijdig boeken door internecommunicatieproblemen. Daarnaast wijst het 
Rekenhof erop dat Defensie zijn borgtochten niet heeft geherwaardeerd in 2020.

Via het PLDA-systeem (Paperless Douane en Accijnzen) kunnen de marktdeelnemers ver-
bintenissen aangaan ten aanzien van de belastingadministratie. De waarborgen die zij in dit 
kader storten, zijn ook in die rubriek geboekt (3.518,5 miljoen euro op 31 december 2020)239.

3.10.5 Onder opschortende voorwaarde toegekende of ontvangen subsidies 
In rubriek 052 – Debiteuren van toegekende subsidies terugbetaalbaar onder opschortende 
voorwaarde staat 406,0 miljoen euro geboekt. Het gaat voornamelijk om terugvorderbare 
voorschotten aan de luchtvaartindustrie (367,7 miljoen euro) die de FOD Economie en de 
POD Wetenschapsbeleid hebben toegekend in het kader van Airbus-projecten. Een deel 
van die voorschotten is volgens de betrokken departementen moeilijk of zelfs onmogelijk 
op te volgen omdat het werd gestort vóór de invoering van Fedcom in 2010.

Zo wordt 8,6 miljoen euro van in totaal 22,0 miljoen euro voorschotten voor het A320-
programma niet meer opgevolgd, terwijl het saldo van 13,4 miljoen euro het voorwerp uit-
maakt van een geschil tussen de Staat en Belairbus. Dat geschil had aanleiding moeten 
geven tot de boeking van vorderingen en, in voorkomend geval, herklasseringen bij de du-
bieuze vorderingen. Het Rekenhof herinnert de departementen eraan dat ze op elk moment 
voldoende kennis moeten hebben van de elementen binnen hun boekhouding.

Die rubriek vermeldt ook een saldo van 38,3 miljoen euro voor subsidies die de instellingen 
van de Europese Unie via de FOD Binnenlandse Zaken toekennen maar waarvoor de ver-
antwoordingsstukken nog niet werden aanvaard.

De rubriek 056 - Debiteuren van onder opschortende voorwaarde toegekende subsidies be-
draagt 171,8 miljoen euro. Dit stemt overeen met subsidies die in principe beloofd zijn door 
de instellingen van de Europese Unie, maar die nog niet zijn aanvaard en geregeld.

3.10.6 Door de belastingdiensten in te vorderen vastgestelde rechten240
Op 31 december 2020 waren de vastgestelde rechten die de belastingadministraties nog niet 
hebben geïnd, buiten de balans geboekt voor 31.537,0 miljoen euro (31.303,4 miljoen euro op 
31 december 2019). Dat saldo bestaat uit:

•  30.264,0 miljoen euro te innen vastgestelde rechten van de FOD Financiën. Volgens 
artikel 134 van de wet van 22 mei 2003 moeten de fiscale en niet-fiscale ontvangsten 
van de FOD Financiën sinds 1 januari 2017 als vastgestelde rechten worden geboekt. Die 
bedragen zouden dus niet bij de rechten en verplichtingen buiten balans mogen staan, 

239 De analyse van dit bedrag wordt uiteengezet in punt 3.1.1. Fiscale opbrengsten. 
240 Zie ook punt 3.1.4 (Vorderingen op minder dan één jaar).
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maar hadden als vorderingen moeten worden geboekt op het actief van de balans. Dat 
laatste is dus sterk onderschat;

•  1.272,9 miljoen euro vastgestelde rechten te innen voor rekening van derden. Die be-
dragen hadden ook op de balans moeten worden geboekt. Het zijn verrichtingen voor 
rekening van derden, die geen impact hebben op het boekhoudkundig resultaat noch op 
het begrotingssaldo van het algemeen bestuur.

Daarnaast werd 650,4 miljoen euro ten onrechte niet gerapporteerd, als gevolg van ondui-
delijkheden in het rapporteringsproces.

3.10.7 Opvraagbaar kapitaal in internationale instellingen
Het geplaatst en niet opgevraagd kapitaal in internationale instellingen bedraagt 
36.936,6 miljoen euro in rubriek 097 op 31 december 2020 (37.394,8 miljoen euro eind 2019). 
Het gaat vooral om participaties in het Europees Stabiliteitsmechanisme (21.548,1 mil-
joen euro), in de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (4.236,5 miljoen 
Amerikaanse dollar) en in de Europese Investeringsbank (9.895,5 miljoen euro). Het bedrag 
van die laatste deelneming is met 1.900,4 miljoen euro ondergewaardeerd.

3.11 Toelichting
De toelichting is een van de vier delen van de jaarrekening, met de balans, de resultaten-
rekening en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig 
de economische classificatie. De toelichting bevat de noodzakelijke informatie, onder meer 
technische gegevens over de rekeningen, waardoor de balans en de resultatenrekening 
makkelijker te analyseren zijn en waarmee ook de rechten en verplichtingen buiten balans 
kunnen worden gespecificeerd241.

De toelichting bij de jaarrekening is weliswaar opgesteld overeenkomstig het koninklijk 
besluit van 29 april 2012, maar de kwaliteit van de algemene commentaar en van de bijlagen 
zou nog moeten worden verbeterd. Bepaalde informatie over belangrijke rubrieken van de 
jaarrekening is immers nog altijd afwezig, verkeerd of onvoldoende onderbouwd.

4 Conclusie

4.1 Geraamde weerslag van de vaststellingen
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de belangrijkste correcties die voortvloeien 
uit de problemen die hierboven aan bod kwamen, met een verwijzing naar de betrokken 
passages. Ze bevat zowel de correcties die al in de aangepaste versie van de jaarrekening wer-
den aangebracht, als de correcties die volgens het Rekenhof nog moeten worden uitgevoerd 
om de jaarrekening een getrouw beeld te laten vormen van de financiële en patrimoniale 
toestand van het algemeen bestuur. Als de voorgestelde correctie niet op een betrouwbare 
manier kan worden geraamd, wordt in de tabel “N.B.” vermeld (niet beschikbaar).

241 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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Tabel 36  – Geraamde weerslag (in miljoen euro)

Punt in 
het hoofd-

stuk
Activa Passiva Resultaten-

rekening
Begrotings-

saldo

Eerste versie van de 
jaarrekening 2020

119.838,3 119.838,3 -30.270,5 -3.595,0

Overboeking negatieve 
saldi

182,0 182,0

3.1.4 Doorstorting fiscale 
ontvangsten

34,2 34,2

3.1.2 ingehouden administra-
tiekosten aanvullende 
gemeentebelasting op 
de personenbelasting

16,2 16,2

3.6.2 gelopen intresten alter-
natieve financieringen 
FOD mobiliteit

12,7 -12,7

3.1.3 
3.1.4

Correctie waardever-
mindering vorderingen

-9,7 -9,7

Correctie voorzieningen 8,3 -8,3

3.2.4.1 Correctie vakantiegeld 0,1 -0,1

Totaal correcties 222,7 237,3 -14,7 0,0

Verschil resultaats-
verwerking

-14,7

Aangepaste versie van 
de Jaarrekening 2020

120.060,9 120.060,9 -30.285,2 -3.595,0

Niet gecorrigeerde  
correcties Activa Passiva Resultaten-

rekening
Begrotings-

saldo

2.3 eliminatie intercompany 
en intracompany (vorde-
ringen en  schulden)

n.B. n.B. n.B. n.B.

3.1.1 boeking fiscale ont-
vangsten op basis van 
vastgestelde rechten 
(inclusief boeking open-
staande vorderingen)

n.B. n.B. n.B. n.B.

3.1.2
3.2.2

afgrenzing boekjaren n.B. n.B.

3.1.4 Overboeking negatieve 
fiscale vorderingen naar 
de passiefzijde

n.B. n.B.

3.1.3 
3.1.4

Correcties vorderingen 
(incl. waardeverminde-
ringen)

n.B. n.B. n.B. n.B.

3.2.2 Overboeking negatieve 
saldi

18,7 18,7

3.2.2 te ontvangen facturen 
niet aangerekend in de 
begrotingsboekhouding

-41,0

3.2.2 Correctie Btw FOD 
Justitie

-51,0 -51,0
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Punt in 
het hoofd-

stuk
Activa Passiva Resultaten-

rekening
Begrotings-

saldo

3.2.3 Definitieve vaststelling 
van de autonomiefactor

1373,2 1373,2 1.373,2

3.2.3 Correctie over-
dracht bijzondere 
 financieringswet

-124,2 -124,2 -124,2

3.2.3 Federale bijdrage CReg 63,1 312,0 
-375,1

312,0 
-375,1

3.2.4 sociale schulden niet 
aangerekend in de be-
grotingsboekhouding

-331,9

3.2.4 niet geboekte per-
soneelsgerelateerde 
verplichtingen (over-
uren, niet opgenomen 
vakantiedagen…)

n.B. n.B. n.B. n.B.

3.3.1 airbus a330 MRtt242 57,7 57,7

3.3.1 Correctie waarderings-
oefening gebouwen 
en terreinen (Regie der 
gebouwen)

-28,2 -28,2

3.3.1 Waardering gebouwen 
en terreinen via resulta-
tenrekening

516,5 -516,5

3.3.1 leasing in beheer van 
de Regie der gebouwen

33,4 33,4

3.3.1 terreinen beheerd door 
FOD Financiën

n.B. n.B. n.B.

3.3.1 gebouwen en  terreinen 
FOD Buitenlandse Za-
ken (raming)

500,0 500,0

3.3.2 Correcties participaties 
(belfius/aIIb)

2,9 27,8 -24,9

3.3.2 Rechtzetting 
 participatie BiO via 
eigen vermogen

67,8 -67,8

3.4 Voorraden   
FOD Volksgezondheid

n.B. n.B

3.3.1 
3.4.2

Correctie voorraden en 
vaste activa Defensie

n.B. n.B. n.B.

3.5 Ontbrekende post- en 
bankrekeningen  
(raming)

n.B. n.B. n.B. n.B.

3.5 Voorraden muntstukken 
(nBB)

15,7 15,7

242 Het Rekenhof heeft een specifieke audit gedaan van de materiële vaste activa van Defensie: zie het artikel  
“inventarisatie en boeking van de materiële vaste activa van Defensie” in deel 3.
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Punt in 
het hoofd-

stuk
Activa Passiva Resultaten-

rekening
Begrotings-

saldo

3.6 Correctie overlopende 
rekeningen voor intres-
ten

n.B. n.B.

3.6 Waardering van de af-
geleide instrumenten n.B. n.B. -702,5

3.6.2 Verkoop Résidence 
Palace

-303,0 -305,2 2,2

3.6.2 Correctie van de saldi 
voor de muntstukken in 
omloop

34,4 
-34,4

3.6.2 Boeking van de munt-
stukken in omloop

1.459,5 
-1.459,5

3.6.2 Correctie Deposito- en 
Consignatiekas

-19,9 19,9

3.8 Correcties voor-
zieningen

3.125,2 3.125,2

Overige correcties van 
onvolledige inventaris

n.B. n.B. n.B. n.B

4.2 Samenvatting van de opmerkingen en aanbevelingen
De belangrijkste opmerkingen en aanbevelingen in dit hoofdstuk kunnen als volgt samen-
gevat worden.

Tabel 37 – Samenvatting van de opmerkingen en aanbevelingen

Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 
in de jaar-
rekening 

1.1 
3.3.1 
3.6 
3.7

De inventaris van de bezittingen, 
rechten, schulden en verplich-
tingen van alle aard blijft onvol-
ledig. De opmerking slaat in het 
bijzonder op de materiële en 
immateriële vaste activa en de 
schulden.

er moet jaarlijks een volledige in-
ventaris worden opgesteld (artikel 
16 van de wet van 22 mei 2003).

2011

2.1

De jaarrekening bevat elemen-
taire fouten die op basis van een 
eerstelijnscontrole en een be-
perkt analytisch nazicht hadden 
kunnen worden opgemerkt.

De Federale accountant moet 
een kwalitatieve en inhoudelijke 
controle uitvoeren op de einde-
jaarsboekingen en andere boek-
houdgegevens die door de depar-
tementen worden aangeleverd.

2018

2.1 
3.1.2 
3.2.2

De afgrenzing tussen boekjaren 
wordt niet gerespecteerd, zowel 
voor ontvangsten als uitgaven 
(op te stellen en te ontvangen 
creditnota’s en facturen). 

De departementen moeten zich zo 
organiseren dat ze de wettelijke 
bepalingen en termijnen voor de 
vaststelling en boeking van rech-
ten kunnen naleven. 

2009

2.1.2 er worden verrichtingen op afge-
sloten boekjaren geboekt.

Dergelijke boekingen moeten 
worden verboden. 

2012
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 
in de jaar-
rekening 

2.1.2 
er zijn foutieve wisselkoersen ge-
bruikt voor de omrekening van 
vreemde valuta.

De Federale accountant moet de 
juiste wisselkoersen in Fedcom op-
nemen

2019

2.1.2 
3.1.1 
3.2.2

De rekening bevat fouten die het 
gevolg zijn van tekortkomingen 
in Fedcom. Ook voor gegevens 
die via interface in Fedcom wor-
den opgenomen (voornamelijk 
de fiscale ontvangsten) is de be-
trouwbaarheid onvoldoende ge-
garandeerd.

De Federale accountant en de de-
partementen moeten meer aan-
dacht besteden aan de interne 
beheersing.

2019

2.1.3

De departementen hebben on-
voldoende inzicht in hun boek-
houdkundige rapportering.

De departementen moeten inzicht 
verwerven in de cijfergegevens. 
Ze moeten minimaal belangrijke 
schommelingen kunnen verklaren.

2018

2.2

De waarderingsregels zijn onvol-
ledig en de departementen leven 
ze niet na.

De Federale accountant moet 
exhaustieve waarderingsregels 
opstellen en verspreiden. De de-
partementen moeten de richtlij-
nen van de Federale accountant 
naleven. 

2009

3.4

De waarderingsregels voor de 
voorraden zijn niet uniform tus-
sen de departementen.

De Federale accountant moet de 
waarderingsregels uniformiseren 
rekening houdend met de soorten 
voorraad. 

2009

2.3

De verrichtingen tussen depar-
tementen zijn onvolledig ge-
consolideerd, alleen de perfect 
overeenstemmende bedragen 
worden geëlimineerd.

De Federale accountant moet pre-
cieze en adequate procedures uit-
werken om consolidatieverschillen 
te vermijden.

2009

3.1 
3.2.1

Het concept van vastgesteld 
recht wordt slecht toegepast bij 
de ontvangsten en de uitgaven. 

De departementen moeten orga-
nisatorische en technische maat-
regelen nemen om dat concept na 
te leven.

2009

3.1.2

Voor de niet-fiscale ontvangsten 
zijn contante rechten geboekt in 
plaats van vastgestelde rechten.

Zij moeten de ontvangsten boe-
ken op het moment dat de voor-
waarden voor een vastgesteld 
recht vervuld zijn.

2012

3.1.1 
3.10.6

Voor de fiscale ontvangsten is 
het concept vastgesteld recht 
maar gedeeltelijk toegepast. 

De FOD Financiën en de Federale 
accountant moeten de criteria 
voor een vastgesteld recht bij fis-
cale ontvangsten verduidelijken. 

2017

3.1.2 
3.2.2
3.6.2

er ontbreken verantwoordings-
stukken, zowel bij de uitgaven, 
de ontvangsten als de schulden.

De departementen moeten iedere 
boeking uitvoeren op basis van een 
passend verantwoordingsstuk.

2009

3.1.2 
3.1.4 
3.4 
3.9

De eindejaarsverrichtingen 
(waardeverminderingen, her-
klassering, overlopende rekenin-
gen) worden onvolledig geboekt. 

De departementen moeten de in-
structies van de Federale accoun-
tant volgen. 

2009
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 
in de jaar-
rekening 

3.1.2 
3.2.2 

3.2.4.2 
3.3

Het onjuist gebruik van de reke-
ningen van het boekhoudplan 
vertekent de voorstelling van de 
jaarrekening.

De Federale accountant moet het 
uniform gebruik van grootboek-
rekeningen opvolgen, en zo nodig 
bijkomende instructies verstrek-
ken. 

2009

3.1.4 
3.2.2
3.9

De herklassering van creditsaldi 
naar het passief en van debet-
saldi naar het actief gebeurt on-
volledig.

De departementen moeten bij het 
einde van het boekjaar de saldi 
analyseren en waar nodig herklas-
seren.

2009

3.2.3

Vorderingen op de gewesten als 
gevolg van de definitieve vast-
stelling van de autonomiefactor 
zijn niet in de balans opgenomen. 

De FOD Financiën moet de vorde-
ringen op de gewesten boeken. 

2018

De kosten als gevolg van de in-
houdingen (2 %) op de dotaties 
aan de gewesten zijn onderschat.

De FOD Financiën moet de volle-
dige kost van de dotaties aan de 
gewesten boeken (zonder vermin-
dering voor de inhoudingen).

2018

3.2.4

De departementen gaan niet sys-
tematisch de overeenstemming 
na van de loon- en belastingge-
gevens met Fedcom.

De departementen moeten ervoor 
zorgen dat de geboekte bedragen 
in Fedcom overeenstemmen met 
de loon- en belastinggegevens. 

2012

3.2.4

De personeelsgerelateerde 
schulden worden onvolledig of 
foutief geboekt.

De Federale accountant moet zijn 
instructies aanpassen zodat de de-
partementen alle sociale schulden 
boeken waarvan ze kennis hebben.

2009

3.2.2 
3.2.4

sommige sociale schulden (voor-
namelijk vakantiegeld) en een 
deel van de te ontvangen factu-
ren worden niet in de begrotings-
boekhouding geboekt.

De uitgaven moeten tegelijk in 
de begrotingsboekhouding en de 
algemene boekhouding worden 
geboekt. 

2009

3.3.1

De terreinen en gebouwen die 
de Regie der gebouwen beheert, 
werden in Fedcom geherwaar-
deerd. De gegevens van die her-
waardering werden echter niet 
volledig geregistreerd door on-
voldoende communicatie. 

De communicatie tussen de Regie 
der gebouwen en de Federaal ac-
countant moet worden verbeterd 
met het oog op een correcte boe-
king van de terreinen en gebou-
wen. 

2009

3.3.1

De terreinen die de FOD Finan-
ciën opvolgt, zijn niet in Fedcom 
geboekt en geherwaardeerd op 
basis van actuele, betrouwbare 
en volledige gegevens.

De boekingen in Fedcom moeten 
steunen op actuele, betrouwbare 
en volledige gegevens.

2015

3.3.1

De vaste activa die samenhan-
gen met de diplomatieke posten 
van de FOD Buitenlandse Zaken 
zijn niet geboekt in Fedcom.

De gegevens over de vaste activa 
van de diplomatieke posten moe-
ten geactualiseerd worden en ge-
registreerd in Fedcom.

2016
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 
in de jaar-
rekening 

3.3.1

er worden te hoge afschrijvingen 
geboekt door het gebruik van be-
staande fiches bij het inboeken 
van nieuwe vaste activa in Fed-
com.

De departementen moeten syste-
matisch nieuwe fiches maken voor 
elk vast activum.

2009

 
3.6.2

De verkoop van het Résidence 
Palace-complex werd nog niet 
geboekt. 

Bij belangrijke transacties waarbij 
meerdere departementen betrok-
ken zijn is er meer afstemming en 
informatie-uitwisseling nodig om 
een juiste en tijdige boeking te ga-
randeren. 

2019

3.3.2

in de jaarrekening wordt onvol-
doende rekening gehouden met 
de meest recente informatie over 
de participaties.

De departementen moeten jaar-
lijks de inventaris van de participa-
ties actualiseren.

2011

3.3.1 
3.4

Defensie heeft een plan om zijn 
voorraden te herklasseren uitge-
voerd. Dat plan heeft echter niet 
tot een correcte boeking, klasse-
ring en waardering van de voor-
raden en materiële vaste activa 
geleid.

Om een getrouw beeld van zijn 
activa te geven moet Defensie 
de nodige controleactiviteiten en 
correcties opzetten (voornamelijk 
degene die opgenomen zijn in het 
actieplan Roadmap CERT2020).

2017

3.5

Bepaalde bank- en postrekenin-
gen en kassen zijn niet opgeno-
men in Fedcom en dus evenmin 
in de balans. Voor andere ontbre-
ken verrichtingen.

De departementen moeten al hun 
rekeningen en verrichtingen zon-
der uitstel opnemen in Fedcom.

2010

3.5

Op wachtrekeningen die gekop-
peld zijn aan postrekeningen 
staan op het einde van het jaar 
nog belangrijke saldi open.

De departementen moeten de 
wachtrekeningen permanent op-
volgen zodat op het jaareinde alle 
saldi kunnen toegewezen worden 
aan de gepaste grootboekrekenin-
gen.

2010

3.6.1

De perimeter van de schuld van 
het algemeen bestuur is onvol-
doende gedefinieerd en het be-
heer ervan verdeeld over drie 
departementen.

De FOD Financiën en de Federale 
accountant moeten de perimeter 
en de waarderingsregels van de 
schuld verduidelijken.

2018

3.2.2

Voor de meeste leveranciers-
schulden die via externe confir-
maties werden gevalideerd, zijn 
er onverklaarde verschillen met 
de bedragen in Fedcom.

De departementen moeten de 
openstaande saldi periodiek af-
stemmen met de leveranciers.

2017

3.7

Om uiteenlopende redenen voe-
ren sommige departementen 
rechtstreekse aanpassingen van 
het eigen vermogen uit. 

De departementen moeten hun 
balans vervolledigen op basis van 
de volledige inventaris. 

2010

3.8

De voorzieningen zijn onvolledig 
en onvoldoende onderbouwd 
en de waarderingsregels ervoor 
worden niet coherent toegepast.

De departementen moeten zich 
houden aan de richtlijnen van de 
Federale accountant, hun ramin-
gen onderbouwen en de nodige 
boekingen doen.

2009
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 
in de jaar-
rekening 

3.9

De kosten en opbrengsten zijn 
overschat door boeking van ver-
richtingen voor rekening van der-
den in de klassen 6 en 7.

De departementen moeten de 
verrichtingen voor rekening van 
derden boeken in de passende re-
keningen van klasse 4. 

2011

3.9

Ontvangsten van de FOD econo-
mie zijn niet geboekt in de begro-
tingsboekhouding en blijven op 
een wachtrekening.

De bedragen moeten worden ge-
stort aan de schatkist en als be-
grotingsontvangsten geboekt.

2017

3.9
Nog toe te wijzen oude fiscale 
ontvangsten op wachtrekenin-
gen verhogen het balanstotaal.

De FOD Financiën moet een oplos-
sing uitwerken om deze rekenin-
gen aan te zuiveren.

2015

3.10

De rechten en verplichtingen bui-
ten balans zijn onvolledig.

De Federale accountant moet de 
rechten en verplichtingen voor 
alle departementen beter in kaart 
brengen en ze boeken.

2012

3.10

Onder de rechten en verplichtin-
gen buiten balans van de FOD 
Financiën worden fiscale en niet-
fiscale vorderingen opgenomen 
die in de balans moeten worden 
gepresenteerd. 

De FOD Financiën moet alle vast-
gestelde rechten in de balans en 
de resultatenrekening boeken. 

2017

3.1.1 
3.11

Bepaalde informatie in de toe-
lichtingen en de algemene com-
mentaar ontbreekt, is foutief of 
onvoldoende gestaafd.

De Federale accountant moet de 
interne samenhang en het revi-
sieproces voor deze documenten 
verbeteren.

2011

Bron: Rekenhof
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Stand van zaken van de 
werkzaamheden van de 
Commissie voor de Openbare 
Comptabiliteit - vervolg
De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit is in 2017 van start gegaan maar heeft nog 
geen advies afgerond. In de werkgroepen die deze adviezen moeten voorbereiden, zijn wel werk-
zaamheden verricht, maar die hebben tot nu toe nog niet geleid tot een concreet advies dat aan 
de plenaire vergadering kan worden voorgelegd. Het Rekenhof herhaalt daarom zijn aanbeve-
ling de werkzaamheden te intensifiëren, omdat duidelijke en uniforme richtlijnen nodig zijn 
voor alle entiteiten waarvan de overheidsrekeningen vanaf het begrotingsjaar 2020 worden 
gecertificeerd. 

1 Inleiding

De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC) werd opgericht door de wet van 
18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003243. Zij ging na de goedkeuring van de 
uitvoeringsbesluiten244 in 2017 effectief van start. Het Rekenhof informeerde in zijn vorige 
Boeken245 over de vooruitgang van de werkzaamheden en de moeilijkheden die het daarbij 
vaststelde. Dit artikel geeft een actueel overzicht van de stand van zaken. 

2 Werkzaamheden van de COC

2.1 Algemene werking
De laatste plenaire vergadering van de COC dateert van 20 juni 2019. In zijn vorige Boek 
rapporteerde het Rekenhof dat de voorzitter, ondervoorzitter, sommige leden en plaatsver-
vangers niet langer beschikbaar waren voor het uitoefenen van hun mandaat. Ook de be-
noemingstermijn van vier jaar van de overige mandatarissen is in 2021 verstreken. Daarom 
heeft de secretaris midden 2021 de voorbereiding van een nieuw benoemingsbesluit opge-
start. Aangezien de plenaire vergaderingen pas kunnen worden hervat nadat de nieuwe 
leden zijn benoemd, dringt het Rekenhof erop aan dat zo spoedig mogelijk te doen. 

243 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. 

244 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.

245 Rekenhof, “stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit”, 
176e Boek – Deel III: algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume i – Commen-
taar, Brussel oktober 2019, p. 141-144, en Rekenhof, “stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie 
voor de Openbare Comptabiliteit – vervolg”, 177e Boek – Deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur 
van de federale Staat, Volume i – Commentaar, Brussel, oktober 2020, p. 149-151, www.rekenhof.be. 

werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit

Voortgang van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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2.2 Werkgroepen
De voorbereiding van de adviezen werd door de plenaire vergadering toevertrouwd aan 
twee werkgroepen. Die zijn grotendeels samengesteld uit leden van de COC met de secre-
taris als voorzitter, maar kunnen hun werkzaamheden voortzetten omdat hiervoor geen 
formeel benoemingsbesluit nodig is. 

De werkgroep Waarderingsregels en Inventaris behandelt als eerste thema de waardering 
van gebouwen en terreinen. Terwijl deze werkgroep in 2020 niet vergaderd heeft als gevolg 
van de COVID-19-crisis, werd in overleg met een externe expert wel een plan van aanpak 
voorbereid dat vanaf begin 2021 besproken is met de betrokken entiteiten. Op basis van 
die besprekingen werd een eerste ontwerpadvies voorbereid dat gericht is op de diensten 
en instellingen die hun terreinen en gebouwen moeten waarderen. Dat advies wordt in 
de werkgroep verder besproken246 en zal ook aangevuld worden met een advies voor de 
wetgever waarin een analyse van de huidige situatie en voorstellen tot verbetering van het 
wetgevend kader zullen worden opgenomen. 

De werkgroep Boekings- en Aanrekeningsregels kwam het laatst bijeen in het najaar 2019. 
Op basis van een enquête bij de leden naar “goede voorbeelden” heeft een externe expert 
voor een aantal scenario’s een voorstel van boeking uitgewerkt. Begin 2021 heeft ook het 
Rekenhof dit voorstel becommentarieerd, maar de werkgroep heeft het nog niet besproken. 

3 Conclusies en aanbevelingen

Vaststellingen en aanbevelingen uit het 177e 
Boek (p.149-151) Stand van zaken op 30 september 2021

In het licht van de specifieke regelgeving en 
boekhoudpraktijken die de deelentiteiten heb-
ben ontwikkeld, beveelt het Rekenhof aan dat 
de COC de huidige uiteenlopende situaties de-
finieert en ook de gevallen waarin een strikte 
toepassing van het koninklijk besluit van 10 no-
vember 2009 dat het genormaliseerde boek-
houdplan vastlegt, niet mogelijk of wenselijk is. 
Op die manier kan ze de nodige aanpassingen 
aan dat koninklijk besluit van 2009 voorstellen.

Bij de bespreking van de onderwerpen in de 
werkgroepen wordt bekeken welke pijnpunten 
in de regelgeving een goed advies bemoeilijken. 
Op basis daarvan zal ook een advies voor de wet-
gever worden voorbereid met voorstellen tot 
verbeteringen. 

Voor een algemene analyse van de wetten van 
16 en 22 mei 2003 en het koninklijk besluit van 
10 november 2009 zou een afzonderlijke juridi-
sche werkgroep nodig zijn en daarin is momen-
teel niet voorzien. 

De COC moet haar werkzaamheden intensifië-
ren om de certificering van de rekeningen van de 
federale staat, gemeenschappen en gewesten 
vanaf het boekjaar 2020 te vergemakkelijken. 
Daartoe moet de FOD BOsa de middelen van 
de COC versterken. andere departementen en 
diensten moeten meer betrokken worden bij 
de werkgroepen zodat de adviezen voldoende 
rekening houden met de praktische uitvoerbaar-
heid ervan.

De werkzaamheden van de COC werden in 
2021 onder meer bemoeilijkt omdat de nieuwe 
leden nog niet zijn benoemd. Het Rekenhof 
dringt aan deze vervangingen spoedig door te 
voeren en de werking effectief te versterken.

een externe expert is aangesteld om de werk-
groepen te versterken. Ook de boekhouders van 
verschillende federale instellingen worden via 
informeel overleg betrokken bij de uitwerking 
van de adviezen. 

246 laatste vergadering vóór afsluiten van dit Boek was op 5 oktober 2021. 
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Interne audit bij de federale 
overheid 
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de FIA en het ACFO zijn aanbevelingen uit het artikel in 
het 175e Boek hebben opgevolgd. Het heeft er enkele essentiële aspecten van de werking van de 
FIA aan toegevoegd. Daarbij stelt het vast dat de FIA en het ACFO hun in spanningen voort-
zetten om de kwaliteit van de interne audit te verbeteren en bij te dragen tot de verbetering van 
de interne beheersing en het risicobeheer binnen de federale overheid. De FIA kan zijn werking 
op bepaalde punten nog verbeteren, onder meer door een vormingsplan op te stellen en te rap-
porteren over het programma voor kwaliteitsbewaking en de opvolging van de aanbevelingen. 
De aanwijzing van een verantwoordelijke voor interne audit is een prioriteit.

1 Inleiding

Het Rekenhof heeft een opvolging gedaan van het artikel dat in het 175e Boek verscheen 
over de organisatie van interne audit bij de federale overheid247.

Deze opvolging is bedoeld om de evolutie van het Auditcomité van de Federale Overheid 
(ACFO) en van de Federale Interne Auditdienst (FIA) sinds hun oprichting te becommen-
tariëren. Via de opvolging wil het Rekenhof ook nagaan dat  de aanbevelingen uit het 175e 
Boek van het Rekenhof worden uitgevoerd. Tot slot wordt in het licht van de standaarden 
van het Institute of Internal auditors (IIA) nagegaan hoe het audituniversum wordt afge-
dekt, of de interne-auditfunctie geprofessionaliseerd is, wat het programma voor kwali-
teitsbewaking is en welk gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen.  

Sinds de FIA in 2016 werd opgericht binnen de federale overheid neemt het aantal gereali-
seerde audits en personeelsleden gestaag toe. 

Volgens de standaarden van het IIA is de interne audit een onafhankelijke en objectieve 
activiteit die een organisatie zekerheid biedt over de mate waarin haar verrichtingen wor-
den beheerst, die adviezen aanreikt om deze te verbeteren en bijdraagt tot het creëren van 
meerwaarde.

Eind december 2020 heeft de verantwoordelijke interne audit van de FIA haar func-
tie neergelegd. De regering heeft toen een verantwoordelijke ad interim aangewezen. 
In juli 2021 startte Selor de selectieprocedure voor een nieuwe verantwoordelijke interne 
audit van de FIA.

2 Tegensprekelijke procedure 

Dit artikel werd voor advies bezorgd aan de verantwoordelijke ad-interim van de FIA, de 
voorzitter van het ACFO, de eerste minister, de minister van Ambtenarenzaken en de 

247 Rekenhof, “Uitbouw van de interne audit bij de federale overheid”, 175e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 201-208, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be
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staatssecretaris voor Begroting. Vermits de interne-auditdiensten en auditcomités van het 
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) en het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) aan bod kwamen in de audit, werd het 
ook voorgelegd aan de bestuurders van die agentschappen en aan hun bevoegde ministers, 
respectievelijk de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw en de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Het Rekenhof heeft de volgende antwoorden ontvangen op het ontwerpartikel. Ze werden 
verwerkt in dit artikel:

•  gezamenlijke brief van 9 september 2021 van de eerste minister, de minister van 
 Ambtenarenzaken en de staatssecretaris voor Begroting;

•  brief van 28 september 2021 van de voorzitter van het ACFO;
•  mail van 15 september 2021 van de verantwoordelijke ad-interim van de FIA;
•  brief van 15 september 2021 van de administrateur-generaal van het FAGG;
•  brief van 7 juli 2021 van de gedelegeerd-bestuurder van het FAVV248.

De ministers bevoegd voor het FAVV en het FAGG hebben niet geantwoord op het ontwerp-
artikel van het Rekenhof.

3 Interne-auditdienst

3.1 Auditperimeter van de FIA
In zijn 175e Boek had het Rekenhof aanbevolen de auditperimeter van de FIA uit te breiden 
met het oog op de uitvoering van de verplichting om een interne-auditdienst te organiseren 
voor alle instellingen die binnen het actiedomein vallen van de wet van 22 mei 2003 hou-
dende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Die 
wet bepaalt immers dat een interne-auditdienst actief is binnen alle entiteiten van het al-
gemeen bestuur. Sinds 1 januari 2018 is de wet ook van toepassing op de administratieve 
diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen249 en 
de staatsbedrijven250. Sinds 1 januari 2019 is die verplichting bovendien van toepassing op 
alle instellingen die worden gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met 
beheersautonomie251. Ze geldt daarentegen niet voor de openbare instellingen van sociale 
zekerheid, die onder een andere reglementering vallen252.

Het Rekenhof stelt vast dat de FIA en het ACFO initiatieven hebben genomen om zijn 
aanbeveling uit te voeren. De FIA heeft een lijst opgesteld van instellingen die zijn on-
derworpen aan de wet van 22 mei 2003. Het ACFO heeft de uitbreiding van de auditperi-
meter vermeld in zijn activiteitenverslag 2018-2019, in de conclusies van zijn verslag over 

248 Het Fagg verstuurde zijn antwoord voordat het officiële tegensprekelijk debat plaatsvond.
249 Het gaat om de instellingen van categorie a, b of C in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 

op sommige instellingen van openbaar nut.
250 er zijn momenteel geen staatsbedrijven meer.
251 artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat deze instellingen moeten worden opgenomen in een lijst in de 

begrotingswet.
252 De reglementering van de interne audit van de OisZ wordt beschreven in het artikel “OisZ - Opvolging van de 

interne-auditfunctie” in deel ii van het 178e Boek: zie Rekenhof, 178e Boek – Deel II: Boek 2020 over de Sociale Zeker-
heid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p.94 e.v., www.rekenhof.be.  

https://www.rekenhof.be/Docs/2021_39_178e_b_II_SocZk.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2021_39_178e_b_II_SocZk.pdf
http://www.rekenhof.be
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de interne beheersing 2020 en in een nota aan de preformateurs van 2019. De regering 
heeft hierover echter nog geen standpunt ingenomen. De eerste minister, de minister van 
Ambtenarenzaken en de staatssecretaris van Begroting hebben zich er in hun antwoord toe 
verbonden de perimeter van de FIA en het ACFO uit te breiden in het licht van de wet van 
22 mei 2003.

De koninklijke besluiten van 2016 tot oprichting van de FIA253, van 2007 betreffende het in-
ternecontrolesysteem254 en van 2007 betreffende het ACFO255 worden momenteel gewijzigd 
om het Federaal Agentschap van de Schuld en het Federaal Planbureau256 te integreren. 
Verscheidene federale instellingen blijven echter nog steeds zonder interne-auditdienst, en 
leven dus de wettelijke verplichting niet na. Overeenkomstig zijn aanbeveling in het 175e 
Boek, is het Rekenhof van oordeel dat de uitbreiding van het onderzoeksdomein van de FIA 
en van het ACFO de meest efficiënte manier is om die verplichting te vervullen, onder meer 
door de specificiteit van de competenties waarover de interne auditors moeten beschikken. 
In antwoord op deze aanbeveling verduidelijkten de betrokken ministers en de FIA dat 
deze uitbreiding een transversale blik zou kunnen bieden die mogelijkheden creëert voor 
synergieën en voor uniformisering van de processen en van de interne beheersing op fede-
raal niveau. Het Rekenhof herhaalt dus zijn aanbeveling om de actieperimeter van de FIA 
en van het ACFO uit te breiden, in het bijzonder tot de instellingen die zijn onderworpen 
aan de wet van 22 mei 2003 en die nog niet beschikken over een interne-auditdienst.

3.2 Middelen
Tussen 2018 en 2021 is de FIA gegaan van 24 personeelsleden naar 43. De reële personeels-
formatie bestaat uit 36,6 voltijdse equivalenten door detacheringen en diverse verloven, 
voor een theoretische formatie van 50 voltijdse equivalenten. De stijging van het aantal per-
soneelsleden vloeit voornamelijk voort uit de aanwerving van junior auditors. Binnen een 
formatie van 19 betrekkingen zijn er immers slechts zeven ingevuld door senior auditors. 
Een dergelijke situatie kan het toezicht op de audits afzwakken. 

Gelet op de moeilijkheden die men ondervindt om ervaren auditors te rekruteren, geeft de 
FIA de voorkeur aan de aanwerving en interne opleiding van junior auditors. Bij hun in-
diensttreding worden een begeleidingsplan en een mentorsysteem uitgerold. Het Rekenhof 
stelt echter vast dat de FIA nog niet beschikt over een door het ACFO gevalideerd oplei-
dingsplan zoals bepaald in de regelgeving257. De uitvoering van een dergelijk plan vormt 
een prioriteit voor de interne-auditverantwoordelijke ad interim.

De FIA beschikt over een budget om externe expertise in te schakelen voor bepaalde au-
dittypes zoals IT-audits (210.000 euro in 2020). De FIA betrekt ook eigen auditors bij die 
opdrachten zodat de knowhow wordt gedeeld. 

253 Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale interne-auditdienst.
254 Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de 

federale uitvoerende macht.
255 Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het auditcomité van de Federale Overheid (aCFO).
256 Opgericht door de wetten van 25 oktober 2016 en 21 december 1994. Het gaat om instellingen van openbaar nut 

van categorie a in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van open-
baar nut. Ze zijn dus onderworpen aan de controle van de Fia en het aCFO. 

257 artikel 19 van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale interne-auditdienst.
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De FIA moet beschikken over voldoende human resources en competenties om zijn audit-
universum af te dekken. Het Rekenhof beveelt dus aan te analyseren waarom het moeilijk 
is ervaren auditors aan te werven. Het beveelt ook aan een opleidingsplan op te maken dat 
rekening houdt met de collectieve en individuele competenties die de auditors van de FIA 
dienen te ontwikkelen, en de vacante betrekkingen voor junior en senior auditors in te 
vullen. Bovendien beveelt het aan te voorzien in voldoende opleidingstijd om tegemoet te 
komen aan de behoeften aan interne ontwikkeling van de auditors. 

De functie van verantwoordelijke interne audit is sinds januari 2021 niet meer ingevuld. 
De functie wordt weliswaar uitgeoefend door een ervaren verantwoordelijke ad-interim, 
maar het Rekenhof beveelt de regering aan erop toe te zien het aanwervingsproces van de 
verantwoordelijke interne audit binnen een redelijke termijn en prioritair te voltooien 258.

3.3 Bestuursovereenkomst
Een ontwerp van bestuursovereenkomst dat door de vroegere verantwoordelijke interne 
audit van de FIA was opgesteld, werd in april 2018 voorgelegd aan de beleidscellen van de 
ministers van Ambtenarenzaken, van Begroting en aan de eerste minister. De FIA heeft 
geen antwoord ontvangen over zijn ontwerp. 

Het Rekenhof beveelt de regering aan een bestuursovereenkomst te sluiten zodra een nieu-
we verantwoordelijke voor de FIA is benoemd.

3.4 Auditcharter
Het interne-auditcharter werd in 2017 ondertekend door het ACFO en door de leidingge-
venden van de federale entiteiten die op dat moment onderworpen waren aan de controle 
van de FIA. Dit charter informeert belanghebbenden over de praktijken van de FIA ten 
aanzien van de geauditeerden, d.i. over de rechten en plichten van iedere partij, en over de 
aard van de door de FIA uitgevoerde auditopdrachten. 

Het Rekenhof stelt vast dat het charter niet werd geactualiseerd, terwijl de bevoegdhe-
den van de FIA sinds 2017 zijn uitgebreid met fraudeonderzoeken. Deze audits verschillen 
echter van de traditionele interne-auditopdrachten, omdat specifieke procedures worden 
toegepast. De beginselen ervan moeten dus worden uiteengezet in het auditcharter. Voorts 
verplichten de standaarden van het IIA de verantwoordelijke ertoe het charter regelmatig 
te herzien. Sinds 2018 zijn de interne-auditdiensten van de FOD Financiën, van Defensie, 
van het FAVV en van het FAGG tot slot geïntegreerd in het audituniversum van de FIA (zie  
punt 4.1 in verband met het FAVV en het FAGG). Volgens de standaarden van het IIA moet 
het charter ook worden gevalideerd door hun leidinggevenden.

Het Rekenhof beveelt aan het auditcharter te herbekijken, er de opdrachten voor fraudeon-
derzoek in te verwerken en het vervolgens te laten valideren door het ACFO alsook door alle 
hoge ambtenaren van de auditperimeter ervan.

258 in juli 2021 werd een aanwervingsprocedure opgestart. De kandidaten konden hun kandidatuur indienen tot 
15 september 2021.
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3.5 Fraudeonderzoeken
Schendingen van de integriteit binnen de federale overheid kunnen worden gemeld aan de 
federale ombudsman, aan de FIA of aan een integriteitsdienst bij de betrokken instelling. 
De wetgeving259 biedt de FIA en de federale ombudsman de mogelijkheid integriteitson-
derzoeken uit te voeren. Het Rekenhof had aanbevolen in zijn 175e Boek een samenwer-
kingsprotocol op te stellen tussen de federale ombudsman en de FIA om het risico op dub-
bel werk te voorkomen.

Beide instellingen hebben initiatieven genomen om een dergelijk protocol te sluiten. 
Momenteel zijn die gesprekken opgeschort in afwachting van de omzetting in Belgisch 
recht van een Europese richtlijn260 die binnen de Europese Unie een geharmoniseerde aan-
pak moet invoeren voor de bescherming van klokkenluiders.

Die richtlijn verplicht de lidstaten ertoe interne meldingskanalen in te stellen om te eva-
lueren of een klacht ontvankelijk is en om ze op adequate wijze te behandelen indien dat 
nodig wordt geacht. De richtlijn voorziet eveneens in een externe melding, wat het mogelijk 
maakt een klacht in te dienen bij een autoriteit die niet verbonden is aan de instelling waar 
de vermoedelijke fraude wordt gepleegd. Dat kanaal biedt een betere bescherming aan de 
klokkenluider. 

Een door de FOD BOSA beheerd steering committee moet die richtlijn omzetten in Belgisch 
recht vóór eind 2021. De federale ombudsman en de FIA zijn vertegenwoordigd in de werk-
groepen. De federale ombudsman zou instaan voor de behandeling van de externe mel-
dingen, terwijl de FIA en de integriteitsdiensten de interne meldingen zouden verwerken. 

De dienst voor fraudeonderzoek van de FIA bestaat uit twee personen die moeten nagaan 
of de fraudeklachten ontvankelijk zijn en die de onderzoeken met betrekking tot integriteit 
uitvoeren bij de federale instellingen die tot de auditperimeter behoren. Deze dienst is zo 
georganiseerd dat hij afzonderlijk van de dienst voor traditionele interne audit kan wor-
den beheerd, maar valt hiërarchisch gezien onder de verantwoordelijke interne audit. De 
fraude-auditors voeren uitsluitend fraude- of integriteitsonderzoeken uit. Hun documenten 
zijn niet toegankelijk voor de interne auditors. 

Aangezien zijn bevoegdheden mogelijk worden uitgebreid en de werklast wordt verhoogd 
door de omzetting van Europese richtlijn 2019/1937, wijst het Rekenhof erop dat het perso-
neelsbestand van de fraudedienst moet worden geëvalueerd.

3.6 Auditplan
De selectie van de auditopdrachten vloeit voort uit een risicoanalyse die de FIA jaarlijks 
uitvoert, zoals opgelegd door de standaarden van de IIA261. Bovendien wordt ze elk boekjaar 
verbeterd om de voornaamste risico’s voor de auditperimeter beter te identificeren en te 
evalueren en om het auditplan op te stellen. 

259 Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale interne-auditdienst voor het Fia en wet van  
15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale adminis-
tratieve overheden door haar personeelsleden voor de federale ombudsman.

260 Richtlijn (eU) 2019/1937 van het europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van 
personen die inbreuken op het Unierecht melden.

261 standaarden 2010.
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In het kader van die risicoanalyse heeft de FIA ontmoetingen met de hoge ambtenaren 
van de federale instellingen die tot zijn auditperimeter behoren. Die kunnen auditthema’s 
aanreiken die afwijken van de risicoanalyse. De verantwoordelijke interne audit beslist om 
die thema’s al dan niet te integreren in zijn auditplan. Zo werden in 2021 drie audits gepland 
naar aanleiding van verzoeken door hoge ambtenaren262. De risicoanalyse en het auditplan 
werden ter validatie voorgelegd aan het ACFO. 

Bovendien bepaalt de regelgeving263 uitdrukkelijk de mogelijkheid en nadere regels aan de 
hand waarvan de ministers of leidinggevenden van een dienst de FIA om specifieke audits 
kunnen verzoeken. Er moet een afschrift van die verzoeken worden bezorgd aan het ACFO. 
Sinds 2019 werd geen enkel specifiek verzoek voorgelegd aan de FIA. 

3.7	 Onafhankelijkheidsgarantie
Het Rekenhof had er in zijn artikel in het 175e Boek op gewezen dat de bepalingen over de 
bekwaamheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van de auditors, vervat in het koninklijk 
besluit van 2007, niet waren overgenomen in het koninklijk besluit van 4 mei 2016. Die be-
palingen werden toen opgenomen in het interne-auditcharter van de dienst. Het Rekenhof 
onderstreepte echter dat de vermelding ervan in het charter hun geen voldoende bindende 
aard verleende en beval dus aan ze te integreren in het koninklijk besluit van 2016. 

Het Rekenhof stelt vast die aanpassing niet is gebeurd maar dat er initiatieven werden ge-
nomen binnen de FIA om de onpartijdigheid van de auditors te waarborgen. Iedere auditor 
moet zich bijvoorbeeld ertoe verbinden de deontologische code van de dienst na te leven en 
belangenconflicten melden die de realisatie van een audit kunnen belemmeren. De audit-
teams worden bijgevolg samengesteld rekening houdende met het belangenconflictenre-
gister. 

Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om het koninklijk besluit van 4 mei 2016 te wijzi-
gen en er de bepalingen in op te nemen over de bekwaamheid, de onafhankelijkheid en de 
objectiviteit van de auditors.

De eerste minister, de minister van Ambtenarenzaken en de staatssecretaris voor Begroting 
alsook het ACFO verduidelijken in hun antwoord dat de ontwerpen van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 2007 betreffende het intern controlesysteem en 
de besluiten tot organisatie van de FIA en het ACFO bepalingen zullen bevatten over de 
bekwaamheid, de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de auditors.

3.8 Programma voor kwaliteitsbewaking en -verbetering
Volgens de IIA-standaard 1300 moet de FIA een programma voor kwaliteitsbewaking en 
-verbetering invoeren. Dat programma moet zo worden ontworpen zodat kan worden be-
oordeeld of de interne audit strookt met de standaarden, of de efficiëntie en doelmatigheid 
van de interne audit zijn gegarandeerd en opdat mogelijkheden voor verbetering kunnen 
worden geïdentificeerd. 

262 Vijf in 2019, vier in 2020.
263 artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale interne-auditdienst.
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De FIA beschikt over een kwaliteitshandleiding waarin zijn interne-evaluatieprocedures 
in overeenstemming met de standaarden van het IIA worden uiteengezet. Het ACFO wordt 
geïnformeerd over de resultaten van het bewakingsprogramma tijdens de maandelijkse 
vergaderingen. Er is echter geen jaarlijkse rapportering aan de voorzitters van de FOD’s en 
van het ACFO, hoewel IIA-standaard 1320 dat voorschrijft.

IIA-standaard 1312 voorziet ook in de realisatie van een vijfjaarlijkse externe evaluatie. Die 
is gepland in 2022. Het Rekenhof benadrukt het belang van die externe evaluatie om te 
waarborgen dat de FIA zijn auditopdrachten uitvoert in overeenstemming met de standaar-
den van het IIA.

Het Rekenhof beveelt aan de jaarlijkse rapportering over het programma voor kwaliteits-
bewaking en -verbetering van de FIA ten behoeve van het ACFO en de ambtenaren te for-
maliseren. Ook vestigt het de aandacht van het ACFO erop dat de nadere regels voor de 
evaluatie door de externe dienstverlener vooraf moeten worden gevalideerd.

3.9 Opvolging van de aanbevelingen door de FIA
Volgens IIA-standaard 2500 moet de FIA een systeem opzetten en onderhouden om toe te 
zien op het gevolg dat wordt gegeven aan zijn aanbevelingen. De voor die opvolging geko-
zen frequentie en aanpak hangen af van het professionele oordeel van de verantwoordelijke 
interne audit en van de door het ACFO en door de geauditeerden gedefinieerde verwach-
tingen.

Het Rekenhof stelt vast dat de FIA een opvolgingsprocedure voor zijn aanbevelingen heeft 
ingevoerd. Die procedure wordt echter niet systematisch toegepast en de FIA beschikt niet 
over betrouwbare informatie over het gevolg dat wordt gegeven aan zijn aanbevelingen. 
Bovendien wordt er niet gerapporteerd aan het management.

Momenteel vindt een denkoefening plaats om de nadere regels te bepalen voor een regel-
matige opvolging en rapportering over het gevolg dat wordt gegeven aan de aanbevelingen 
die betrekking hebben op de belangrijkste risico’s. Zowel het ACFO als de verantwoorde-
lijke interne audit ad interim is terecht van oordeel dat die opvolging een prioriteit vormt.

Om er zeker van te zijn dat men de belangrijke risico’s in de hand heeft, beveelt het Rekenhof 
de FIA aan een procedure in te voeren en toe te passen om op te volgen of de door de FIA 
geformuleerde aanbevelingen worden nageleefd. Er moet regelmatig worden gerapporteerd 
aan het ACFO, aan de leidend ambtenaren en aan de ministers.

4	 Auditcomité	van	de	Federale	Overheid

Het ACFO bestaat uit zeven onafhankelijke deskundigen die voor zes jaar worden aange-
steld bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit264. Op het moment dat deze audit werd 
uitgevoerd, waren de zeven mandaten toegekend.

264 artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het auditcomité van de Federale Over-
heid (aCFO).
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Net als bij de FIA omvat de perimeter van het ACFO de FOD’s en de POD’s, Defensie, de 
Regie der Gebouwen, het FAVV, het FAGG en Fedasil.

4.1	 Rol	van	het	ACFO	om	de	onafhankelijkheid	van	de	interne	audit	te	vrijwaren
Het ACFO verzekert de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de interne-auditactiviteiten. 
Het valideert de risicoanalyse en het auditplan van de FIA en gaat na of de risico’s zijn afge-
dekt en dat de planning van de audits relevant is. Het ACFO beschikt echter niet meer over 
de mogelijkheid om autonoom een audit aan te vragen. 

In zijn 175e Boek had het Rekenhof aanbevolen het koninklijk besluit betreffende het ACFO 
te wijzigen en die mogelijkheid opnieuw in te voeren, waarin was voorzien in de vroegere 
regelgeving. Vermits die aanpassing niet werd uitgevoerd, herhaalt het zijn aanbeveling 
zodat het ACFO de mogelijkheid blijft hebben uit eigen beweging audits aan te vragen.

De eerste minister, de minister van Ambtenarenzaken en de staatssecretaris van Begroting 
alsook het ACFO verduidelijken in hun antwoord dat de bovenvermelde regelgevende wijzi-
gingen (zie punt 3.7) dit initiatiefrecht opnieuw introduceren.

4.2 Uitvoering van de opdrachten
Het koninklijk besluit betreffende het ACFO vertrouwt het ACFO een aanzienlijk aantal op-
drachten toe voor bijstand aan en inlichting van de ministerraad, de minister van Begroting 
of andere betrokken ministers265. Het ACFO moet de autoriteiten informeren over de be-
trouwbaarheid van de internebeheersingssystemen en hen indien nodig waarschuwen over 
gebreken bij de kwaliteit van de beslissingsinformatie of financiële gegevens. Ook licht het 
de risico’s toe die zouden voortvloeien uit de geldende wet- of regelgeving. 

Wat die laatste opdracht betreft, zou het ACFO de risico’s moeten consolideren op basis 
van de interne-auditverslagen van de FIA. Ook zou het zich kunnen baseren op de versla-
gen van het parlementair comité belast met de wetsevaluatie; dat laatste heeft echter geen 
verslag meer uitgebracht sinds 2014. Om die functie te kunnen vervullen, moet het ACFO 
beschikken over voldoende human resources. Momenteel zijn die middelen echter te be-
perkt (1,5 VTE). Het Rekenhof beveelt aan te evalueren welke middelen nodig zijn om die 
alarmfunctie ten volle te kunnen uitoefenen en het personeelsbestand dienovereenkomstig 
aan te passen.

Op 19 november 2020 werd tijdens de interkabinettenvergaderingen beslist dat de aan-
dachtspunten die het ACFO had benadrukt alsook zijn verzoek aan de betrokken ministers 
om te reageren op de belangrijkste aanbevelingen, niet zouden worden opgenomen in de 
beslissing van de ministerraad. Het ACFO had die elementen voorgelegd in zijn activitei-
tenverslag en in zijn verslag over de werking van het internebeheersingssysteem. 

4.3 Personeel ter beschikking van het ACFO
Het Rekenhof benadrukte al in zijn 175e Boek dat het secretariaat onvoldoende personeels-
leden telde. Het permanent secretariaat telde 1,5 VTE in juli 2021. 

265 artikelen 2 en 13 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het auditcomité van de Federale 
Overheid (aCFO).
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Volgens het ACFO zou een hervorming van de rapportering voorgesteld in artikel 7 van 
het koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem vooropgestelde rapportering 
het mogelijk moeten maken de jaarverslagen over de belangrijke elementen van de interne 
beheersing en het risicobeheer te verbeteren, te harmoniseren en terug te brengen tot de 
essentie. Ook de werklast van het ACFO zou erdoor verminderen. 

Het secretariaat van het ACFO moet het comité in staat stellen zijn bevoegdheden voluit uit 
te oefenen. Het Rekenhof beveelt aan te herbekijken hoeveel personeel nodig is opdat het 
comité zijn huidige (alarmfunctie) en toekomstige opdrachten (uitbreiding volgens de wet 
van 2003) zou kunnen uitvoeren.

5	 Specifieke	gevallen	van	het	FAVV	en	FAGG

5.1 Protocollen met de FIA
Het FAVV en het FAGG behoren tot het audituniversum van het ACFO. Het FAVV beschikt 
al over een eigen auditcomité en auditdienst, in overeenstemming met het koninklijk besluit 
van 20 december 2007266. Dat besluit steunt echter op het koninklijk besluit van 2007 dat in 
2016 werd opgeheven door de oprichting van de FIA. Momenteel wordt een protocol tussen 
het FAVV en de FIA opgemaakt.

Wat het FAGG betreft, creëerde de wet van 20 juli 2006 drie comités (transparantie, raadge-
vend en wetenschappelijk), maar de wet verwijst niet naar interne audit. De interne-audi-
tactiviteiten worden uitgevoerd door de afdeling Kwaliteit, die rechtstreeks afhangt van de 
administrateur-generaal en die over die opdrachten verslag uitbrengt aan het auditcomité 
van het agentschap. Dat werd opgericht in 2013 na een beslissing van de bevoegde minister 
op voorstel van de administrateur-generaal van het FAGG. Aangezien er geen wettelijke 
grondslag voor is, is het niet formeel opgenomen in het organigram.

De FIA en het FAGG hebben een protocol gesloten dat de informatie-uitwisseling regelt in 
het kader van de planning van de auditopdrachten en van de auditverslagen. Het verdeelt 
de interne-audittaken tussen het FAGG en de FIA. De afdeling Kwaliteit van het FAGG 
neemt tijdelijk de audits met betrekking tot de corebusiness voor haar rekening, gelet op de 
technische competenties die nodig zijn om die audits uit te voeren en de Europese verplich-
tingen ter zake. Het protocol biedt de FIA de mogelijkheid om een audit van deze audits uit 
te voeren. Dat soort onderzoek heeft de FIA echter nog niet gedaan.

5.2 Activiteiten van interne audit binnen het FAVV en het FAGG
Het behoud van gescheiden interne-auditactiviteiten bij deze twee agentschappen strookt 
niet met het koninklijk besluit van 2016 dat die activiteiten aan de FIA toevertrouwt267. 
Overeenkomstig twee Europese richtlijnen moeten beide agentschappen audits en kwali-
teitscontroles uitvoeren op hun processen268. Het Rekenhof stelt de verplichting om die op-
drachten binnen die twee agentschappen uit te voeren niet ter discussie, noch de relevantie 

266 artikel 3, § 3, b, en 11, van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de 
organisatie en de werking van het Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

267 Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale interne-auditdienst.
268 Wat het Fagg betreft, gaat het bv. om audits uitgevoerd in het kader van het geneesmiddelenbewakingssysteem, 

hetzij via een interne auditfunctie, hetzij via een externe partij.
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van het protocol van het FAGG. Het meent echter dat het beheersingsactiviteiten betreft 
die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen van de agentschappen worden gerealiseerd 
en dat ze in overeenstemming zijn met de regelgeving en de kwaliteitsstandaarden die de 
instellingen volgen. Die activiteiten behoren dus tot de tweedelijnsbeheersing van de in-
terne beheersing269. Ze vallen niet onder de interne audit (derdelijnsbeheersing), die onder 
de bevoegdheid van de FIA valt. 

Het Rekenhof is van oordeel dat die structuur (gebaseerd op de tweede- en derdelijnsbe-
heersing) moet worden verduidelijkt in de regelgeving en/of in de samenwerkingsprotocol-
len tussen de agentschappen en de FIA. De benamingen ‘interne-auditdienst’ of ‘interne-
auditactiviteiten’ moeten in die twee agentschappen worden vermeden en vervangen door 
benamingen die de betrokken opdrachten specifiëren (bv. “kwaliteitsaudit” of “audit van de 
conformiteit met de Europese richtlijnen”). De opdrachten van interne audit zijn immers 
onderworpen aan specifieke standaarden die verschillen van die voor de beheersing.

Beide agentschappen beschikken ook over auditcomités terwijl ze deel uitmaken van de 
auditperimeter van het ACFO270. Die twee comités moeten toezicht houden op en richting 
geven aan de auditdiensten. Ze aanduiden als “auditcomité” leidt niettemin tot verwarring 
over de aard van de activiteiten en de rol van elke partij. Het ACFO is immers verant-
woordelijk voor het toezicht op alle interne-auditactiviteiten bij het FAVV en het FAGG. 
De specifieke comités zouden dus veeleer moeten worden beschouwd als comités voor risi-
cobeheer op het vlak van de kwaliteit of voor interne beheersing (tweedelijnsbeheersing). 

Het ACFO deelt deze mening en heeft zijn opmerkingen over de situatie van het FAVV en het 
FAGG op 3 maart 2021 voorgelegd aan de bevoegde ministers en staatssecretarissen alsook 
aan de FOD BOSA. Ze werden ook besproken tijdens een vergadering op 30 maart 2021 met 
de vertegenwoordigers van de beleidscellen van de minister van Ambtenarenzaken en van 
de staatssecretaris voor Begroting over de wijzigingen aan het koninklijk besluit van 17 au-
gustus 2007 betreffende het intern controlesysteem. Op 18 mei 2021 werden hun bijkomen-
de commentaren gecommuniceerd via een gezamenlijke brief van het ACFO, de FIA en de 
Inspectie van Financiën. Het ACFO heeft geen antwoord gekregen op die brief. 

Het Rekenhof beveelt aan de wetgeving met betrekking tot het auditcomité en de interne-
auditdienst van het FAVV aan te passen en de organisatie van de interne-auditactiviteiten 
te herbekijken en, in het bijzonder, die van het auditcomité van het FAGG. Het gaat erom 
om bij beide agentschappen de activiteiten van beheersing en governance te onderscheiden 
die tot de tweedelijnsbeheersing behoren en die binnen het controledomein van de FIA en 
het ACFO vallen enerzijds, van de  activiteiten van derdelijnsbeheersing. Het beveelt de FIA 
ook aan de activiteiten van interne beheersing van die instellingen te evalueren om zich 
erop te kunnen baseren in het kader van zijn onderzoeken en zijn risicoanalyse te richten 
op de niet-afgedekte risico’s.

In zijn brief van 7 juli 2021 sluit de gedelegeerd bestuurder van het FAVV zich aan bij de aan-
beveling van het Rekenhof. De interne-auditdienst van het FAVV is belast met de realisatie 

269 iia, Prise de position: les trois lignes de maîtrise pour une gestion des risques et un contrôle efficace, januari 2013.
270 artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het auditcomité van de Federale Over-

heid (aCFO).

https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control French.pdf
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van de officiële audits die de Europese verordening 2017/625 voorschrijft en waarvoor tech-
nische expertise nodig is. De FIA zal worden belast met de audit van die audits. Hij zal ook 
de audits realiseren van de transversale en organisatorische processen en van de projecten. 
Om verwarring te vermijden  is het echter aangewezen de benaming ‘interne-auditdienst’ 
niet meer te gebruiken binnen het FAVV.

De eerste minister, de minister van Ambtenarenzaken en de staatssecretaris voor Begroting 
vermelden in hun antwoord dat ze de bevoegde ministers van het FAVV en het FAGG ver-
zocht hebben de nodige initiatieven te nemen om hun auditactiviteiten in overeenstem-
ming te brengen met de huidige regelgeving op het vlak van interne audit.

6 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft een opvolgingsaudit uitgevoerd van de aanbevelingen van zijn 175e 
Boek over de organisatie van de interne-auditactiviteiten bij de federale overheid en heeft 
bepaalde essentiële aspecten van de werking van de FIA onderzocht: de opleiding van de 
auditors, het programma voor kwaliteitsbewaking en de opvolging van de aanbevelingen. 
Het Rekenhof stelt vast dat de FIA en het ACFO inspanningen blijven doen om de kwali-
teit van de interne audit te verbeteren en mee te werken aan de verbetering van de inter-
ne beheersing en aan het beheer van de federale risico’s. Sommige eerdere aanbevelingen 
van het Rekenhof werden echter nog niet toegepast. De eerste minister, de minister van 
Ambtenarenzaken en de staatssecretaris voor Begroting geven aan dat die aanbevelingen 
volledig of gedeeltelijk zullen worden uitgevoerd door de goedkeuring van nieuwe regelge-
ving die al in de maak is of die er zal komen. Voorts moeten bepaalde punten van de wer-
king van de FIA worden verbeterd, zoals de opmaak van een vormingsplan, de rapportering 
over de resultaten van het programma voor kwaliteitsbewaking en de opvolging van de aan-
bevelingen. De benoeming van een verantwoordelijke interne audit vormt een prioriteit. De 
volgende tabel vat de aanbevelingen samen. 

Bestemmeling Aanbevelingen

Aanbevelingen van het 175e Boek

Regering

Het koninklijk besluit betreffende de interne audit wijzigen en bepalingen 
over de bekwaamheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van de auditors 
van de FIa toevoegen alsook, in het koninklijk besluit betreffende het 
aCFO, de mogelijkheid voor dat comité om een audit aan te vragen.

De auditperimeter van de Fia en van het aCFO uitbreiden tot de instellin-
gen die zijn onderworpen aan de wet van 22 mei 2003 en die niet beschik-
ken over een interne-auditdienst.

De menselijke, technische en financiële middelen evalueren en aanpassen 
die de Fia en het aCFO nodig hebben voor die uitbreiding en die het aCFO 
nodig heeft voor zijn huidige opdrachten.

Nieuwe aanbevelingen

Regering

De situatie van de auditcomités en de interne-auditdiensten van het 
FaVV verduidelijken (regelgeving en praktijken) en van het Fagg  
(voornamelijk praktijken).

een verantwoordelijke interne audit aanwijzen.



170

Bestemmeling Aanbevelingen

Aanbevelingen van het 175e Boek

Fia

analyseren waarom het moeilijk is ervaren auditors aan te werven, een 
vormingsplan opmaken en voorzien in voldoende opleidingstijd.

Het interne-auditcharter herbekijken en aanpassen, onder meer om er de 
opdrachten van de dienst voor fraudeonderzoek in te verwerken, en het 
charter laten valideren door de betrokken partijen.

De rapportering over het programma voor kwaliteitsbewaking formali-
seren.

een procedure invoeren voor de opvolging van de aanbevelingen en voor 
de informatieverstrekking over de belangrijkste risico’s aan het aCFO, de 
leidinggevende ambtenaren en de ministers.

aCFO

inschatten hoeveel personeel nodig is om zijn (huidige en toekomstige) 
opdrachten ten volle te kunnen uitoefenen.

toezien op de kwaliteit van de toekomstige externe evaluatie van de Fia.

toezien op de uitvoering van de aanbevelingen door de regering en de 
Fia.
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Monitoring van het 
personeelsbestand en van de 
personeelsuitgaven van het 
federaal openbaar ambt
Het Rekenhof heeft de evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt en 
de personeelsuitgaven van de FOD’s, POD’s, Defensie en de Federale Politie tussen 2006 en 
2020 onderzocht. 

Het stelt vast dat het personeelsbestand daalt, zowel tegenover 2006 als tegenover 2016. In het 
federaal administratief openbaar ambt vermindert het aantal contractuele personeelsleden 
sterk dan het aantal vastbenoemde. Het aantal vastbenoemde ambtenaren van niveau A stijgt, 
terwijl dat van niveau D is gedaald. De daling van het personeelsbestand bij de FOD’s tussen 
2018 en 2020 heeft echter de personeelsuitgaven niet overeenkomstig doen dalen.

Tot slot behandelt het Rekenhof het project van de FOD Bosa om een platform te creëren voor 
de personeelsgegevens en -uitgaven van het federaal openbaar ambt en vergelijkt het dat met 
de kenmerken van de momenteel beschikbare gegevens. 

1 Monitoring van het personeelsbestand

1.1 Perimeter
De gegevens over het personeel van het openbaar ambt worden verzameld door de cel 
Infocenter van de FOD Beleid en Ondersteuning, die afhangt van het directoraat-generaal 
Begroting en Beleidsevaluatie. Deze cel maakt analyses en verslagen op maat ter ondersteu-
ning van het beleid van de federale organisaties271. De personeelsgegevens die de cel verza-
melt, worden uitgedrukt in natuurlijke personen en in voltijdse equivalenten (VTE) en op 
haar website ter beschikking gesteld. Via een afrolmenu kunnen de statistische gegevens 
van een organisatie of van een groep van organisaties (federaal administratief openbaar 
ambt, wetenschappelijke instellingen …)272 rechtstreeks worden geraadpleegd. 

Het Infocenter beheert de talrijke gegevens die zijn opgenomen in de database Pdata273. Zijn 
website zal op termijn Pdata vervangen. Ze hebben dezelfde perimeter. Het Rekenhof 

271 FOD Beleid en Ondersteuning, Over de cel Infocenter, pagina geraadpleegd in augustus 2021, https://infocenter.
belgium.be/nl.

272 FOD Beleid en Ondersteuning, statistieken per groep van federale organisatie of per organisatie , pagina geraad-
pleegd in augustus 2021, https://infocenter.belgium.be/nl/statistieken.

273 De gegevensbank Pdata moet alle informatie over het personeel van het openbaar ambt centraliseren (konink-
lijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 decem-
ber 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector).

personeelsbestand en personeelsuitgaven van het federaal openbaar ambt

https://infocenter.belgium.be/nl
https://infocenter.belgium.be/nl/statistieken
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preciseert daarbij dat het in zijn laatste artikel over de monitoring van het personeelsbe-
stand274 de twee federale wetenschappelijke instellingen opnam waaruit Sciensano is ont-
staan. Sciensano is in 2018 opgericht en is een openbare instelling275 die dus geen deel uit-
maakt van het federaal openbaar ambt. 

1.2 Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt 
Het Rekenhof baseert zich op de gegevens van Pdata en Infocenter om het personeels-
bestand te berekenen. Het vult die gegevens aan met informatie verstrekt door de FOD 
Justitie (voor de vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigheid), de FOD 
Buitenlandse Zaken (voor de contractuelen die ter plaatse in dienst worden genomen voor 
de diensten in het buitenland), de Federale Politie en Defensie (voor het militair personeel). 
De gegevens hebben betrekking op het personeelsbestand op 31 december voor 2006, 2018, 
2019 en 2020 en op 30 juni voor 2016276.

1.2.1 Federaal openbaar ambt in ruime zin
In 2020 telde het federaal openbaar ambt in ruime zin 33.982 personen minder dan in 
2006 (-21,6 %) of 6.105 personen minder dan in 2016 (-4,7 %).

Tabel 38 – Evolutie 2006-2016-2020 van de spreiding van het personeelsbestand van het federaal 
openbaar ambt in ruime zin (in natuurlijke personen en in percentage)

Aantal personeelsleden(2)
Evolutie

2016-2020 2006-2020

2006 2016 2020 Aantal  % Aantal  %

Federaal administratief 
openbaar ambt (FOD’s/
POD’s, burgerpersoneel 
bij Defensie, iOn, OisZ 
en wetenschappelijke 
instellingen) 

83.466 68.667 64.993 -3.674 -5,35 -18.473 -22,13

militair personeel bij 
Defensie(1) 

41.515 31.048 25.893 -5.155 -16,60 -15.622 -37,63

Federale Politie 15.021 14.170 16.742 2.572 18,15 1.721 11,46

Rechterlijke orde 11.609 10.761 10.841 80 0,74 -768 -6,62

Vertegenwoordigers van 
de erediensten en de 
vrijzinnigheid(1) 

3.318 2.921 2.978 57 1,95 -340 -10,25

274 Rekenhof, “monitoring van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven van het federaal openbaar ambt”, 
175e Boek, Volume i – Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018,  
p. 219-225, www.rekenhof.be.

275 sciensano is ontstaan uit de fusie van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en agrochemie en het 
Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid. Het is een instelling die is gelijkgesteld met de administratieve open-
bare instellingen, met rechtspersoonlijkheid, en werd opgericht bij de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van 
sciensano. 

276 Cijfers afgesloten op 30 juni vermeld in het 175e Boek van het Rekenhof. 30 juni is de datum waarop de rechterlijke 
orde, de Raad van state, de inspectie van Financiën, Defensie (voor het militair personeel) en de Federale Politie 
het jaarlijkse overzicht van hun personeelsaantallen moeten meedelen overeenkomstig het koninklijk besluit van 
4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot op-
richting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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Aantal personeelsleden(2)
Evolutie

2016-2020 2006-2020

2006 2016 2020 Aantal  % Aantal  %

ter plaatse aange-
worven contractuele 
personeelsleden van 
de buitenposten van 
de FOD Buitenlandse 
Zaken(1) 

1.513 1.172 1.232 60 5,12 -281 -18,57

Raad van state 611 449 408 -41 -9,13 -203 -33,22

inspectie van Financiën 71 59 55 -4 -6,78 -16 -22,54

Totaal 157.124 129.247 123.142 -6.105 -4,72 -33.982 -21,63
(1) Cijfers van de administratie. 
(2)  Omvat alle personeelsleden die een juridische band hebben met hun werkgever op grond van een statuut of een 

arbeidsovereenkomst, ongeacht of ze bezoldigd zijn of niet (dus ook personeelsleden in disponibiteit, met verlof of 
met opdracht).

Bron: Pdata en Infocenter

1.2.2 Federaal administratief openbaar ambt
Op 31 december 2020 telde het federaal administratief openbaar ambt 64.993 natuurlijke 
personen277. Daarvan zijn 72,5 % medewerkers van de FOD’s en POD’s of leden van het 
burgerpersoneel van Defensie, 16,1 % medewerkers van de OISZ, 4,8 % medewerkers van de 
ION en 3,5 % medewerkers van de wetenschappelijke instellingen.

Tabel 39 –  Evolutie 2006-2016-2020 van de spreiding van het personeelsbestand van het federaal 
administratief openbaar ambt (in natuurlijke personen en in percentage)

Aantal personeelsleden
Evolutie

2016-2020 2006-2020

2006 2016 2020 Aantal  % Aantal  %

FOD’s en POD’s en burger-
personeel van Defensie

61.128 50.874 48.332 -2.542 -5,00 -12.796 -20,93

OisZ 14.557 11.623 10.793 -830 -7,14 -3.764 -25,86

iOn 4.551 3.353 3.505 152 4,53 -1.046 -22,98

Wetenschappelijke 
 instellingen

3.230 2.817 2.363 -454 -16,12 -867 -26,84

Totaal 83.466 68.667 64.993 -3.674 -5,35 -18.473 -22,13

Bron: Pdata en Infocenter

Het aantal personeelsleden daalt in het federaal administratief openbaar ambt, zowel in 
vergelijking met 2006 als in vergelijking met 2016. Bij de wetenschappelijke instellingen 
kan de aanzienlijke daling in percentage tussen 2016 en 2020 gedeeltelijk worden verklaard 

277 Het federaal administratief openbaar ambt omvat de federale overheidsdiensten (FOD’s) en de programmatori-
sche overheidsdiensten (POD’s), het burgerpersoneel van Defensie, de openbare instellingen van sociale zeker-
heid en een tiental instellingen die zijn onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut. 
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door de evolutie van de perimeter van die categorie. Zoals uiteengezet in punt 1.1 maakt 
Sciensano geen deel uit van het federaal openbaar ambt en wordt het zodoende niet op-
genomen in de cijfers van Pdata of Infocenter, wat een daling met 317 fysieke eenheden 
tegenover 2016 verklaart. 

De volgende tabel verdeelt het personeel van het federaal administratief openbaar ambt 
volgens niveau en volgens het statuut.

Tabel 40 – Personeelsbestand in 2006, 2016 en 2020 van het federaal administratief openbaar ambt 
volgens niveau en volgens het statuut (in aantal natuurlijke personen)

Niveau

Vastbenoemden Contractuelen Totaal

2006 2016 2020 2006 2016 2020 2006 2016 2020

a 13.985 15.788 17.400 3.103 2.293 2.205 17.088 18.081 19.605

B 13.040 13.099 14.259 1.915 1.188 1.503 14.955 14.287 15.762

C 18.784 22.195 18.883 5.836 4.471 4.054 24.620 26.666 22.937

D 16.708 3.674 2.103 10.095 5.959 4.586 26.803 9.633 6.689

Totaal 62.517 54.756 52.645 20.949 13.911 12.348 83.466 68.667 64.993

Bron: Rekenhof, Infocenter 

Het aantal contractuele personeelsleden lijkt sterker af te nemen dan het aantal vastbe-
noemde. Tussen 2006 en 2020 daalde het aantal contractuelen met 41,06 % en het aantal 
vastbenoemen met 15,79 %. Tussen 2016 en 2020 is dat 11,24 % voor de contractuelen en 
3,86 % voor de vastbenoemden. 

De verdeling van het vastbenoemd personeel is eveneens geëvolueerd op het vlak van de 
niveaus. Het aantal vastbenoemde personeelsleden van niveau A is gestegen met 24,42 % 
tussen 2006 en 2020 (en met 10,21 % tussen 2016 en 2020). Het aantal vastbenoemde perso-
neelsleden van niveau D is gedaald met 87,41 % tussen 2006 en 2020 en met 54,57 % tussen 
2016 en 2020. 

De staf- en managementfuncties, die worden uitgeoefend in een tijdelijk zesjarig mandaat, 
zijn opgenomen in het vastbenoemde personeelsbestand van niveau A. Het federaal admi-
nistratief openbaar ambt telde op 31 december 2020 147 managers met een mandaat (tegen-
over 177 in 2016 en 151 in 2006).

2 Monitoring van de personeelsuitgaven

2.1  Monitoring door de federale overheid 
In het kader van de begrotingsmaatregelen om de personeelsuitgaven in toom te houden, 
monitort de regering sinds 2010 de personeelskredieten en het personeel in VTE (voltijdse 
equivalenten). Er wordt gecheckt of de effecten van de begrotingsmaatregelen met betrek-
king tot het humanresourcesbeheer terug te vinden zijn in de evolutie van het aantal per-
soneelsleden van het federaal openbaar ambt. Daartoe worden omzendbrieven gepubli-
ceerd, waarvan sommige informatie bevatten over de federale monitoring van het risico op 
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overschrijding van de personeelskredieten en de jaarlijkse personeelsenveloppes en andere 
over de methode om de risicomonitoring te berekenen. 

De entiteiten waar het risico op overschrijding van de personeelskredieten wordt gemoni-
tord, zijn verdeeld in vijf groepen: de FOD’s en POD’s, de instellingen van openbaar nut en 
andere dotatiegerechtigde instellingen, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de 
Federale Politie en Defensie.

De monitoringverslagen van alle groepen worden toegezonden aan de taskforce 
Personeelsmonitoring. Die volgt de evolutie van de personeelsuitgaven en –kredieten op, 
valideert de methodologie, coördineert de verschillende risicomonitoringverslagen en deelt 
ze ter informatie mee aan verschillende instanties, waaronder de ministerraad278.  

2.2 Gegevensbron en organisatie van de monitoring van de uitgaven door het 
 Rekenhof

Het Rekenhof heeft de gegevens van de personeelsuitgaven van alle FOD’s, POD’s en ad-
ministratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) voor de jaren 2018, 
2019 en 2020 vergeleken. Het heeft zich daarvoor gebaseerd op de kredieten ingeschreven 
op de basisallocaties 11.00.03 (statutairen), 11.00.04 (contractuelen), 11.00.09 (personeelsle-
den ter beschikking gesteld van andere besturen of van derden) en de rekeningen 11.00.13, 
11.00.14 en 11.00.15 (ter plaatse aangeworven contractuelen van de buitenposten van de FOD 
Buitenlandse Zaken) en op de personeelsuitgaven van de 26 ADBA’s279, die werden gehaald 
uit hun samenvattende rekeningen van de begrotingsverrichtingen. 

Die gegevens werden samengevoegd en geïndexeerd op basis van het indexcijfer 1.7410 dat 
sinds 1 april 2020 van toepassing is om ze op dezelfde basis te kunnen vergelijken. 

2.3 Verzamelde gegevens 
De volgende tabel vermeldt alle personeelsuitgaven in 2018, 2019 en 2020. Daaruit blijkt dat 
de personeelsuitgaven voor alle onderzochte besturen tussen 2018 en 2020 in reële termen 
met 1,03 % zijn gestegen. 

278 Dat risico op overschrijding van de personeelskredieten wordt twee keer per jaar geëvalueerd.  
279 Het gaat om de volgende 26 aDBa’s: dertien wetenschappelijke instellingen (POD Wetenschapsbeleid), de nati-

onale Veiligheidsoverheid, de aDBa Consulaire zaken, de aDBa sociale activiteiten en het Centrum voor inter-
nationale Conferenties egmont ii (FOD Buitenlandse Zaken); het internationaal Perscentrum (FOD Kanselarij); 
Fedorest (FOD Financiën); het Belgisch Commissariaat-generaal voor de internationale tentoonstellingen (FOD 
economie); de stichting Helena en isabella godtschalck (POD maatschappelijke integratie); het nationaal insti-
tuut voor Criminalistiek en Criminologie en de Regie van de gevangenisarbeid (FOD Justitie); de aDba belast met 
het beheer van de identiteitskaarten en de Centrale Dienst voor Duitse vertaling (FOD Binnenlandse Zaken); de 
Restauratie en Hoteldienst van Defensie (ministerie van landsverdediging). 
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Tabel 41 –  Personeelsuitgaven 2018-2020 (in miljoen euro)

Werkgevers Uitgaven (*)

2018 2019 2020

FOD Kanselarij van de eerste minister 
(met inbegrip van de aDBa’s)

15,41 15,88 15,36

FOD Beleid en Ondersteuning (met 
inbegrip van de inspectie van Financiën)

56,74 58,14 63,51

FOD Justitie (met inbegrip van de 
aDBa’s)

1334,64 1.340,4 1.340,49

FOD Binnenlandse Zaken (met inbegrip 
van de Raad van state en de aDBa’s)

318,55 324,76 328,03

FOD Buitenlandse Zaken (met inbegrip 
van de aDBa’s)

192,41 193,41 194,26

Defensie (met inbegrip van de aDBa’s) 1.535,76 1.502,42 1.500,7

Politie 826,89 877,77 900,72

FOD Financiën (met inbegrip van de 
aDBa’s)

1.251,17 1.262,51 1.233,46

FOD Werkgelegenheid, arbeid en soci-
aal Overleg

62,36 63,57 64,16

FOD sociale Zekerheid 35,13 32,32 32,36

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en leefmilieu

61,27 59,30 62,58

FOD economie, KmO., middenstand en 
energie (met inbegrip van de aDBa’s)

100,88 100,98 105,26

FOD mobiliteit en Vervoer 56,67 58,55 62,1

POD maatschappelijke integratie, ar-
moedebestrijding en sociale economie 
(met inbegrip van de aDBa’s)

9,19 11,89 12,76

POD Wetenschapsbeleid (met inbegrip 
van de aDBa’s)

132 143,04 135,24

Totaal 5.989,07 6.044,95 6.050,99

(*) geïndexeerd op basis van indexcijfer 1,7410 op 1 april 2020.

Bron: Rekenhof

Van sommige besturen dalen de personeelsbudgetten voor de hele bestudeerde periode 
(Defensie of FOD Financiën), los van de opdrachten waarmee ze recent werden belast (of 
die hen recent werden afgenomen). Omgekeerd vertonen de budgetten van de FOD Beleid 
en Ondersteuning, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Mobiliteit en de Federale 
Politie een stijgende tendens. 
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3 Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven 

Het Rekenhof heeft de evolutie onderzocht van het personeelsbestand en de personeels-
uitgaven ten laste van de algemene uitgavenbegroting voor de FOD’s, de POD’s, Defensie 
en de Federale Politie. Tussen 2006 en 2020 is het aantal personeelsleden van die entiteiten 
geëvolueerd van 138.016 naar 108.844 personen (-21,1 %). Tijdens dezelfde periode zijn de 
uitgaven280 in reële termen maar gedaald met 5,9  %, van 6.433 miljoen euro in 2006 (op 
basis van het indexcijfer van 2020) naar 6.051 miljoen euro in 2020281.

Tussen 2018 en 2020 is het personeelsbestand geëvolueerd van 109.248 naar 108.844 per-
sonen (-0,4 %) en zijn de uitgaven in reële termen met 1 % gestegen van 5.989 miljoen in 
2018 naar 6.051 miljoen euro in 2020. 

De vermindering van het aantal personen die een juridische band met een federale over-
heidsdienst hebben, heeft de personeelsuitgaven niet in verhouding doen dalen. Dat kan 
hoofdzakelijk worden verklaard door de veroudering van de personeelsleden en door de 
aanwerving van personeel met een hoger administratief niveau (de functies van niveau C 
en niveau D dalen sterk terwijl de functies van niveau A toenemen). 

3.1 BICC-project
Het BICC-project (Business Intelligence Competence Center) van de FOD BOSA wil een cen-
trum van interne diensten in het leven roepen. Dat centrum zal gegevensanalyses mogelijk 
maken die beantwoorden aan de behoeften van de verschillende directoraten-generaal van 
de FOD BOSA en uiteindelijk van de andere FOD’s en instellingen die er klant van zijn. 

Eén van de doelstellingen van het BICC-project is een gezamenlijk Business Intelligence-
platform te installeren binnen het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van 
de FOD BOSA. Business Intelligence zal dienst doen als datawarehouse dat externe gegevens 
zal opnemen, die zal herformatteren en anders zal structureren. 

Dat platform zal dezelfde gegevens kunnen verstrekken als Infocenter en Pdata, maar zal 
werken op basis van authentieke gegevens282 (gegevens van de RSZ en van de Federale 
Pensioendienst). Bovendien zullen die gegevens kunnen worden gekruist met begrotings-
gegevens. Dat project zou eind 2022 het levenslicht moeten zien. 

280 Voor 2006 zijn de cijfers van de personeelsuitgaven die welke in het bovenvermelde artikel in het 175e Boek werden 
gepubliceerd. in die gegevens waren de rechtstreeks door de aDBa’s gedragen personeelsuitgaven niet opgeno-
men.   

281 Het aantal personeelsleden is tussen 2006 en 2017 geëvolueerd van ongeveer 138.000 naar ongeveer 112.000 per-
sonen (-18,7 %). tijdens dezelfde periode zijn de uitgaven in reële termen gedaald met 5,7 % (Rekenhof, ibid., 
p.218). 

282 momenteel worden de gegevens verzameld op basis van aangiften. 
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Volgens het Rekenhof zouden door de integratie van de gegevens over het personeelsbe-
stand (natuurlijke personen en VTE) en de personeelsuitgaven, de human resources van het 
federaal openbaar ambt beter moeten kunnen worden aangestuurd. Via die integratie zou-
den ook op een homogene basis meerjarenanalyses moeten kunnen worden gemaakt, zowel 
voor het verleden als voor de toekomst. Pdata telt de personeelsleden immers op basis van 
de aangiften van de instelling waar ze werken, terwijl de personeelsleden die BICC in aan-
merking neemt, de personeelsleden zijn die effectief door een instelling worden bezoldigd. 
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Rekeningen van 
rekenplichtigen 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 verzond. 

De fiscale administraties bezorgden het Rekenhof 99 % van hun rekeningen. Wat de overzen-
ding van de niet-fiscale rekeningen betreft, heeft de FOD Justitie de grootste achterstand.

In 2020 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers 
om één rekenplichtige met een tekort niet te dagvaarden. 

1 Wettelijke context

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee verschillende fa-
sen.

In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen af. Het stelt vast of de rekening 
effen is, dan wel een tekort of een tegoed vertoont. Daarna stuurt het Rekenhof de afgeslo-
ten rekeningen naar de bevoegde overheid.

In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplich-
tige voor de tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De bevoegde overheid moet 
de rekenplichtige met een tekort dagvaarden voor het Rekenhof om dat tekort terug te 
betalen, tenzij ze van oordeel is dat de rekenplichtige zich kan beroepen op overmacht of 
het bedrag van het tekort niet hoger is dan 1.250 euro. Als de bevoegde overheid beslist de 
rekenplichtige niet te dagvaarden, moet ze het Rekenhof daarvan schriftelijk op de hoogte 
brengen, 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.
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2 Administratieve fase: overlegging van de rekeningen van reken-
plichtigen 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 tekort283.

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 voorgelegd284. In vele gevallen wordt die termijn ech-
ter niet nageleefd.

Op 9 juni 2021 heeft het Rekenhof de administraties en hun bevoegde ministers een over-
zicht bezorgd van de rekeningen van rekenplichtigen die niet tijdig werden bezorgd285. 
Dankzij die herinnering heeft het Rekenhof een deel van de ontbrekende rekeningen alsnog 
ontvangen.

De rekeningen die het Rekenhof nog niet heeft ontvangen worden in de twee volgende 
tabellen in detail vermeld per departement en per type beheer: de eerste tabel vermeldt de 
niet-fiscale rekeningen van de departementen en de tweede tabel vermeldt de rekeningen 
van de fiscale administraties. Het totale aantal actieve beheren in 2020 wordt vermeld, als-
ook het aantal jaarrekeningen286 van 2020 en vroeger die op 1 oktober 2021 nog ontbraken. 
In totaal gaat het om 216 achterstallige rekeningen (over gelden, waren en voorschotten), 
waarvan 106 met betrekking tot 2020 en 110 met betrekking tot voorgaande jaren. Op 1 ok-
tober 2021 was 11,25 % van de verwachte rekeningen over het jaar 2020 niet overgezonden 
naar het Rekenhof.

283 artikel 7 van de wet op de inrichting van het Rekenhof van 29 oktober 1846.
284 artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 

federale staat.
285 eerder waren via e-mail herinneringen gestuurd naar de verschillende administraties.
286 Per jaar wordt één enkele rekening in aanmerking genomen, zelfs wanneer in dat jaar een beheer ten einde loopt.
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Tabel 42 –  Totaal aantal actieve rekenplichtige beheren in 2020 en aantal ontbrekende jaarrekenin-
gen per departement en per categorie van rekening, exclusief de ontvangsten van de fis-
cale administraties (toestand op 1 oktober 2021)

FOD’s en 
POD’s 

 (niet-fiscale 
ontvangsten)

Actieve rekenplichtige 
beheren in 2020

Ontbrekende jaarrekeningen

2020 Vóór 2020

Gel- 
den Waren

Voor- 
schot-

ten

Gel- 
den Waren

Voor-
schot-

ten

Gel-
den

Wa-
ren

Voor-
schot-

ten

FOD Kanselarij 
van de eerste 
minister

7 1

FOD Beleid en 
Ondersteuning

5 1

FOD Justitie 80 42 5 41 37 1 59 30 8

FOD Binnen-
landse Zaken

53 8

FOD Buiten-
landse Zaken, 
Buitenlandse 
Handel en 
Ontwikkelings-
samenwerking

24 2 16 1

FOD Buiten-
landse Zaken, 
Buitenlandse 
Handel en 
Ontwikkelings-
samenwerking 
– diplomatieke 
posten

103 3 1

Defensie 4 4 2

Federale Politie 3 2 8

FOD economie, 
KmO,  
middenstand 
en energie

23 1 1 1

FOD mobiliteit 
en Vervoer

9 3

FOD Werkgele-
genheid, arbeid 
en sociaal 
Overleg

12

FOD Financiën 21 3 1

POD Weten-
schapsbeleid

15 1

Regie der 
 gebouwen

1 1 2

FOD sociale 
Zekerheid

9 5
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FOD’s en 
POD’s 

 (niet-fiscale 
ontvangsten)

Actieve rekenplichtige 
beheren in 2020

Ontbrekende jaarrekeningen

2020 Vóór 2020

Gel- 
den Waren

Voor- 
schot-

ten

Gel- 
den Waren

Voor-
schot-

ten

Gel-
den

Wa-
ren

Voor-
schot-

ten

FOD Volksge-
zondheid,  
Veiligheid 
van de Voed-
selketen en 
 leefmilieu

30 1

POD maat-
schappelijke 
integratie, ar-
moedebestrij-
ding en sociale 
economie

10 1 2 1 2 1

Totaal 409 52 39 64 37 3 65 30 9

Bron: Rekenhof

Tabel 43 –  Totaal aantal beheren en ontbrekende jaarrekeningen bij de fiscale administraties  
(toestand op 1 oktober 2021)

Fiscale administraties  
(fiscale ontvangsten)

Beheren in 
2020

Ontbrekende jaarrekeningen

2020 Vóór 2020

Douane en accijnzen 1

inning en invordering 275 2 5

Directe Belastingen (inning) 241 1

Centrale invordering Directe Belastingen 1 1 5

Btw (inning) 4

Centrale invordering Btw 1

Niet-fiscale invordering 28

Patrimoniumdocumentatie 166 1

Registratie 98

Patrimoniumdiensten 8

Hypotheekkantoren 48 1

Kadaster 12

Totaal 442 2 6

Bron: Rekenhof
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2.3 Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1 FOD Justitie
Niettegenstaande de opmerkingen die het Rekenhof de voorbije jaren formuleerde, ontbre-
ken nog talrijke geldenrekeningen. De vertraging voor het Restaurant Belgisch Staatsblad is 
inmiddels opgelopen tot negen jaar, die bij het Belgisch Staatsblad en het Nationaal Centrum 
voor Elektronisch Toezicht tot acht jaar.

Bovendien ontving het Rekenhof slechts een tiende van de rekeningen over waren voor het 
jaar 2020 en ontbreken er nog 30 rekeningen van voorgaande jaren. Voor de Centrale Garage 
Vorst is er een achterstand van acht jaar, voor de Gevangenis Vorst-Berkendael vijf jaar en 
voor het Penitentiair Schoolcentrum te Paifve vier jaar.

Tot slot zijn de eindrekeningen over voorschotten van de Centrale Garage Vorst, het Belgisch 
Staatsblad en de Verzendingsdienst na meer dan negen jaar nog steeds niet overgezonden.

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat dat de financiële rekeningen verbonden aan de gel-
denrekening en de rekening over voorschotten van de Sociale Dienst nog steeds in gebruik 
zijn, hoewel er sinds 2018 geen rekenplichtige meer is aangesteld, wat in strijd is met artikel 
35 van de wet van 22 mei 2003.

2.3.2 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking 

De achterstand die vroeger bestond bij de diplomatieke en consulaire posten is nagenoeg 
volledig weggewerkt.  

Momenteel ontbreken alle rekeningen over het jaar 2020 van de boekhouding van de cen-
trale diensten.

2.3.3 FOD Financiën
Alle rekeningen over het jaar 2020 werden elektronisch ingediend, zoals de meerderheid 
van de overige departementen deed.

Daardoor is voor het eerst in jaren méér dan 99 % van de fiscale rekeningen tijdig of met 
een kleine vertraging ingediend.

De rekeningen van de dienst Centrale Invordering Directe Belastingen werden nog niet inge-
diend sinds de oprichting van deze dienst op 1 juli 2015. 

Bij de niet-fiscale rekeningen is de achterstand van vijf jaar bij de overzending van de wa-
renrekening Douane en Accijnzen Brussel-Tabak weggewerkt sinds juli 2021.
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2.3.4 POD Maatschappelijke Integratie
De rekeningen van de rekenplichtigen van de ADBA Helena en Isabella Godtschalck287 over 
de jaren 2019 en 2020 zijn nog niet ingediend.  

2.3.5 Regie der Gebouwen
De laatste rekening van de rekenplichtige van Regie der Gebouwen dateert van het jaar 
2017.

De Regie der Gebouwen heeft niet gereageerd op de herinneringsbrief van 9 juni 2021.

3 Rechtsprekende fase

In 2020 ontving het Rekenhof één beslissing om een rekenplichtige van wie de rekening een 
tekort vertoonde, niet te dagvaarden. Die beslissing had betrekking op een rekenplichtige 
van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
Zijn rekening vertoonde een tekort van 8.026,07 USD. De beslissing van de minister werd 
gemotiveerd op basis van overmacht.

In 2020 werden geen ambtshalve kwijtingen verstrekt wegens verjaring.

Tot slot zijn er zestien dossiers aangaande rekeningen met tekorten waarin nog wordt ge-
wacht op een beslissing van de minister.

287 sinds 2019 is het Zeemanshuis H & i godtschalck omgevormd tot een administratieve dienst met boekhoudkun-
dige autonomie.
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FOD Kanselarij van de Eerste 
Minister: uitgaven voor 
externe communicatie 
Het Rekenhof onderzocht een selectie van vijftien informatie- en communicatiecampagnes 
alsook de daaraan verbonden uitgaven van de directie Externe Communicatie van de Kanselarij 
van de Eerste Minister, gespreid over de jaren 2016 tot 2018. Het ging na of de betalingen door 
de directie in overeenstemming waren met het reglementaire en procedurele kader, of dit kader 
voldoet en of gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen die het Rekenhof in 2008 had gefor-
muleerd in het kader van een rechtmatigheidsonderzoek naar de samenwerkingsakkoorden in 
dat verband.

Het stelt vast dat de tekst van de samenwerkingsakkoorden niet langer conform is met de 
regelgeving. Zo moet het punt over de “wettelijke verplichtingen” in overeenstemming worden 
gebracht met de intussen gewijzigde wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle 
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. De samenwerking van de 
FOD Kanselarij met de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhou-
ding van de politieke partijen moet worden versterkt, om het advies van die Controlecommissie 
over de informatie en -communicatiecampagnes te garanderen. Bijkomende regels zijn dus 
noodzakelijk om de naleving van de wet van 4 juli 1989 alsook de controle erop te garanderen.

De uitgaven voor informatie- en communicatiecampagnes die de FOD Kanselarij doet voor 
rekening van federale en programmatorische overheidsdiensten, administratieve diensten met 
boekhoudkundige autonomie (ADBA's) en overheidsinstellingen met rechtspersoonlijkheid, 
worden aangerekend via een orderekening van het Internationaal Perscentrum (IPC). Dit be-
hoort echter niet tot de organieke opdracht en bevoegdheden van een ADBA. Het gebruik van 
een orderekening is bovendien weinig transparant en doet afbreuk aan de principes van an-
naliteit, specialiteit en universaliteit van de begroting. Een rechtstreekse aanrekening van de 
kosten op de kredieten van de betrokken departementen zelf is aangewezen.

Het Rekenhof beveelt tot slot aan om in de toekomst een tijdige eindafrekening te maken van 
elke campagne en de eventueel resterende saldi door te storten naar de Schatkist. 

1 Inleiding

De directie Externe Communicatie van de Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt 
de communicatie van de eerste minister en van de federale regering. Ze vertaalt de beslis-
singen naar de buitenwereld toe door informatie te verspreiden naar burgers, journalis-
ten en organisaties van het land via tal van communicatiekanalen, waaronder algemene of 
specifieke informatie- en communicatiecampagnes. De directie begeleidt ook de federale 
organisaties in hun externe communicatieprojecten. 
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In 2008 had het Rekenhof al een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar de samenwer-
kingsakkoorden van de directie Externe Communicatie in het kader van door haar gelan-
ceerde informatie- en communicatiecampagnes288. 

In de huidige opvolgingsaudit onderzoekt het Rekenhof een selectie van vijftien infor-
matie- en communicatiecampagnes voor een totaalbedrag van 9,9 miljoen euro uit een 
overzichtslijst van 25 campagnes (voor een totaalbedrag van 11,7 miljoen euro) en de daar-
aan verbonden uitgaven, gespreid over de jaren 2016 tot 2018. Van de vijftien onderzochte 
campagnes zijn er veertien uitgevoerd op verzoek van een andere overheidsdienst (FOD, 
POD of federale openbare instelling). Daarvoor sloot de FOD Kanselarij telkens een samen-
werkingsakkoord met de betrokken entiteit. De financiële verrichtingen rond deze cam-
pagnes verlopen via een orderekening van het Internationaal Perscentrum (IPC), dat als 
administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) verbonden is aan de FOD 
Kanselarij. Slechts één campagne betreft uitsluitend de FOD Kanselarij zelf en de uitgaven 
daarvan worden rechtstreeks aangerekend op de basisallocatie 02.31.11.12.11.27 van de be-
groting van de FOD Kanselarij en verlopen niet via de orderekening van het IPC. 

Het Rekenhof onderzocht meer bepaald in welke mate de FOD Kanselarij de budgettaire 
en boekhoudkundige regels correct heeft toegepast en de regelgeving op de overheidsop-
drachten heeft nageleefd. Daarnaast is het nagegaan of de uitgaven in overeenstemming 
waren met de door de FOD Kanselarij gesloten samenwerkingsakkoorden, of de huidige 
regels en procedures voldoen, hoe de dossiers administratief worden verwerkt en worden 
opgevolgd en of gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen van het vorige onderzoek van 
het Rekenhof daarover in 2008.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Overeenstemming van de samenwerkingsakkoorden met de wet van 4 juli 1989 
De samenwerkingsakkoorden die de FOD Kanselarij sluit met de betrokken entiteiten bevat-
ten telkens een bepaling die de “wettelijke verplichting” oplegt om de informatiecampagne, 
vóór publicatie of uitzending, voor te leggen aan het advies van de Controlecommissie be-
treffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen door middel 
van een synthesenota. 

Volgens de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkie-
zingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de fi-
nanciering en de open boekhouding van de politieke partijen moet die nota – waarvan 
de Controlecommissie het model heeft vastgesteld in haar huishoudelijk reglement - de 
inhoud, de wijze van voorstelling, de redenen, de gebruikte middelen, de oplage, de fre-
quentie van verspreiding of uitzending, de totale kostprijs en de voor de mededeling of de 
voorlichtingscampagne geraadpleegde firma’s vermelden.

De Controlecommissie verleent een bindend advies op basis van de synthesenota. Na afloop 
van een campagne moet bovendien een kopie van de campagne worden toegestuurd aan de 
Controlecommissie. 

288 Rekenhof, “FOD Kanselarij van de eerste minister – samenwerkingsakkoorden van de directie externe Communi-
catie”, 165e Boek, Volume i, Brussel, november 2008, pp. 511-519, www.rekenhof.be.  

https://www.rekenhof.be/Docs/165e_c_obs_b_opm_fed_Volume1.pdf
http://www.rekenhof.be
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Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat, op één campagne na, geen van de geselec-
teerde informatie- en communicatiecampagnes bekend waren bij de Controlecommissie. 
Zij wordt immers enkel geïnformeerd over het voornemen om een informatie- of communi-
catiecampagne te lanceren en dit bij het sluiten van een samenwerkingsakkoord.

Om de naleving van de wet van 4 juli 1989 en de controle daarop te garanderen moeten de 
procedures dus worden aangepast.

Voorts merkt het Rekenhof op dat de bepaling in de samenwerkingsakkoorden waarin de 
verplichting wordt geformuleerd om de informatiecampagnes voor advies voor te leggen 
aan de Controlecommissie, inhoudelijk niet meer strookt met de wet van 6 januari 2014 tot 
wijziging van de wet van 4 juli 1989. De rol van de Controlecommissie is in de wet van 
2014 immers opgenomen in de artikelen 14/2, 14/3 en 14/4, terwijl de samenwerkingsak-
koorden nog verwijzen naar een artikel 4bis van de wet van 4 juli 1989, dat bij de herziening 
van de wet werd geschrapt. De tekst van de samenwerkingsakkoorden moet dus worden 
herzien.

2.2 Volledigheid van de dossiers
Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Kanselarij op het vlak van dossierbeheer vooruitgang 
heeft geboekt: alle onderzochte dossiers waren nagenoeg volledig, met inbegrip van het 
advies van de Inspectie van Financiën. 

2.3 Naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten
Het Rekenhof stelt in vergelijking met zijn vorige onderzoek uit 2008289 ook op dit vlak een 
aanzienlijke vooruitgang vast: de dossiers bevatten immers de verantwoordingsstukken 
waaruit de correcte toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten blijkt, zoals de 
bestekken, de (ondertekende) gunningsverslagen of de offertes. Het wijst er echter op dat, 
na het nemen van de gunningsbeslissing, een kennisgeving aan de niet gekozen inschrij-
vers moet worden gestuurd, conform de Rechtsbeschermingswet290.

2.4 Aanrekening van de uitgaven voor de campagnes
De eigen informatie- en communicatiecampagnes van de FOD Kanselarij worden aangere-
kend op de kredieten voor “Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie” 
(de basisallocatie 31.11.12.11.27 van de sectie 2: FOD Kanselarij van de Eerste Minister).

De op deze basisallocatie aangerekende bedragen bieden slechts een beperkt beeld van 
de kosten verbonden aan informatie- en communicatiecampagnes uitgaande van de FOD 
Kanselarij. Het overgrote deel van de kosten voor campagnes van de federale overheid ver-
loopt immers via een orderekening van het IPC, die wordt beheerd door de diensten van 
de FOD Kanselarij. De FOD’s, POD’s en openbare instellingen storten hierop, vóór de uit-
voering van de campagnes, de nodige financiële middelen vanuit de kredieten van hun 
respectievelijke begrotingen.

289 In 2019 werd echter een specifiek onderzoek gewijd aan de overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eer-
ste minister. Zie Rekenhof, Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale  administratie, 

Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2019, p. 15-21, www.rekenhof.be.
290 artikel 29/1, § 1, tweede lid, van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmid-

delen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

https://www.rekenhof.be/Docs/2019_41_Overheidsopdrachten.pdf
http://www.rekenhof.be
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Het Rekenhof merkt echter op dat de aard van die verrichtingen op de orderekening afwijkt 
van de eigenlijke taken en opdrachten van het IPC, zoals omschreven in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 7 januari 2002291. Bovendien bevordert het gebruik van de ordere-
kening geenszins de transparantie en doet ze afbreuk aan de principes van de annaliteit, 
specialiteit en universaliteit van de begroting. 

De directie Externe Communicatie functioneert op dit vlak louter als een financieel door-
geefluik tussen de aanvragende FOD, POD of instelling en de externe leveranciers of 
dienstverleners waarop een beroep wordt gedaan voor de realisatie van de campagne. Het 
Rekenhof is ook van oordeel dat de kennis over het opzetten van informatiecampagnes 
inmiddels veel meer verspreid is onder de FOD’s, POD’s en instellingen waardoor het niet 
langer nodig lijkt een beroep te doen op de directie Externe Communicatie van de FOD 
Kanselarij. Uit de voorgelegde lijst met informatie- en communicatiecampagnes blijkt ove-
rigens dat slechts een beperkt aantal departementen een beroep doet op deze dienst.

Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat het argument, voor het gebruik van de ordereke-
ning, dat het te omslachtig zou zijn om de kosten uit te splitsen over de betrokken departe-
menten, niet langer geldt.

Ten slotte moeten de jaarlijkse ontvangsten en de uitgaven op de orderekening in prin-
cipe in evenwicht zijn. De orderekening vertoont echter al jarenlang een negatief saldo, dat 
evenwel in de loop der jaren afneemt292.

2.5	 Opvolging	en	vereffening	van	de	campagnes	
Het Rekenhof stelde destijds vast dat de gelden op de orderekening niet altijd volledig of 
binnen een redelijke termijn werden aangewend voor de doeleinden die in de samenwer-
kingsakkoorden waren overeengekomen. De niet-gebruikte middelen bleven jarenlang op 
de orderekening staan en werden gebruikt ter financiering van andere campagnes. 

Het huidige onderzoek bevestigt dit: na afloop van de campagnes wordt niet altijd een de-
finitieve eindafrekening per campagne opgemaakt waarna het eventuele resterende saldo 
wordt doorgestort naar de Schatkist. Hoewel in 2018 en 2019 doorstortingen plaatsvonden, 
kon de FOD Kanselarij geen duidelijk inzicht bieden in de precieze samenstelling van deze 
doorstortingen.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof is van mening dat de wisselwerking tussen de FOD Kanselarij en de 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke 
partijen moet worden versterkt en dat er bijkomende regels moeten komen om het vooraf-
gaande advies van deze Commissie te garanderen.

291 Koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het finan-
cieel beheer van het internationaal Perscentrum als staatsdienst met afzonderlijk beheer.

292 Het negatieve esR-saldo bedroeg op 31 december 2018, 2019 en 2020 respectievelijk 1,7 miljoen euro, 0,5 miljoen 
euro en 0,2 miljoen euro. Het saldo was negatief omdat de jaarlijkse uitgaven van de campagnes hoger waren dan 
de provisies vanuit de departementen. Die hadden vanuit hun begrotingskredieten immers ten onrechte middelen 
gestort waar nog geen campagnes tegenover stonden om het principe van de éénjarigheid van de begroting te 
omzeilen.
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De tekst van het punt “wettelijke verplichtingen” van de samenwerkingsakkoorden die de 
FOD Kanselarij sluit met externe publieke partners om informatie- en communicatiecam-
pagnes op te zetten, moet in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van de 
in 2014 gewijzigde wet van 4 juli 1989. 

De aanrekening van de uitgaven voor informatie- en communicatiecampagnes op een or-
derekening van het IPC behoort niet tot de organieke opdracht en bevoegdheden van die 
ADBA, is weinig transparant en doet afbreuk aan de principes van annaliteit, specialiteit 
en universaliteit van de begroting. Het Rekenhof beveelt aan de kosten die verband houden 
met informatie- en communicatiecampagnes rechtstreeks op de kredieten van de betrok-
ken departementen aan te rekenen.

Indien de FOD Kanselarij het nodig acht de werkwijze via de orderekening voort te zetten, 
beveelt het Rekenhof aan voortaan in de samenwerkingsakkoorden een bepaling op te ne-
men die voorziet in een tijdige eindafrekening van elke campagne en de doorstorting van 
de eventueel resterende saldi naar de Schatkist. 

4 Antwoorden van de administratie en de eerste minister

Het voorontwerp van verslag werd op 3 februari 2021 verstuurd naar de voorzitster van de 
FOD Kanselarij.  

In zijn antwoordbrief van 2 maart 2021 wijst de FOD erop dat de tekst van de samenwerkings-
akkoorden in overeenstemming zal worden gebracht met de bepalingen van de (gewijzigde) 
wet van 4 juli 1989. Ook zal de administratie contact opnemen met de Controlecommissie 
om de modaliteiten af te spreken voor een meer efficiënte samenwerking.

De FOD Kanselarij zal er in de toekomst op toezien dat na de gunningsbeslissing van een 
overheidsopdracht ook een kennisgeving aan de niet-gekozen inschrijvers wordt verzon-
den. 

Wat de orderekening betreft deelt de FOD mee dat de evolutie van de verrichtingen op de 
orderekening nauwgezet wordt opgevolgd om de overdracht van fondsen naar een volgend 
begrotingsjaar te beperken. Hij besliste ook om op het einde van het begrotingsjaar geen 
niet-contractueel vastgelegde provisies meer te aanvaarden van de FOD’s. Bovendien zullen 
de federale partners kunnen samenwerken met de directie Externe Communicatie zonder 
budgettaire geldstromen.

Het Rekenhof stuurde zijn ontwerpverslag op 23 juni 2021 naar de eerste minister, maar 
deze brief bleef onbeantwoord. 
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Interne beheersing en boeking 
van de verrichtingen van de 
federale overheidsschuld
Het Rekenhof onderzocht de interne beheersing en de boeking van de verrichtingen van de 
overheidsschuld, met het oog op de certificering van de jaarrekening 2020 van de federale 
Staat, gezien het belang van de desbetreffende balansrubrieken.

De dienst Financiële Verrichtingen van de Schatkist (FVS) van de FOD Financiën boekt de 
verrichtingen van de overheidsschuld op basis van informatie die het Federaal Agentschap van 
de Schuld (Belgian Debt Agency of BDA) hem bezorgt. De FVS en het BDA dragen via hun 
internebeheersingsmaatregelen bij tot de betrouwbaarheid van de boekhoudverrichtingen. Het 
Rekenhof stelde een aantal boekhoudkundige anomalieën vast, die geen impact hebben op de 
toestand van de overheidsschuld. Het identificeerde ook tekortkomingen in het wettelijke en 
reglementaire kader en formuleert verschillende aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn erop 
gericht te verduidelijken welke diensten het BDA aan de FVS moet leveren, de internebeheer-
singsmaatregelen te vervolledigen die beide diensten hebben ingevoerd, het saldo van sommige 
rekeningen beter te rechtvaardigen, te voldoen aan de verplichting om een volledige inventaris 
voor te leggen, en de boeking van de afgeleide producten in overeenstemming te brengen met 
de regelgeving.

Het BDA en de FVS onderschrijven de aanbevelingen van het Rekenhof en hebben aangegeven 
wat de concrete invulling ervan zal zijn. 

1 Inleiding

De boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld293 vereist veel aandacht 
wegens de intrinsiek complexe aard van sommige producten, eventuele tussenstappen 
(aanbestedingen, terugbetalingen, terugkopen enz.), verschillen in uitgifteprijs294, te regu-
lariseren opbrengsten en kosten, en de diversiteit (veertien types) van de producten waar-
uit de overheidsschuld bestaat.

Het beheer van de federale overheidsschuld werd op operationeel vlak toevertrouwd aan 
het Federaal Agentschap van de Schuld (Belgian Debt Agency of BDA) en op boekhou-
ding vlak aan de dienst Comptabiliteit van de overheidsschuld, die afhangt van de dienst 

293 De schuld van de federale staat bedroeg 424,8 miljard euro op 31 december 2020, waarvan 382,3 miljard euro op 
lange termijn (OlO: 367,8 miljard euro), 42,4 miljard euro op korte termijn en 0,2 miljard euro schulden van instel-
lingen.

294 naast de posten die behoren tot de perimeter van de schuld zijn aanzienlijke bedragen met betrekking tot het 
beheer ervan ingeschreven op de overlopende rekeningen van de balans van het algemeen bestuur: 3,8 miljard 
euro op het actief (waaronder de uitgiftepremies, voor 1,4 miljard euro, en de marktwaarde van renteswaps, voor 
2,0 miljard euro) en 23,2 miljard euro op het passief (waaronder de uitgiftepremies, voor 15,7 miljard euro, de gelo-
pen intresten, voor 5,2 miljard euro, en de marktwaarde van renteswaps, voor 1,6 miljard euro).



192

Financiële Verrichtingen van de Schatkist (FVS) behorend tot de Algemene Administratie 
van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Met het oog op de certificering van de jaarrekening 2020 van de federale Staat heeft het 
Rekenhof een grondig onderzoek uitgevoerd van de interne beheersing, de boeking en 
de rapportering van de verrichtingen van de federale overheidsschuld voor de boekjaren 
2019 en 2020. Het heeft zijn aanbevelingen op 18 augustus 2021 bezorgd aan de FVS en het 
BDA. Het ontving hun schriftelijke antwoorden op 30 augustus 2021 via de administrateur-
generaal van de Thesaurie. 

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Rolverdeling
Het BDA is een administratieve openbare instelling met ministerieel beheer onder het ge-
zag van de minister van Financiën. Ze is georganiseerd in drie directies: de Front Office 
(D1), de Middle Office (D2) en de Back Office (D3). De Front Office sluit de verrichtingen, de 
Middle Office bepaalt de strategie en beheert de risico’s, en de Back Office valideert en veref-
fent de verrichtingen295. De taken van het BDA worden op niet-limitatieve wijze opgesomd 
in zijn organieke wet296. Ze betreffen onder andere de financieringsstrategie, de uitvoering 
van de verrichtingen, de tussenkomst op de markt van de afgeleide producten, de opmaak 
van de begroting van de overheidsschuld en de verspreiding van algemene informatie over 
de schuld van de federale Staat. Het Rekenhof wijst erop dat de delegatie van de minister 
van Financiën voor de verrichtingen regelmatig wordt bijgewerkt per personeelscategorie 
via een ministerieel besluit, maar dat daaraan geen maximumbedragen worden gekoppeld, 
noch de vereiste van meerdere handtekeningen. 

De hoofdopdracht van de FVS bestaat erin de boekingen van alle producten waaruit de 
schuld van de federale Staat is opgebouwd te configureren en uit te voeren, gedurende de 
volledige levenscyclus ervan.

Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen formele taakverdeling is tussen het BDA en de 
FVS.

2.2 Interne beheersing
Beide diensten maken gebruik van specifieke IT-tools: het Star-programma van de firma 
FTI en het boekhoudprogramma Fedcom, dat werd ontwikkeld op basis van het ERP-
systeem297 van de firma SAP.

FTI Star is een beheerprogramma voor financiële producten waarmee de overeenkomsten 
die het BDA heeft gesloten of overgenomen, kunnen worden geregistreerd en opgevolgd, en 
aan de hand waarvan over die overeenkomsten kan worden gerapporteerd. Voor die aspec-
ten voert FTI Star automatisch de nodige berekeningen uit en kan het voor de FVS de boe-
king genereren van de geregistreerde verrichtingen alsook standaardrapporten produceren 
(ontwikkeld door FTI) of rapporten op maat (ontwikkeld door het BDA). 

295 naast de Back Office omvat D3 de diensten die instaan voor de it en de human resources.
296 Wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal agentschap van de Schuld en opheffing van het 

Rentenfonds.
297 Enterprise Resource Planning (software).
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Fedcom speelt een beperkte rol bij de boekings- en rapporteringsverrichtingen van de fe-
derale Staatsschuld. Het programma voert geen enkele berekening of waardering uit. De 
meeste boekingen in Fedcom worden gegenereerd op basis van de boekingen in FTI Star en 
dagelijks ingevoerd via interface. De extractie van de gegevens verloopt automatisch, maar 
de verschillende stappen om een boeking uit te voeren in Fedcom vereisen manuele tus-
senkomsten van de FVS. Concreet doet de FVS een beroep op functies van FTI Star om de 
gegevensbestanden aan te maken die moeten worden ingevoerd in Fedcom.

De FVS voert ook manuele correctieboekingen uit, boekingen over aspecten die niet wor-
den afgedekt door FTI Star en globale boekingen om rekeningen af te sluiten.

2.2.1 BDA
De interne beheersing bij het BDA298 heeft betrekking op de scheiding van taken in een 
structuur met drie directies, op de procedures en op de informatica. Ze volgt het beginsel 
van de vierogencontrole en is geïntegreerd in FTI Star: iedere gebruiker heeft uitsluitend 
toegang tot de functies die tot zijn eigen bevoegdheden behoren. De verrichtingen voor het 
beheer van de overheidsschuld worden geïnitieerd door de Front Office en geregistreerd 
door de Back Office. De validering van de verrichtingen door de Back Office is noodzakelijk 
om de batches met de boekingen te genereren in FTI Star en in Fedcom.

De interne beheersing wordt geëvalueerd door een interne controleur die in dienst trad 
in mei 2019. Zijn functiebeschrijving vermeldt onder meer de invoering van internebeheer-
singsmaatregelen, waarbij de uitvoering ervan wordt verdeeld over het BDA en de FVS.

Het Rekenhof is van oordeel dat de voornaamste restrisico’s, die verband houden met de 
boeking van de verrichtingen van de overheidsschuld, bestaan uit een eventuele program-
meerfout in FTI Star en een gebrekkige bijwerking van de databanken299. 

2.2.2 FVS 
Bij de FVS is er ook een scheiding van de taken op het vlak van de voorbereiding, de con-
trole en de machtiging van de boekingen. Zoals bij het BDA is ieders rol gedefinieerd in FTI 
Star. De FVS volgt een standaard-afsluitingsplanning: de dienst controleert de overeen-
stemming tussen de in FTI Star opgenomen boekingen en de verschillende rapporten van 
datzelfde programma, en verifieert systematisch of de geregistreerde financiële stromen 
overeenstemmen met de rekeninguittreksels van de Nationale Bank300. De FVS genereert 
elke werkdag301 een batch boekingen in FTI Star en voert die na controle en eventuele cor-
recties in Fedcom in via de interface.

Het Rekenhof is van oordeel dat de FVS in het algemeen de geboekte verrichtingen vol-
doende controleert bij de aanrekening ervan. Er ontbreekt echter een systematische con-
trole van alle saldi van de grootboekrekeningen (GB-rekeningen). De FVS heeft geen weet 

298 Het Rekenhof heeft de interne beheersing bij het agentschap van de schuld onderzocht in een vorig verslag. Re-
kenhof, “aspecten van de interne controles door de backoffice van het agentschap van de Schuld”, 170e Boek, 
Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2013, p. 265, www.rekenhof.be.

299 Zo stelde het Rekenhof een aantal minder belangrijke fouten vast. Het BDa zal zich voortaan baseren op de inR-
lijst om de tegenpartijen correct te categoriseren.

300 De uitgaven en ontvangsten voor de overheidsschuld worden uitgevoerd door de nationale Bank van België.
301 er wordt gewacht tot twee dagen na de verrichtingen om zich ervan te vergewissen dat ze worden bevestigd.

https://www.rekenhof.be/Docs/170e_b_opm_fed_Volume1.pdf
http://www.rekenhof.be
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van controles op de GB-rekeningen van de schuld die zouden worden uitgevoerd door an-
dere diensten (bv. door de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Financiën). 
Het Rekenhof herinnert eraan dat de FOD Financiën is onderworpen aan het koninklijk 
besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem. De FOD moet dan ook 
de FVS, en meer algemeen het beheer van de overheidsschuld, opnemen in zijn internebe-
heersingssysteem.

2.3	 Reconciliatie	van	Fedcom	met	de	officiële	toestand	van	de	schuld
De toestand van de nominale overheidsschuld is een staat die bij de jaarrekening wordt ge-
voegd en die de federale staatsschuld weergeeft. Hiervoor baseert de FVS zich op specifieke 
opvraging van gegevens in FTI Star302 en daarnaast ook in de rekeningen van Fedcom. Die 
beide gegevens worden gereconcilieerd. De jaarlijkse reconciliatie van de nominale over-
heidsschuld met Fedcom gebeurt via een spreadsheet die elk boekjaar wordt aangepast. Die 
reconciliatie is gedefinieerd in een schriftelijke procedure. De overlopende rekeningen (ge-
lopen en niet vervallen lasten en over te dragen financiële opbrengsten), de marktwaarde 
van de afgeleide producten en de ontvangen voorschotten (behalve het ‘collateral’303) vallen 
buiten de rapportering. 

De nominale overheidsschuld in Fedcom verschilt enigszins van de schuld in de officiële 
toestand die het BDA opstelt op basis van FTI Star. In Fedcom worden een equivalente 
schuld en vordering geboekt zodra het contract wordt gesloten, terwijl in FTI Star de boe-
kingsdatum gelijk is aan de valutadatum, namelijk het moment waarop het eerste deel van 
de transactie wordt uitgevoerd en de som wordt gestort. De FVS kan de verschillen verant-
woorden in de bijlage bij de jaarrekening. Het Rekenhof controleert die verantwoording 
jaarlijks304.

2.4 Boekhoudplan en boekingsschema’s 
De FVS houdt een beschrijvend en deels verklarend document over de bestaande GB-
rekeningen up-to-date en publiceert dat. Het Rekenhof benadrukt dat de FOD Financiën 
dit document op nuttige wijze zou kunnen uitbreiden tot de andere diensten van het de-
partement. Het heeft niettemin gewezen op enkele onjuiste of achterhaalde benamingen.

Een document met de voorstelling voor de Federale Accountant vermeldt overigens de boe-
kingsschema’s voor de verschillende producttypes. Dat document werd niet meer bijge-
werkt sinds 2015. De dienst houdt bestanden up-to-date die nauwkeurig de boekingsregels 
voor elk product beschrijven. De FVS voegt regels toe in geval van nieuwe producten, zoals 
onlangs voor de Europese SURE-leningen (Support to mitigate Unemployment Risk in an 
Emergency).

302 Die extractie wordt ook gebruikt voor de maandelijkse rapportering door het BDa.
303 Zie punt 2.10 van dit artikel.
304 Voor de cijfers 2020, zie punt 3.6.1 in deel 2 van dit Boek.
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2.5 Waarderingsregels
Het Rekenhof stelt vast dat artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 november 2009305 niet 
wordt nageleefd. Het document als bijlage bij de jaarrekening van het algemeen bestuur 
vermeldt immers enkel het basisbeginsel van de nominale waardering van de leningen. Bij 
de FVS is geen enkel gedetailleerd document beschikbaar.

2.6 Inventaris en verantwoordingsstukken
Het BDA neemt voor de federale overheidsschuld artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 niet 
in acht. Het bezorgt immers de FVS geen volledige jaarlijkse inventaris van de activa, schul-
den, rechten en verplichtingen. Het Rekenhof heeft daarom gevraagd dat een exhaustieve 
inventaris zou worden opgemaakt van alle open contracten in portefeuille op 31 decem-
ber 2019 en 2020. Die inventaris is er ook gekomen.

Volgens artikel 12 van de wet van 22 mei 2003 moet elke boeking gepaard gaan met een ge-
dateerd verantwoordingsstuk en daarnaar verwijzen. De verantwoordingsstukken worden 
bewaard bij de Back Office306, meestal in elektronisch formaat. Het Rekenhof merkt op dat 
de FVS geen algemene toegang heeft tot die stukken. Hij genereert de boekingen in Fedcom 
op basis van de registraties in FTI Star. De Back Office is verantwoordelijk voor de juistheid 
van die boekingen.

Daarnaast produceert en bewaart de FVS verantwoordingsstukken ter ondersteuning van 
zijn manuele boekingen. Het Rekenhof stelt echter vast dat sommige verantwoordingsstuk-
ken ontbreken, enerzijds voor de saldi die via interface voortvloeien uit de berekeningen in 
FTI Star, en anderzijds voor saldi die werden ingevoerd bij de toetreding tot Fedcom van de 
FOD Financiën307. 

2.7 Intresten op OLO’s
Het Rekenhof kon de verschuldigde intresten op OLO’s (Obligation linéaire/lineaire 
obligatie)308 niet reconciliëren met het saldo van 5.199,5 miljoen euro van de overlopende 
rekening. Het stelde immers vast dat het saldo eind 2020 17,1 miljoen euro te laag werd ge-
schat. Volgens de FVS vloeit die anomalie voort uit een dubbele boeking bij de overname 
van de OLO-portefeuille van het Belgische Muntfonds in 2018.

2.8 Uitgiftepremies op OLO’s 
Uitgiftepremies zijn sommen die in meer of in minder van de nominale waarde worden be-
taald en die voortvloeien uit het verschil tussen de rentevoeten van de diverse OLO-lijnen 
en de marktrentevoet bij de aanbesteding. Ze worden geboekt op overlopende rekeningen 
voor aanzienlijke bedragen.

Het Rekenhof stelde geen fouten vast bij de boeking van de syndicaties (initiële uitgiften) 
en aanbestedingen (uitgiften op bestaande lijnen) van 2020. Alle bewegingen op de reke-
ningen waren conform en coherent. 

305 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.

306 De bevestigingen worden bewaard bij de interne controleur.
307 Die saldi waren afkomstig uit het systeem dat voorafging aan FtI Star.
308 een OlO is het voornaamste product van de federale overheidsschuld op lange termijn in gedematerialiseerde 

vorm.
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De FVS kon echter de saldi van de overlopende rekeningen op het actief309 (1,3 miljard euro) 
en het passief310 (15,5 miljard euro) niet verantwoorden.

Op basis van een theoretische berekening is het Rekenhof van oordeel dat het saldo van de 
GB-rekening Uitgifteverschillen beneden pari – OLO een niet-verantwoord overschot van 
17,8 miljoen euro vertoont. Aangezien geen boeking over de uitgiftepremies werd uitge-
voerd bij de terugkoop van OLO’s uit de portefeuille van de Deposito- en Consignatiekas, 
moet bovendien een creditbedrag van 5,4 miljoen euro worden geboekt op de GB-rekening 
Uitgifteverschillen beneden pari – OLO, evenals een debetbedrag van 41,9 miljoen euro op 
de GB-rekening Uitgifteverschillen boven pari – OLO. 

2.9 Waardering en boeking van renteswaps
Een swap of een ruilcontract is een afgeleid product waarmee tussen twee partijen financi-
ele stromen voor een overeengekomen notioneel bedrag311 worden uitgewisseld gedurende 
een welbepaalde periode en volgens vastgelegde nadere regels. Het BDA gebruikt swaps 
voornamelijk om deviezen om te zetten en om het rentevoetrisico te beperken, in dit geval 
door vlottende rentevoeten om te zetten in vaste.

Het Rekenhof wijst erop dat de raming van de marktwaarde (mark-to-market of MtM) van 
swaps in FTI Star en in Fedcom globaal 19,3 miljoen euro (oftewel 1 % in absolute waarde) 
afwijkt van de waardering die over het algemeen wordt aanvaard op de financiële mark-
ten312, hoofdzakelijk voor de cross currency swaps (deviezenswaps).

De boeking van de swaps wijkt bovendien af van artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit 
van 10 november 2009, dat een onderscheid maakt tussen afgeleide producten die betrek-
king hebben op bestaande producten en afgeleide producten waarbij dat niet het geval is. 
Indien de renteswap niet gekoppeld is aan een ander product, moet hij jaarlijks worden 
geherwaardeerd tegen zijn MtM-waarde en moet die herwaardering worden doorgerekend 
op de resultatenrekening. Als de swap wel gekoppeld is, moet hij niet worden geherwaar-
deerd tegen de MtM-waarde. Dat verschil vloeit voort uit de risicoblootstelling van niet-
gekoppelde swaps313. Wat de federale overheidsschuld betreft, is het BDA van oordeel dat, 
behalve voor de overgenomen contracten van de NMBS, de swaps die niet rechtstreeks 
gekoppeld zijn, onrechtstreeks zijn gekoppeld aan andere producten in het kader van macro 
hedge programs314.

Het Rekenhof stelt vast dat in de boekhouding van het algemeen bestuur alle swaps wor-
den opgenomen tegen hun MtM-waarde (zoals berekend door FTI Star), ongeacht of ze zijn 
gekoppeld aan een onderliggend product. De herwaardering van de MtM-waarden heeft 
bovendien geen impact op de resultatenrekening. Het Rekenhof is van oordeel dat die 
herwaardering een negatieve impact van 702,5 miljoen euro zou hebben op het resultaat 
van het boekjaar indien het koninklijk besluit van 10 november 2009 in acht zou worden 
genomen.

309 gB-rekening 481110 – Uitgifteverschillen beneden pari - OlO.
310 gB-rekening 492110 – Uitgifteverschillen boven pari - OlO.
311 Het notionele bedrag is het bedrag dat als basis wordt gebruikt om de betalingen te berekenen.
312 Die waardering wordt uitgevoerd met de Bloomberg-tools.
313 Wat gekoppelde swaps betreft, compenseert de evolutie van het onderliggende product die van de swap.
314 Dekking van OlO-uitgiften (2004, 2008, 2013).
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2.10 Collateral
In de financiële wereld stemt collateral overeen met de storting van financiële activa als on-
derpand voor de goede uitvoering van een verrichting op een afgeleid product. De door het 
BDA onderschreven contracten worden gekenmerkt door eenzijdigheid (het BDA stort geen 
collateral)315 en door de uitsluitend liquide vorm van het collateral (geen effecten). Er wordt 
enkel voorzien in collateral voor standaardcontracten onder ISDA-protocol (International 
Swaps and Derivatives Association) en het wordt gepreciseerd in een CSA (Credit Support 
Annex). 

Het Rekenhof controleerde het creditsaldo van de collaterals die eind december 2020 wer-
den geregistreerd ten belope van 354,8 miljoen euro. Het stelde een verschil vast met het 
theoretische saldo van 3,6 miljoen euro voor een tegenpartij, dat wordt verantwoord door 
de datum van de fixing, die een andere is dan 31 december316.

2.11 Bevestigingen door de tegenpartijen
Ter aanvulling van de analyse die de interne controleur van het BDA uitvoerde in 2020 op 
een selectie van rekeningen verzocht het Rekenhof om de bevestiging van de producten in 
handen van vijf bancaire tegenpartijen van het BDA. Het heeft daarbij geen enkel verschil 
vastgesteld tussen de geboekte bedragen en de bedragen van de bevestigde contracten. Wel 
identificeerde het enkele problemen bij de antwoordtermijn en de respectieve identificatie 
van de tegenpartijen. Zo bracht het onder de aandacht dat een bepaalde tegenpartij haar 
verplichting niet had nageleefd om een effectenoverdracht te melden, en dat een andere 
tegenpartij niet was geïdentificeerd in de door het BDA bezorgde inventaris.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof wijst op de talrijke internebeheersingsmaatregelen, zowel bij de dienst 
Financiële Verrichtingen van de Schatkist (FVS) van de FOD Financiën als bij het Federaal 
Agentschap van de Schuld (BDA), op de over het algemeen correcte en verantwoorde boe-
kingen en op de reconciliatie van de officiële toestand van de schuld met de boekhouding.

Het signaleert echter enkele zwakke punten in de interne beheersing en bij de boeking, 
zonder impact op de officiële toestand van de overheidsschuld:

•  De specifieke waarderingsregels voor de verrichtingen van het beheer van de overheids-
schuld worden niet gepubliceerd in de bijlagen bij de algemene rekening van het alge-
meen bestuur (artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 november 2009) en de docu-
mentatie wordt onvoldoende up-to-date gehouden.

•  De taakverdeling tussen het BDA en de FVS is informeel.
•  Een inventarisbestand in de zin van artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 ontbreekt.
•  De verantwoordingsstukken ontbreken voor sommige saldi die voortvloeien uit bereke-

ningen door het programma FTI Star waarvoor een verificatie op basis van alle histori-
sche bewegingen niet altijd mogelijk is (artikel 12 van de wet van 22 mei 2003).

•  Er is een beperkt aantal fouten bij de boeking van de verrichtingen (afgeleide producten 
uitgezonderd).

315 Het BDa bereidt de overgang naar bilaterale contracten voor.
316 De datum waarop de stromen worden berekend, wordt gekozen op basis van de contractuele verplichtingen van 

het BDa.
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•  De IRS-swaps (Interest Rate Swap) die niet gekoppeld zijn worden onvoldoende geïden-
tificeerd (onvolkomen dekking) en de herwaarderingen van afgeleide producten worden 
niet opgenomen in de resultaten (artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009).

Op basis van die opmerkingen beveelt het Rekenhof de volgende acties aan:

•  de verdeling, tussen het BDA en de FVS, van de taken en van de maatregelen voor in-
terne beheersing van de boekhoudverrichtingen formaliseren en erop toezien dat ze 
worden geïntegreerd in het internebeheersingssysteem van de FOD Financiën, in over-
eenstemming met het koninklijk besluit van 17 augustus 2007;

•  overgaan tot een periodieke controle van het saldo van sommige grootboekrekeningen, 
onder meer wanneer dat saldo voortvloeit uit historische bewegingen en berekeningen 
van FTI Star;

•  prioritair de saldi van de overlopende rekeningen uit het grootboek betreffende de uit-
giftepremies controleren, bv. op basis van een samenvattend overzicht dat werd opge-
maakt door FTI Star vanuit de geopende OLO-lijnen en de effecten in portefeuille;

•  elke boeking staven aan de hand van een verantwoordingsstuk;
•  nagaan of de benamingen van de grootboekrekeningen identiek zijn in het beschrijven-

de document van de FVS, in het koninklijk besluit van 10 november 2009 en in Fedcom, 
en vervolgens de eventueel vereiste correcties aanbrengen;

•  het programma voor externe bevestiging door de tegenpartijen versterken met als doel 
de portefeuille af te dekken en er daarbij op toe te zien dat de gewenste bevestigingen 
worden verkregen in de loop van de jaarlijkse afsluitingsperiode;

•  de waarschijnlijkheid controleren tussen de rapporten van verschillende bronnen;
•  de variatie analyseren van de toestand van de overheidsschuld tegenover het vorige 

boekjaar en het reconciliatiebestand vervolledigen met een verklarend document;
•  een document opstellen en up-to-date houden waarin de waarderingsregels voor de 

producten van de federale overheidsschuld evenals de andere inventariselementen in 
verband met het beheer ervan nauwkeurig worden beschreven;

•  een IT-rapport ontwikkelen en up-to-date houden aan de hand waarvan permanent een 
exhaustieve en exacte inventaris kan worden aangemaakt van alle lopende contracten, 
inclusief de contracten voor afgeleide producten; dat rapport zou worden opgesteld door 
het BDA en zou toegankelijk moeten zijn voor de FVS;

•  de MtM-waarden van de swaps in FTI Star in overeenstemming brengen met de huidige 
waarderingsmethodes, alle IRS-swaps registreren buiten de balans ten belope van de 
notionele hoofdsom, de boekingsschema’s voor de renteswaps aanpassen overeenkom-
stig het koninklijk besluit van 10 november 2009 en de nodige internebeheersingsme-
chanismen invoeren om de swaps te identificeren die niet zijn gekoppeld aan onderlig-
gende producten.
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4 Antwoord van de FVS en het BDA

In hun antwoord van 31 augustus 2021 onderschrijven het BDA en de FVS de aanbevelin-
gen van het Rekenhof. Ze geven aan hoe ze er concreet aan zullen tegemoetkomen, met 
de eventuele medewerking van de Federale Accountant, op korte termijn (boekjaar 2021) 
voor de meeste aanbevelingen en op middellange termijn (2022) voor de berekening van 
de MtM-waarden in FTI Star. Ze wijzen erop dat het BDA nieuwe rapporten zal uitwerken  
(bv. een jaarlijkse inventaris en het verband tussen de afgeleide producten ter afdekking 
van de rentevoeten en de onderliggende producten). Daarnaast zal de FVS nieuwe inter-
nebeheersingsmaatregelen invoeren (bv. de verantwoording van sommige boekhoudsaldi).
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Inventarisatie en boeking van 
de materiële vaste activa van 
Defensie
Het Rekenhof heeft in zijn laatste boeken regelmatig gewezen op verschillende grote proble-
men met de vaste activa van het algemeen bestuur. 

Aangezien het Rekenhof de jaarrekening van de federale Staat vanaf het jaar 2020317 moet certi-
ficeren, heeft het de materiële vaste activa van Defensie opnieuw gecontroleerd. Die vertegen-
woordigen de helft van de waarde van die van het algemeen bestuur. 

De terreinen en gebouwen die Defensie rechtstreeks beheert en boekt, werden nog niet geher-
waardeerd, hoewel artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat voorschrijft. 
Daardoor zijn de onroerende goederen op het actief significant ondergewaardeerd. 

Defensie is nog onvoldoende vertrouwd met het fundamentele onderscheid tussen vaste activa 
en voorraden. Zo heeft het Rekenhof bij zijn controles ter plaatse vastgesteld dat activa met de 
kenmerken van een vast actief vaak bij de voorraden waren geboekt. 

Er rijzen bovendien classificatieproblemen met de voorstelling zoals bepaald in het koninklijk 
besluit van 10 november 2009 (gebruik van ongeschikte rubrieken of verwerking van specifieke 
verrichtingen zoals aankopen in pool). 

Tot slot past Defensie nog steeds een onregelmatige methode toe om reserveonderdelen in 
samenhang met investeringsdossiers te boeken. Het Rekenhof formuleert daar al verschillende 
jaren kritiek op. Die methode heeft eveneens een negatieve invloed op de transparantie van de 
verrichtingen. 

1 Inleiding

Het Rekenhof had in zijn 174e Boek318 een artikel gepubliceerd over de opvolging van de 
inventaris van de materiële en immateriële vaste activa bij het algemeen bestuur. Het had 
vastgesteld dat de departementen van het algemeen bestuur er niet in waren geslaagd een 
volledige en correct gewaardeerde inventaris van hun materiële en immateriële vaste activa 
op te stellen tegen 31 december 2016, de datum die de wet van 22 mei 2003 had vooropge-
steld. 

317 artikel 111 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale staat.

318 Rekenhof, “inventarisatie van de materiële en immateriële vaste activa bij het algemeen bestuur”, 174e Boek, 
 Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 155, www.rekenhof.be.

Inventarisatie en boeking van de materiële vaste activa van Defensie

https://www.rekenhof.be/Docs/174e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be
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In tegenstelling tot de andere departementen beheert Defensie haar onroerend vermogen 
apart en boekt ze dit ook apart. Defensie moet dit vermogen dus zelf herwaarderen, con-
form artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009319.

De materiële vaste activa van Defensie vertegenwoordigen 7,3 miljard euro, d.i. iets meer 
dan 50 % van de waarde van de materiële vaste activa van het algemeen bestuur van de fe-
derale Staat. De anomalieën die het Rekenhof vaststelt, kunnen dus een significante weer-
slag hebben op de getrouwheid van die rubriek, zowel in de jaarrekening van het algemeen 
bestuur als in de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat. 

Defensie boekt haar vaste activa en beheert haar inventaris in het Ilias-programma, waar-
mee een logistiek beheer kan worden gevoerd dat aan de specifieke kenmerken van het 
departement is aangepast. Via een interface worden de gegevens van Ilias geïmporteerd in 
het Fedcom-programma dat wordt gebruikt om de algemene rekening van het algemeen 
bestuur op te stellen. Verschillende elementen, zoals de parametrisering van Ilias of de ter-
mijn voor het opladen van de gegevens via interface, kunnen echter een negatieve invloed 
hebben op de betrouwbaarheid van de gegevens in Fedcom. 

In de loop van het boekjaar 2020 werd naar aanleiding van opmerkingen in het 175e en 177e 
Boek320 voor een deel van de voorraden van Defensie een plan opgesteld om deze te her-
klasseren bij de vaste activa. Het Rekenhof heeft zijn aanbevelingen bezorgd aan Defensie 
en aan de beleidscel van de minister van Defensie op 22 september 2021. De Chef Defensie 
heeft zijn antwoord bezorgd bij brief van 1 oktober 2021 (zie punt 4). 

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Boeking van de terreinen en gebouwen
De nettowaarde van de terreinen en gebouwen die Defensie beheert en boekt, bedraagt 
4,4 miljard euro. Ondanks de voorgaande aanbevelingen van het Rekenhof, zijn ze nog altijd 
niet geherwaardeerd, hoewel artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat 
voorschrijft. De omvang en de verscheidenheid van het vastgoed dat Defensie beheert, kun-
nen dat verklaren.

Het Rekenhof heeft 29 terreinen en 56 gebouwen geïdentificeerd die tegen één euro worden 
gewaardeerd. Bepaalde activa zijn misschien wel moeilijk te waarderen (begraafplaatsen, 
forten enz.), maar doordat Defensie niet proactief te werk gaat om zich te conformeren aan 
het koninklijk besluit, wordt het onroerend vermogen op het actief van de balans van het 
algemeen bestuur significant te laag geraamd. Defensie heeft het Rekenhof laten weten dat 
het wacht op een standpunt van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit over de 
problematiek van de herwaarderingen alvorens actie te ondernemen. 

319 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. Hierna aangeduid 
als “het koninklijk besluit van 10 november 2009”.

320 Rekenhof, “inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie”, 175e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 128, punt 3.1; “inventarisatie en boeking van voorraden bij 
Defensie – opvolgingsaudit”, 177e Boek - Deel III, oktober 2020, p. 153-164, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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Het Rekenhof baseert zich voor zijn controle van de algemene rekening van het algemeen 
bestuur op de boekhoudgegevens in Fedcom. Die zijn het resultaat van de interface met 
Ilias. Doordat de twee programma’s samen worden gebruikt, kunnen er moeilijkheden bij 
de controle of zelfs incoherenties ontstaan. Er doen zich verschillen tussen de twee data-
bases voor als de gegevens niet op hetzelfde moment worden opgevraagd. Bepaalde activa 
worden in de Ilias-inventaris ook aangehouden voor het logistiek beheer, terwijl ze in de 
Fedcom-inventaris al ettelijke jaren gedesaffecteerd zijn. Ook dat leidt tot verschillen. 

Bovendien wordt de boekhoudkundige classificatie van het koninklijk besluit van 10 no-
vember 2009 niet altijd in acht genomen. Defensie groepeert immers alle militaire infra-
structuren van haar basissen en kwartieren in een overkoepelend bedrag dat wordt geboekt 
in een rubriek gebouwen of terreinen. Ze hanteert geen andere subklassen en rubrieken van 
het boekhoudplan, zoals die voor het boeken van de werken van burgerlijke bouwkunde 
en in het bijzonder van de vliegvelden, waarmee de basisstructuren van de pistes zouden 
kunnen worden geboekt. Die leemten beïnvloeden weliswaar niet het balanstotaal noch het 
resultaat, maar maken klasse 2 minder goed leesbaar. 

Voor het sportcomplex van Defensie in Duisburg werd vanaf 1 januari 2020 bovendien 
een gratis domeinconcessie aan de gemeente Tervuren verleend voor maximum 20 jaar. 
Defensie blijft eigenaar van het complex, maar de site wordt voortaan beheerd en uitgebaat 
door de gemeente volgens de voorwaarden van de overeenkomst. Het complex staat noch-
tans nog steeds geboekt op een rekening die de gebouwen voor militair gebruik vermeldt, 
terwijl het het voorwerp is van een concessie en niet meer wordt uitgebaat door Defensie. 
Door het gebruik van een vereenvoudigde classificatie om de militaire gebouwen te boe-
ken, kunnen dus, binnen de gebouwen die Defensie bezit, de gebouwen die ze benut, niet 
worden onderscheiden van de gebouwen waarop ze een zakelijk recht heeft toegekend. De 
balans zou begrijpelijker worden door aanvullende informatie op te nemen als bijlage bij de 
algemene rekening en door specifieke subklassen aan te maken. 

2.2 Onderscheid en herklassering tussen voorraden en vaste activa
Op 31 december 2020 werd 269,6 miljoen euro netto geherklasseerd van de rubriek voor-
raden naar de vaste activa. Die herklassering past in het plan voor de herklassering van de 
voorraden dat Defensie opstelde naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof na 
zijn laatste audit van de voorraden van het departement. 

Het plan van Defensie bepaalt dat alle ‘geserialiseerde’321 items die in eerste instantie bij 
de voorraden werden geboekt en een specifiek NAVO-voorraadnummer kregen (NSN), 
worden geherklasseerd als vaste activa. Onder de geherklasseerde NSN-categorieën vallen 
echter niet de bewapening, de bouwmaterialen, de documentatie, het medische, de aard-
olie- en chemische producten, het textiel en de diverse objecten. Die categorieën blijven bij 
de voorraden geboekt of worden voortaan als kosten geboekt als ze niet ‘geserialiseerd’ zijn. 

Defensie heeft die herklasseringen in overleg met de FOD BOSA uitgevoerd via een glo-
bale afsluitverrichting. Die methode is pragmatisch en vermijdt dat voor elk actief fiches 
van vaste activa moeten worden gecreëerd. Ze maakt het echter niet mogelijk die activa 

321 Elk ‘geserialiseerd’ stuk wordt geïdentificeerd door een uniek nummer naast zijn (NSN) artikelcode.
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individueel op te volgen in Fedcom en verleent de boekhoudkundige herklasseringen geen 
permanente aard. 

Met uitzondering van de afschrijvingen 2020 die als kosten werden geboekt, worden de 
herklasseringen daarenboven geboekt met het eigen vermogen als enige tegenrekening, 
zonder invloed op het resultaat. Een deel van de voorraden had nochtans bij de kosten moe-
ten worden geboekt voor 1.314,7 miljoen euro, wat niet is gebeurd322. 

Het criterium van ‘serialisering’ dat Defensie toepast op de NSN-codes, is ook niet het 
meest relevante om items bij de vaste activa te herklasseren. Dat criterium maakt het wel-
iswaar mogelijk om gemakkelijk veel gegevens te verwerken, maar het gebruik ervan heeft 
twee gevolgen: 

•  Heel wat items die volgens het plan van Defensie werden geherklasseerd bij de vaste 
activa, vertonen geen kenmerken van een vast actief. Daarenboven hebben veel geher-
klasseerde items een eenheidswaarde van minder dan 500 euro inclusief btw (niet-ge-
indexeerd bedrag op basis van 1995), d.i. het minimumbedrag dat in de bijlagen van het 
koninklijk besluit van 10 november 2009 is bepaald om items als activa te classificeren. 
Bijgevolg werden 127.408 items met een nettowaarde van 5,3 miljoen euro verkeerdelijk 
geherklasseerd. 

•  Omgekeerd worden heel wat artikelen met de kenmerken van een vast actief (onder 
meer een gebruiksduur van meer dan een jaar) niet in die rubriek geherklasseerd op 
basis van hun NSN-code. Het gaat bijvoorbeeld om items met een eenheidswaarde van 
meer dan één miljoen euro die via het eigen vermogen uit de activa werden weggehaald 
of die nog altijd bij de voorraden staan geboekt. 

Tot slot kunnen de stukken die vroeger bij de voorraden geboekt werden, niet correct wor-
den geclassificeerd door de beslissing om te herklasseren op basis van de specifieke ‘gese-
rialiseerde’ NSN-categorieën. Het Rekenhof had Defensie trouwens van bepaalde risico’s 
op de hoogte gebracht voordat ze haar plan uitvoerde. Als Defensie met deze risico’s had 
rekening gehouden, had ze de betrouwbaarheid van haar boekhouding kunnen verbeteren, 
mits inachtneming van de volgende voorwaarden:  

•  Het ‘serialiseren’ moet steunen op duidelijke en niet-subjectieve regels.
•  De belangrijkste NSN-codes moeten achteraf worden gecontroleerd om na te gaan of ze 

correct waren geclassificeerd. 
•  De als vaste activa geboekte stukken hebben effectief een gebruiksduur van meer dan 

één jaar. 
•  De als vaste activa geherklasseerde stukken hebben een eenheidswaarde van meer dan 

500 euro inclusief btw (niet-geïndexeerd bedrag op basis van 1995).

Door echter het plan ongewijzigd uit te voeren, heeft Defensie nieuwe classificatieproble-
men gecreëerd en verkeerdelijk activa afgeboekt. 

322 in punt 3.4 Voorraden van deel 2 - Jaarrekening 2020 van het algemeen bestuur wordt specifieke commentaar 
geformuleerd over de waarden die in de voorraden zijn gebleven.
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2.3 Fysiek beheer van de inventaris
Het Rekenhof heeft in het kader van zijn audit fysieke controles uitgevoerd van de inventa-
ris van de vaste activa in een legerbasis en in een legerkwartier. De controles gebeurden op 
basis van Ilias-gegevens die vervolgens werden afgetoetst aan die van Fedcom. De controles 
omvatten het de visu checken van het bestaan van een reeks vaste activa die in de inventa-
ris werden geselecteerd (list-to-floor) en een steekproef van ter plaatse geselecteerde vaste 
activa die moesten worden teruggevonden in de inventaris (floor-to-list).

Het Rekenhof heeft geen probleem van materieel belang vastgesteld bij die controles. Ze 
hebben echter wel een moeilijkheid onder de aandacht gebracht die vroeger al werd vast-
gesteld. Defensie beschouwt bepaalde items immers ten onrechte als voorraadelementen, 
terwijl het om vaste activa gaat. Soms dragen die items geen NSN-identificatienummer en 
worden ze niet specifiek logistiek opgevolgd. Ze worden alleen opgevolgd door de materi-
aalbeheerders als die dat noodzakelijk achten. Er wordt aan herinnerd dat activa met een 
hogere waarde dan de drempel van het koninklijk besluit van 10 november 2009 en die 
meer dan één jaar worden gebruikt, in Ilias (en bijgevolg in Fedcom) zouden moeten wor-
den geïdentificeerd als vaste activa en specifiek zouden moeten worden opgevolgd. Het is 
ook belangrijk de materiaalbeheerders, de logistiek verantwoordelijken en de magazijnver-
antwoordelijken bewust te maken van het belang van de opvolging van die artikelen voor 
operationele doeleinden en voor de vrijwaring van het vermogen (interne beheersing). 

Bij het verifiëren van de interface tussen de inventarisgegevens van Ilias en die van Fedcom 
heeft het Rekenhof bovendien ongerechtvaardigde gevallen geïdentificeerd van items die 
niet meer in Ilias worden vermeld, maar wel nog steeds in Fedcom. Ook al zijn die fouten 
niet van materieel belang in vergelijking met de totale materiële vast activa, ze tonen toch 
aan dat bij opladen van de gegevens via interface fouten kunnen optreden. 

Die fouten zijn vaak toe te schrijven aan de te lange termijn tussen de effectieve vervreem-
ding van een actief in Ilias en de declassificatie ervan in Fedcom. Bij de analyse van de 
procedure voor de declassificatie van de activa bleek dat verschillende goederen in 2020 in 
Fedcom werden gedeclassificeerd, terwijl ze jaren voordien waren verkocht. De declassi-
ficatiedatums dateerden bovendien van na de boeking van de verkoopverrichtingen. De 
procedure voor de declassificatie van de activa en de parametrisering van de interface met 
Ilias leiden ertoe dat declasseringen laattijdig worden geboekt in Fedcom. Sommige mate-
riële vaste activa worden bijgevolg op de slotbalans van het boekjaar vermeld, terwijl ze niet 
meer in het vermogen van Defensie zitten. Ilias bevat ook geen specifieke status voor activa 
die men aan het verkopen is. Ze worden dus nog altijd geboekt als activa in gebruik. Pas 
wanneer deze activa worden gedesactiveerd, wordt in Fedcom een desaffectatie geboekt. 

Het Rekenhof beveelt aan de declasseringsprocedure te herzien om na te gaan dat de ver-
koop of declassificatie van activa binnen een redelijke termijn in Fedcom wordt geboekt. 

2.4 Voortgang van de voornaamste investeringsdossiers
Zoals gepreciseerd heeft meer dan 50 % van de nettowaarde van de materiële vaste activa 
van het algemeen bestuur betrekking op Defensie. Bovendien zullen verschillende recente 
grootschalige investeringen van het departement een significante weerslag hebben op de 
algemene rekening. 
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In het kader van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen (F35) en transportvliegtui-
gen (A400M) werden immers aanzienlijke schijven gestort. Ze vertegenwoordigen de voor-
naamste stijging van de materiële vaste activa van het algemeen bestuur voor het boekjaar 
2020 (buiten de terreinen en gebouwen). 

Voor het F35-dossier gaat het om een investering in 34 vliegtuigen die volgens de planning tot 
2030 zullen worden geleverd. Wat het A400M-dossier betreft, zijn op 31 december 2020 twee 
toestellen geboekt in de rubriek 242 (vliegend materieel) voor 261 miljoen euro. Er is een 
fiche van vaste activa voor opgesteld omdat ze respectievelijk op 4 november en 4 decem-
ber 2020 werden opgeleverd. De andere voorschotten die werden gestort in het kader van 
deze twee investeringsdossiers, maar waarvoor nog geen enkel toestel werd opgeleverd, 
staan op de actiefzijde geboekt als NNIGG (nog niet in gebruik genomen). 

Tabel 44 – Stand van de voortgang van de F35- en A400M-dossiers op 31 december 2020 (in euro)

F35 A400M

totale vastlegging volgens de bestelbon 4.011.417.989,00 1.189.104.038

Vereffeningen tot en met 2019 264.041.918,20 989.640.738

Vereffeningen in 2020 232.275.672,00 86.519.297

Uitstaand bedrag 3.515.100.398,80 112.944.004

Bron: Rekenhof op basis van Fedcom-gegevens

De facturen voor de A400M worden uitgeschreven door Occar323 en slaan zowel op de 
Belgische toestellen als op het Luxemburgse toestel. Het algemeen bestuur vordert het deel 
voor het toestel van Luxemburg terug van die staat. Alleen de betaalde sommen voor het 
Belgische deel worden aangerekend op de begroting van het algemeen bestuur. De bedra-
gen die van Luxemburg worden teruggevorderd, worden geboekt via een balansboeking 
zonder invloed op de begroting. 

De in 2020 vereffende bedragen vertegenwoordigen overigens niet de bedragen die Occar 
factureert. Defensie heeft immers een factuur van 100 miljoen euro ontvangen om de uit-
gaven van 2021 van Occar voor dat programma te dekken. Ze heeft die deels vereffend op 
het boekjaar 2020 (86,1 miljoen euro) en het saldo (13,9 miljoen euro) vereffend op het 
boekjaar 2021. Ze heeft dat saldo geboekt als te ontvangen factuur (zonder budgettaire 
impact) om de volledige factuur te boeken op de actiefzijde van de balans van het boekjaar 
2020. Het Rekenhof onderstreept dat het opsplitsen van een factuur om een vastgesteld 
recht maar ten dele te vereffenen ten laste van een vereffeningskrediet, niet in overeen-
stemming is met de wet van 22 mei 2003, en meer bepaald met de voorwaarden voor het 
vaststellen van een recht. 

België neemt tot slot deel aan een NAVO-project in samenwerking met andere lidstaten 
om negen Airbussen A330 MRTT aan te kopen. De deelnemers krijgen het recht om de 
toestellen te gebruiken voor een bepaald aantal vlieguren in verhouding tot hun deelname. 

323 Occar (Organisation for Joint Armament Cooperation) is een internationale organisatie met als doel de onderlinge 
samenwerking bij het management van europese defensie-materieelsamenwerkingsprogramma’s. De huidige le-
den zijn: België, Frankrijk, Duitsland, italië, spanje en het Verenigd Koninkrijk.
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België financiert het project voor 10,101 % van de aanschaffingswaarde, wat recht geeft op 
1.000 vlieguren. Eurostat heeft die gemeenschappelijke aankoop van vliegtuigen bestu-
deerd om de boeking van de verrichting bij de deelnemers te harmoniseren. Eurostat is 
van oordeel dat het programma is gebaseerd op een “pool”-systeem waarbij de deelnemers 
de vliegtuigen delen maar ook de kosten, de baten en de risico’s. Ze worden bijgevolg be-
schouwd als de economische eigenaars van de vliegtuigen, aangezien ze het gebruik ervan 
genieten en alle daaraan verbonden risico’s dragen. De waarde van de vliegtuigen zou dus 
moeten worden verdeeld in verhouding tot hun bijdrage en zou als vast actief moeten wor-
den geboekt op de actiefzijde van de balans bij de oplevering van elk vliegtuig. 

Defensie had de verrichting aanvankelijk in overeenstemming met de FOD BOSA geboekt 
als een kapitaaloverdracht op een rekening van de subklasse 68 (kapitaaloverdrachten). 
Gelet op het risico dat de deelnemers dragen, kan de bijdrage echter niet worden beschouwd 
als een investeringssteun. Op basis van de studie van Eurostat denkt de FOD BOSA na hoe 
hij het boekingsschema kan herdefiniëren. Voor het boekjaar 2020 heeft hij echter geen 
enkele correctie uitgevoerd. 

Het Rekenhof stelt vast dat de eerste vereffening van 57,7 miljoen euro (op een totale vast-
legging van 258 miljoen euro) in 2020 ten onrechte volgens het initiële boekingsschema 
werd geboekt als een investeringssteun (rekening 68241). De verrichting zou daarentegen 
moeten worden beschouwd als een investering (vanuit budgettair en boekhoudkundig oog-
punt) zonder rechtstreekse impact op het boekhoudkundig resultaat. Het Rekenhof beveelt 
daarom aan dergelijke verrichtingen te boeken in subklasse 25 van het boekhoudplan, die 
onder meer is bestemd voor de “andere zakelijke rechten dan eigendomsrechten”. De voor-
schotten kunnen zo op de actiefzijde worden geboekt als vorderingen op lange termijn 
tot de levering van het toestel. Bij die levering zullen de bedragen overgaan naar de vaste 
activa.

2.5 Boeking van de reserveonderdelen in samenhang met investeringsdossiers
Defensie gebruikt hoofdzakelijk kostenrekening 616975 (werkingskosten – divers materi-
aal) om de afschrijvingen op reserveonderdelen te boeken die samenhangen met inves-
teringen324. Ze is van oordeel dat de reserveonderdelen geen vaste activa zijn omdat het 
om een initieel perceel van reserveonderdelen, instructies, bijstand of opleidingen en 
documentaties gaat, die worden aangekocht op het investeringsbudget van een contract. 
Defensie boekt ze ten onrechte op een rekening 245018 en schrijft ze volledig in één keer 
af via rekening 616975, waardoor ze ten laste worden genomen op één enkel boekjaar van 
activa. 

Voor het boekjaar 2020 werd zo 101,5 miljoen euro als uitzonderlijke kosten ten laste ge-
nomen voor reserveonderdelen in samenhang met een investeringsdossier. Sinds Defensie 
die methode gebruikt, heeft ze 631,5 miljoen euro geboekt en integraal afgeschreven via 
rekening 616975. 

324 Het Rekenhof heeft in zijn laatste Boeken herhaaldelijk opmerkingen geformuleerd over de notie van reserveon-
derdelen in samenhang met de investeringsdossiers en de boeking ervan door Defensie. Rekenhof, “inventarisatie 
van de materiële en immateriële vaste activa bij het algemeen bestuur”, 174e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 155-163; “inventarisatie en boeking van voorraden bij De-
fensie”, 175e Boek, oktober 2018, p. 119-128; “inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie – opvolgings-
audit”, 177e Boek – Deel III, oktober 2020, p. 153-164, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/174e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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Die werkwijze is om drie redenen onverenigbaar met de gebruikelijke regels van het dubbel 
boekhouden: 

•  De items die via rekening 616975 geboekt zijn, hebben betrekking op aankopen in sa-
menhang met een initieel contract. Er worden betalingen voor uitgevoerd in het kader 
van dat contract, en Defensie boekt die als NNIGG (nog niet in gebruik genomen), net 
zoals de hoofdinvestering. De kosten die in het kader van het initiële contract gemaakt 
zijn en de reserveonderdelen die daarbij verworven zijn, zijn nauw verweven met de 
werking van een gekoppeld vast actief en zijn daardoor bijkomende kosten in de zin van 
artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Ze moeten dus worden toege-
voegd aan de aanschaffingswaarde van het betrokken actief om te worden afgeschreven 
over de resterende gebruiksduur ervan. 

•  De GB-rekening 616975 wordt oneigenlijk gebruikt, aangezien ze niet bedoeld is om 
afschrijvingen op te boeken (afschrijvingen moeten worden geboekt op de rekeningen 
van subklasse 63). Volgens het boekhoudplan is die rekening bovendien een begrotings-
rekening (“Bg”-rekeningen). De impact op de begroting van de transacties die op die 
rekening worden aangerekend, moet bijgevolg manueel worden geneutraliseerd in Fed-
com. 

•  De verrichtingen die via die methode worden geboekt, slaan niet alleen op reserveon-
derdelen. De bedragen omvatten de intracommunautaire btw voor bepaalde contracten 
en ook correcties voor bijkomende activiteiten en startopleidingen. Die verrichtingen 
zouden moeten worden gekoppeld aan het vast actief waarmee ze gerelateerd zijn en 
zouden moeten worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur van dat actief 
in plaats van volledig als kosten te worden geboekt via een ongeschikte rekening. An-
dere geboekte elementen zijn de maandelijkse opstartkosten (A400M-vloot). Als ze niet 
kunnen worden beschouwd als vaste activa die kunnen worden gekoppeld aan een vast 
actief waarmee ze gerelateerd zijn, zouden ze moeten worden geboekt in de passende 
kostenrekeningen, via een boekingsmethode in overeenstemming met de gebruikelijke 
regels van het dubbel boekhouden. De groepering van kosten van verschillende aard op 
één enkele grootboekrekening en één enkele globale fiche van vaste activa doet immers 
afbreuk aan de getrouwheid van de jaarrekening van het algemeen bestuur, maakt die 
verrichtingen minder transparant en verhoogt het risico op fouten. 

3 Conclusies en aanbevelingen

Gelet op de omvang van de materiële vaste activa van Defensie in de totale nettowaarde van 
de vaste activa van het algemeen bestuur kunnen de anomalieën die het Rekenhof heeft 
vastgesteld, een significante invloed hebben op de algemene rekening van het algemeen 
bestuur en zelfs op de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat. Het is bijgevolg 
essentieel bijzondere aandacht te schenken aan de boekingsproblemen die nog steeds be-
staan voor die activa.  

Die anomalieën betreffen in de eerste plaats de terreinen en gebouwen van Defensie. Die 
zouden moeten worden geherwaardeerd overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk be-
sluit van 10 november 2009. 
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Vervolgens wordt de algemene rekening van het algemeen bestuur opgesteld op basis van 
de gegevens in Fedcom. Aangezien Defensie het programma Ilias gebruikt om haar boek-
houding te voeren, moet er een performante interface zijn om ervoor te zorgen dat de ge-
gevens van de twee programma’s hetzelfde zijn. Het kan echter heel lang duren voordat 
een actief in Fedcom wordt gedesaffecteerd. Er is dus geen overeenstemming tussen het 
tijdstip waarop een vast actief uit Ilias wordt uitgeboekt en de effectieve desaffectatie ervan 
in Fedcom. 

Bovendien werden heel wat activa die beantwoorden aan de kenmerken van een vast actief 
ten onrechte bij de voorraad geboekt zonder specifieke opvolging. 

Het Rekenhof heeft ook verschillende problemen bij de classificatie van bepaalde verrich-
tingen geïdentificeerd, waarvan één een aanzienlijke impact (57,7 miljoen euro) heeft op 
het resultaat van het boekjaar 2020. De classificatie op basis waarvan bepaalde activa moe-
ten worden geboekt volgens het boekhoudplan, moet in acht worden genomen. 

Tot slot moet worden nagedacht over de methode om reserveonderdelen te boeken die sa-
menhangen met een investeringsdossier. 

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

•  nadenken en de eerste stappen zetten om de gebouwen en terreinen te herwaarderen in 
samenwerking met de Federale Accountant van de FOD BOSA, zonder te wachten op de 
resultaten van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit;

•  erover waken dat de boekingen van de gedesaffecteerde activa overeenstemmen in de 
programma’s Ilias en Fedcom; 

•  erover waken dat alle vaste activa in de inventaris worden vermeld en dat ze als zodanig 
worden beheerd en geboekt; zorgen voor een specifieke opvolging van die vaste activa 
voor operationele doeleinden en om het vermogen te vrijwaren;

•  een passende commentaar in de bijlage bij de algemene rekening opnemen om de speci-
fieke status van bepaalde vaste activa te preciseren (bijvoorbeeld bij een domeinconces-
sie); 

•  de nodige correcties uitvoeren voor het programma Airbus A330 MRTT en de bedragen 
van de toekomstige uitgaven rechtstreeks op de actiefzijde van de balans boeken;

•  de boeking van de reserveonderdelen in samenhang met een investeringsdossier in 
overeenstemming brengen met de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden om 
meer transparantie te kunnen bieden en de bijkomende kosten te kunnen koppelen aan 
het vast actief waarmee ze gerelateerd zijn. 

4 Antwoord van Defensie

De Chef Defensie formuleert in zijn antwoord van 1 oktober 2021 verschillende opmerkin-
gen bij de auditresultaten. 

Boeking van de terreinen en gebouwen 
Defensie preciseert dat de huidige waardering van de terreinen en gebouwen is gebeurd 
door de FOD Financiën via de Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de 
Staat. De restwaarde die de commissie had bepaald, is per militair kwartier geregistreerd in 
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twee fiches (terreinen en gebouwen). Defensie is zich bewust van de wettelijke verplichting 
om haar onroerende goederen te herwaarderen. Ze onderstreept echter dat de nadere regels 
voor die herwaardering nog moeten worden vastgelegd voor het algemeen bestuur. 

Onderscheid en herklassering tussen voorraden en vaste activa 
Defensie wenst de opmerkingen van het Rekenhof over de inspanningen in het kader van 
haar herklasseringsplan in perspectief te plaatsen. Eind 2020 werd 1,4 miljard euro over-
gedragen naar de vaste activa door een nieuwe afsluitverrichting die door de Federale 
Accountant werd goedgekeurd. Volgens Defensie was dat een pragmatische stap in het licht 
van de beschikbare informatie en human resources. Ze zal in dat kader erover waken dat er 
een correcte uitsplitsing gebeurt tussen vaste activa en voorraden. Ze onderstreept tot slot 
dat voorrang wordt verleend aan de juistheid van de gegevens in het actieplan “ROADmap 
CERT2020” dat Defensie heeft ingevoerd naar aanleiding van de voorgaande audits van het 
Rekenhof. 

Fysiek beheer van de inventaris
Volgens Defensie is het gebruik van Ilias een strategische keuze om te zorgen voor een 
doorgedreven logistieke opvolging. Ze onderstreept dat het Rekenhof al in zijn 171e Boek325 
een audit had gewijd aan de interface met Fedcom. Ze is daarnaast van oordeel dat de ge-
identificeerde verschillen tussen de inventarissen van Ilias en Fedcom hoofdzakelijk sa-
menhangen met een rapporteringsprobleem. Defensie zal nagaan of de verkoops- of declas-
seringsverrichtingen van activa binnen een redelijke termijn worden geboekt in Fedcom. 

Voortgang van de voornaamste investeringsdossiers
De problematiek van de boeking van de deelname aan het project Airbus A330 MRTT moet 
worden bekeken met de Federale Accountant. Defensie zal de huidige boekhoudkundige 
verwerking blijven toepassen in afwachting van nieuwe richtlijnen in overeenstemming 
met de conclusies van Eurostat. Wat de classificatieproblemen betreft, zal ze bestuderen of 
extra commentaar kan worden opgenomen in de bijlagen bij de algemene rekening. 

Boeking van de reserveonderdelen in samenhang met investeringsdossiers 
De huidige methode om de reserveonderdelen te boeken die samenhangen met een in-
vesteringsdossier werd vastgelegd met de FOD BOSA. Er wordt geen wijziging van die 
methode overwogen omdat die volgens Defensie een significante impact op haar werking 
zou hebben. 

325 Rekenhof, “De door Defensie gebruikte interface tussen saP-Fedcom en ilias”, 171e Boek, Volume i, Verslag aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2014, p. 197-202, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/171e_b_opm_fed_Volume1.pdf
http://www.rekenhof.be
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Niet-fiscale ontvangsten van 
de FOD Mobiliteit en Vervoer 
De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt het beheer van de niet-fiscale ontvangsten globaal geno-
men goed in de hand. Het Rekenhof stelde geen enkele grote tekortkoming vast en formuleert 
aanbevelingen om de ontvangstencyclus te verbeteren aan de hand van controles en procedu-
res die zijn gebaseerd op voorzichtigheid en transparantie. 

De FOD heeft zich er inmiddels al toe verbonden de volgende vier acties uit te voeren: evaluatie 
van de ‘Collect’-applicatie waarin de ontvangsten zijn opgenomen, opstelling van een samen-
vattend document over het ontvangstenproces waarin de diverse rollen, het systeem voor de 
vervangingen van de rekenplichtigen en de processen worden beschreven, toevoeging van een 
lijst van de betrokken artikelen uit de middelenbegroting bij de verzending van de beheerre-
keningen naar het Rekenhof en formele validering door de ordonnateur wanneer ontvangsten 
worden overgedragen tussen rekenplichtige beheren en tussen begrotingsartikelen.

1 Context en reikwijdte van de audit

Het Rekenhof heeft de cyclus van de niet-fiscale ontvangsten bij de FOD Mobiliteit en 
Vervoer onderzocht. Zijn onderzoek had betrekking op de drie belangrijkste fases van de 
cyclus: de vaststelling van de rechten op ontvangsten, de registratie van de vastgestelde 
rechten in de boekhouding en de invordering ervan. Specifieke aandacht werd besteed aan 
de functiescheiding tussen de verschillende actoren die een rol spelen in het proces.

Op het vlak van de niet-fiscale ontvangsten heeft de FOD in de loop van het begrotings-
jaar 2019 439,0 miljoen euro aan vastgestelde rechten en 427,1 miljoen euro aan innin-
gen geboekt. In 2020 beliepen de vastgestelde rechten 419,1 miljoen euro en de inningen 
398,2 miljoen euro.

Het Rekenhof voerde zijn audit uit aan de hand van 40 ontvangstenartikelen uit het ontwerp 
van middelenbegroting voor het jaar 2019, waarvan het beheer was toevertrouwd aan vier 
rekenplichtigen over gelden die aan de rechtsmacht van het Rekenhof zijn onderworpen. 

Vervolgens werden de volgende vijf ontvangstenartikelen aan een meer diepgaande con-
trole onderworpen vanwege het financiële belang ervan:

•  Art. 28.20.01 Winstaandeel te storten door Proximus aan de Staat
•  Art. 28.20.03 Winstaandeel te storten door bpost aan de Staat
•  Art. 36.90.04 Ontvangsten van de concessievergoeding van de nummerplaten
•  Art. 36.90.05 Ontvangsten afkomstig van de rijbewijzen
•  Art. 16.11.05 Vergoedingen naar aanleiding van prestaties geleverd door de Veiligheids-

instantie van de spoorwegen (ontvangsten toegewezen aan programma 33-22-6)326

326 De laatste twee artikelen gaven geen aanleiding tot opmerkingen en komen hierna dus niet meer aan bod.
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De resultaten van deze audit werden op 24 februari 2021, met het oog op de tegensprekelijke 
procedure, meegedeeld aan de minister van Mobiliteit, de minister van Overheidsbedrijven, 
de staatssecretaris voor Begroting, de voorzitster van het directiecomité en de directeur 
van de stafdienst Budget en Beheercontrole (dienst B&B) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, 
de voorzitter van het directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en de 
federale rekenplichtige van die laatste FOD.

De minister van Mobiliteit, de voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit 
en Vervoer en de voorzitter van het directiecomité van de FOD BOSA antwoordden op 
24 maart 2021. De minister van Mobiliteit verwijst in zijn antwoord naar de brief van de 
voorzitster van het directiecomité van de FOD, die een volledige analyse heeft gemaakt van 
de auditresultaten. De hiernavolgende overwegingen houden rekening met die verschil-
lende antwoorden.

2 Vaststellingen

2.1 Organisatie van het proces en toezicht op de rekenplichtige beheren

2.1.1 Organisatie binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer
De organisatie van de FOD wordt sinds de uitrol van SAP Fedcom gekenmerkt door een 
sterke centralisering van het beheer van de ontvangsten binnen de dienst B&B en, op en-
kele uitzonderingen na327, door een verregaande standaardisering en doorgedreven auto-
matisering van de procedures. Zo gebeurt de registratie van zowat alle verrichtingen in 
Fedcom via één enkele interne applicatie, genaamd Collect. De FOD streeft ernaar al zijn 
ontvangsten in die applicatie op te nemen. Er zijn echter nog technische ontwikkelingen 
nodig om bepaalde operationele diensten te kunnen integreren.

De invoering van de applicatie Collect moest leiden tot een beter algemeen beheer van de 
ontvangsten. Zo zorgt de applicatie ervoor dat:

• de klantengegevens automatisch geverifieerd kunnen worden aan de hand van authen-
tieke bronnen;

• er een administratieve vereenvoudiging is voor de betrokken operationele diensten; 
• de uitnodigingen tot betaling per mail kunnen worden verstuurd naar de klanten; 
• de klanten online kunnen betalen328; 
• er een betere rapportering is voor de ordonnateurs over de facturering en de wanbeta-

lers; 
• het beheer van de tarieven gecentraliseerd is. 

Het Rekenhof heeft de werking van de applicatie als dusdanig niet onderzocht en heeft 
tijdens zijn audit geen tekortkomingen of risico’s vastgesteld in verband met het gebruik 
ervan. Uit voorzorg pleit het Rekenhof wel voor een globale evaluatie. De FOD heeft zich 
ertoe verbonden dat te doen tegen eind 2021.

327 Zoals de boeking van de heffingen in verband met de rijbewijzen, die maandelijks gebeurt in plaats van dagelijks of 
wekelijks.

328 Het gebruiksgemak voor de klanten is toegenomen en de vooraf ingevulde gestructureerde gegevens (bedragen 
en mededelingen) maken het voor de rekenplichtigen eenvoudiger om de reconciliëring uit te voeren. 
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De FOD heeft overigens een tijdschema opgesteld voor de integratie van de ontvangsten in 
de applicatie Collect vanaf 2019 en dat schema wordt tweewekelijks opgevolgd. 

De dienst “Ontvangsten” werd opgericht in 2013329 en opgenomen in de dienst B&B. Om 
redenen van efficiëntie (kennisdeling, vervanging van de rekenplichtige tijdens zijn af-
wezigheid enz.) werd beslist alle ontvangsten van de FOD te centraliseren in één enkele 
dienst. Die centralisatie is gekoppeld aan een standaardisering en informatisering van de 
processen en aan het inzetten van een beperkt aantal medewerkers. De dienst B&B telt mo-
menteel vier rekenplichtigen die belast zijn met tien rekenplichtige beheren330 die betrek-
king hebben op een 40-tal ontvangstenartikelen uit de middelenbegroting. Zij fungeren als 
rekenplichtigen over gelden en zijn in sommige gevallen331 tegelijk belast met de registratie 
en opvolging van de vastgestelde rechten van diverse beheren (verantwoordelijke voor de 
registratie  van de vastgestelde rechten). Ze vervullen hun opdrachten onder het gezag van 
één enkele toezichthoudende ambtenaar.

In alle diensten die betrokken zijn bij de ontvangsten worden ordonnateurs aangesteld 
(veelal gaat het om het diensthoofd of zelfs de directeur-generaal). De taken van een ordon-
nateur werden op 8 juni 2020, in de loop van de audit, formeel gedefinieerd door de FOD.

De dienst B&B verzorgt de contacten met de FOD BOSA en staat in voor de jaarlijkse af-
sluiting van de rekeningen, voor de tijdige verzending ervan en voor de omkadering van de 
diverse financiële actoren die al ter sprake kwamen.

Naast de controles die worden uitgevoerd in SAP Fedcom332 en in de Collect-applicatie, oe-
fent de dienst B&B ook een hiërarchisch toezicht uit op alle rekenplichtigen van de FOD en 
is hij belast met de interne beheersing. Hij kan nagaan of alle rechten werden gevestigd en 
geboekt zoals het hoort.

2.1.2 Aanstelling van de actoren en functiescheiding
De wet van 22 mei 2003, die de algemene wettelijke grondslag vormt voor alle beheren van 
ontvangsten bij de federale overheidsdiensten, heeft vooralsnog geen uitvoering gekregen 
via koninklijke besluiten tot definiëring en omkadering van de rol van de diverse financiële 
actoren die betrokken zijn bij de ontvangstencyclus. Ondanks die hiaat worden formeel 
ordonnateurs aangesteld, alsook aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen re-
kenplichtigen.

Het Rekenhof stelt vast dat artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 over de functiescheiding 
niet strikt worden nageleefd. Bij de meeste rekenplichtige beheren is het immers zo dat de 
rekenplichtige die door de bevoegde ordonnateur werd belast met de inning en invordering 
van de rechten op ontvangsten (uitvoerende functie), in sommige gevallen ook overgaat tot 

329 Bij de invoering van het systeem saP-Fedcom.
330 Een rekenplichtig beheer wordt gekenmerkt door één of meer financiële rekeningen en één of meer soorten te 

innen ontvangsten. Voor elk beheer moet een rekening worden opgesteld die aan het Rekenhof moet worden 
bezorgd.

331 Zie punt 2.1.2.
332 Naleving van de termijnen bij de boeking, aansluiting tussen ontvangsten en vastgestelde rechten, identificatie 

van achterstallige betalingen.
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de boeking ervan (wat onderdeel is van de functie van de verantwoordelijke voor de regis-
tratie van de vastgestelde rechten).

De FOD verantwoordt die situatie door te stellen dat ernaar gestreefd wordt de inning en 
de invordering van de ontvangsten te centraliseren in één klein team. Op die manier kan 
elkeen gemakkelijk inspringen voor een collega die afwezig of overbelast is. De FOD stipt 
overigens aan dat de functies van ordonnateur en van rekenplichtige wel degelijk geschei-
den zijn en dat iedereen goed vertrouwd is met de rol van elk van de actoren in de ontvang-
stencyclus omdat die duidelijk naar voren komt uit de interne procedures. Zo wordt bij de 
opmaak van facturen of van uitnodigingen tot betalen gewerkt met de verkoopsartikelen 
uit de Sales & Distribution-module van SAP Fedcom, die vaste parameters gebruikt333 die 
aan een verkoopsartikel zijn gekoppeld334. De rekenplichtigen kunnen enkel de klant, het 
verkoopsartikel en de hoeveelheid selecteren. Elke aanpassing aan de parameters van het 
verkoopsartikel moet worden goedgekeurd door de ordonnateur en door de toezichthou-
dende ambtenaar.

De FOD verduidelijkt ook dat, als gevolg van de standaardisering en automatisering, de rol 
van de verantwoordelijke voor de registratie van de vastgestelde rechten veeleer de opvol-
ging van de vastgestelde rechten impliceert dan de registratie ervan.

Tot slot preciseert de FOD dat de rol van rekenplichtige en de rol van verantwoordelijke voor 
de registratie van de vastgestelde rechten weliswaar vaak door eenzelfde persoon worden 
uitgeoefend, maar dat de ingestelde internebeheersingsmaatregelen de risico’s voldoende 
ondervangen en een dergelijke cumulatie mogelijk maken335.

De FOD BOSA heeft van zijn kant geantwoord dat de verantwoordelijkheid voor de functie-
scheiding en de toepassing van artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 bij de departementen 
ligt en dat zijn rol erin bestaat te herinneren aan de verplichting om die functiescheiding na 
te leven en aan de risico’s die gepaard gaan met de niet-naleving ervan, en eraan te herin-
neren dat er internebeheersingsmaatregelen moeten worden genomen als het onmogelijk 
is de functies te scheiden. 

Hoewel tijdens de audit geen nadelige gevolgen werden vastgesteld voor de inning en de 
invordering van de ontvangsten, nodigt het Rekenhof de FOD ertoe uit om, voor de duide-
lijkheid en omwille van de voorzichtigheid, de rol en verantwoordelijkheden van elk van 
de financiële actoren te preciseren in een instructiehandleiding of in de benoemingsaktes, 
onder meer voor de functie van rekenplichtige en voor de functie van verantwoordelijke 
voor de registratie van de vastgestelde rechten. De benoemingsaktes van de rekenplich-
tigen zouden ook de te innen ontvangsten moeten vermelden en indien mogelijk moeten 
verwijzen naar de overeenstemmende begrotingsartikelen. Om meer transparantie te ga-
randeren bij langdurige vervangingen, zou tot slot formeel een vervanger moeten worden 
aangesteld voor elk van de actoren.

333 Die vaste parameters betreffen het tarief, de bankrekening waarop de debiteur het bedrag moet storten, de over-
eenstemmende grootboekrekening in saP Fedcom, de beschrijving van de uitgevoerde prestatie, de wettelijke 
grondslag met betrekking tot die prestatie en de diverse contactpersonen die op de factuur zijn vermeld.

334 De FOD gebruikt meer dan vijftig verkoopsartikelen. De tarieven zijn ingevoerd voor elk van die artikelen.
335 De FOD bOSa, die de rol  van de betrokkenen in SaP Fedcom definieert, werd daarover geïnformeerd.
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De FOD verklaart in zijn antwoord dat hij een overzicht zal opmaken van de ontvangsten 
die elke rekenplichtige moet innen, met verwijzing naar de begrotingsartikelen, en dat hij 
dat overzicht elk jaar aan het Rekenhof zal bezorgen, samen met de beheerrekening. Het 
overzicht zal ook ter beschikking worden gesteld van eventuele vervangers336.

2.1.3 Procedures en handleidingen 
De dienst B&B heeft algemene beschrijvingen van de processen en procedures opgesteld 
voor de actoren van de ontvangstencyclus. Die beschrijvingen zijn gedigitaliseerd en staan 
online. De betrokken personen, inclusief de ordonnateurs, werden opgeleid. Sommige van 
die procedures kregen een herziening die samenhangt met de invoering van de Collect-
applicatie. De verschillende actoren die bij de rekenplichtige beheren zijn betrokken, heb-
ben verklaard dat de omkadering hen voldoende informatie biedt over de toepasselijke pro-
cedures.

Toch is er geen algemene handleiding met instructies opgesteld voor alle actoren van de 
ontvangstencyclus en er zijn momenteel ook geen plannen om zo’n handleiding op te stel-
len. De FOD wil werken op basis van de processen en een toelichtende commentaar opstel-
len voor elk proces. Omwille van de duidelijkheid en bij gebrek aan een handleiding beveelt 
het Rekenhof echter aan de talloze interne procedures van de ontvangstencyclus gemak-
kelijker toegankelijk te maken door ze per thema te groeperen en een gemeenschappelijke 
inhoudsopgave op te stellen. 

De FOD heeft zich er echter toe verbonden een samenvattend document op te stellen voor 
de auditinstanties  zodat zij een beter inzicht krijgen in de rol, de processen en de procedu-
res van de ontvangstencyclus.

De FOD voegt eraan toe dat de aansturende en ondersteunende rol van het directoraat-ge-
neraal Federale Accountant van de FOD BOSA (hierna: de Federale Accountant) op dat vlak 
niet altijd optimaal was. De Federale Accountant had een meer coördinerende rol kunnen 
spelen, een betere rapportering over de ontvangsten kunnen uitbouwen en proactief kun-
nen optreden, door de verschillende FOD’s samen te brengen die met dezelfde problemen 
worden geconfronteerd. De FOD BOSA en de FOD Mobiliteit en Vervoer wijzen er in hun 
antwoorden echter op dat de FOD Mobiliteit en Vervoer in 2021 als test-FOD zal deelnemen 
aan het Mercurius-project voor digitale facturering, dat de FOD BOSA uitrolt.

De FOD Mobiliteit en Vervoer voegt er in zijn antwoord aan toe dat de FOD BOSA reke-
ning heeft gehouden met zijn opmerkingen over het only once-principe337 en het herge-
bruik van gegevens afkomstig van authentieke bronnen. De FOD wenst ook dat de FOD 
BOSA zich voor de aanmaak van masterdata zou baseren op authentieke bronnen zo-
als het rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid (KSZ).

336 De FOD verstrekte een lijst van de voornaamste rekenplichtigen en hun vervangers.
337 De zogeheten only once-wet van 5 mei 2014 verankert het principe van de unieke gegevensinzameling in de wer-

king van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en beoogt de vereenvou-
diging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. Ze werd op 4 juni 2014 gepubliceerd in het 
Belgisch staatsblad.
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2.2 Vestiging van de rechten en boeking van de ontvangsten

2.2.1	 Identificatie	van	de	ontvangsten	en	wettelijk	kader
Het wettelijke kader van de ontvangsten, vervat in de verantwoordingsnota’s bij de midde-
lenbegroting, is geactualiseerd en volledig. De bedragen die de debiteuren zijn verschuldigd 
en de manier waarop die moeten worden berekend, zijn er ondubbelzinnig in gedefinieerd. 
De meeste geïnde ontvangsten zijn eenvoudig te identificeren en te bepalen, met uitzon-
dering van de ontvangsten uit bpost- en Proximusdividenden. Voor die laatste berust de 
vestiging van het recht op informatie afkomstig van een bron buiten de FOD en wordt het 
recht in de praktijk gevestigd en geboekt op het moment dat de betaling wordt ontvangen.

2.2.2 Vestiging van de vastgestelde rechten en contant geïnde rechten
Elk recht op ontvangsten moet het voorwerp uitmaken van een vastgesteld recht wanneer 
is voldaan aan de vier voorwaarden vervat in artikel 8 van de wet van 22 mei 2003. 

Het merendeel van de rechten op ontvangsten vloeien voort uit de toepassing van tarieven 
die worden gevalideerd voordat het recht is gevestigd door de desbetreffende ordonnateur. 
De correcte prijs, berekend op basis van die tarieven, wordt dan vermeld op de factuur of op 
de uitnodiging tot betalen die naar de belastingschuldige wordt gestuurd. Dat document 
wordt automatisch aangemaakt door SAP Fedcom.

Volgens de FOD vertegenwoordigen de contant geïnde rechten amper 0,006 % van alle 
rechten die hij int.

Uit de dossiers die het Rekenhof onderzocht, blijkt echter dat de FOD bepaalde boekingen 
als vastgestelde rechten beschouwt, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. Dat is bijvoor-
beeld het geval voor de ontvangsten die niet voortvloeien uit een tarief, zoals de dividenden 
ontvangen van Proximus en bpost. Deze worden contant geboekt vermits het bedrag ervan 
wordt gevestigd en geboekt na de inning ervan. Het Rekenhof is van oordeel dat de FOD de 
nodige schikkingen moet treffen om het recht vast te stellen vóór het wordt geïnd, door zich 
te baseren op het aantal aandelen dat de Staat in bezit heeft en de beslissingen van de orga-
nen van die ondernemingen, die het bedrag van het dividend bepalen (zie ook punt 2.5.1).

Voor andere rekenplichtige beheren (concessievergoeding nummerplaten, “Pleziervaart”, 
“Autonome diensten”) is gebleken dat sommige prestaties laattijdig worden goedgekeurd 
door de betrokken ordonnateur338.

Voorts is het voor bepaalde rekenplichtige beheren niet te verantwoorden dat ontvangsten 
systematisch als contante rechten worden geboekt. Dat is het geval voor de ontvangsten 
afkomstig van terugbetalingen in verband met de European Maritime Safety Association 
(EMSA)339 en voor de ontvangsten in verband met het verkoopsartikel genaamd “3 I 
Schepenbeheer”340.

338 De in saP Fedcom geboekte ontvangsten worden a posteriori goedgekeurd via de Collect-interface. De bevoegde 
ordonnateur moet de orders van de voorgaande maand goedkeuren vóór het einde van de maand volgend op de 
encodering. 

339 Bedrag van nagenoeg 22.000 euro.
340 Bedrag van nagenoeg 100 euro per maand.
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Het Rekenhof beveelt de FOD bijgevolg aan om vastgestelde rechten te boeken zodra de 
wettelijke voorwaarden vervuld zijn.

In zijn antwoord stelt de FOD dat hij heel wat inspanningen heeft geleverd om van de con-
tante rechten vastgestelde rechten te maken en dat hij die inspanningen zal voortzetten. In 
het geval van de dividenden is dat echter onmogelijk, enerzijds omdat er weinig tijd zit tus-
sen het moment waarop het definitief te betalen dividend wordt goedgekeurd en de effec-
tieve betaling op de rekening van de FOD, en anderzijds omdat de procedure voor de valide-
ring van een vastgesteld recht veel tijd vergt. In verband met de EMSA-ontvangsten voegt 
de FOD eraan toe dat hij herhaaldelijk contact heeft opgenomen met EMSA om te vragen 
de terugbetalingen pas uit te voeren na de vaststelling van het recht, en dat de ontvangsten 
“3 I Schepenbeheer” sinds september 2020 niet meer als contante rechten worden geboekt.

2.2.3 Boeking van de ontvangsten en indiening van de rekeningen
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat ontvangsten worden overgedragen van het ene reken-
plichtige beheer naar het andere op basis van een mondelinge beslissing binnen de dienst 
Ontvangsten, zonder schriftelijke bevestiging en zonder het advies van de ordonnateur. 
Dat is onder meer het geval bij de ontvangsten voor de concessievergoeding van nummer-
platen, die worden aangerekend op artikel 36.90.04 van de middelenbegroting en die in 
2019 werden overgedragen naar het beheer van een andere rekenplichtige, zonder enige 
formele beslissing (zie punt 2.5.2).

Het Rekenhof beveelt aan - onder meer om zijn controle te vergemakkelijken - dat het over-
dragen van rekenplichtige verantwoordelijkheden schriftelijk zou worden meegedeeld aan 
de betrokken rekenplichtigen en dat hun benoemingsakte wordt aangepast om daarin alle 
door hun beheerde ontvangsten (artikelen van de middelenbegroting) te vermelden.

In zijn antwoord stelt de FOD dat de overdrachten van ontvangsten uitzonderlijke verrich-
tingen blijven en dat voortaan aan de ordonnateur en de toezichthoudende ambtenaar zal 
worden gevraagd ze formeel te valideren. 

2.3 Invordering van de ontvangsten en rechten die blijven openstaan
Begin februari 2020 waren er 2.071 onbetaalde facturen voor een totaalbedrag van 6,6 mil-
joen euro341.

De invorderingsfase  staat beschreven in schriftelijke procedures342. 

Het versturen van rappels werd toevertrouwd aan één enkele rekenplichtige die elke week 
in SAP Fedcom de geautomatiseerde procedure lanceert om rappels te versturen naar de-
biteuren die in gebreke blijven. Elke rekenplichtige behoudt echter een inzagerecht in de 
procedure en kan, volgens de FOD, een rappel op elk moment blokkeren met goedkeuring 
van de ordonnateur.

341 De situatie werd geregulariseerd ingevolge een overeenkomst met de FOD Financiën (zie verder). 
342 aantal en periodiciteit van rappels, toekenning van betaalfaciliteiten, maatregelen die moeten worden genomen 

ten aanzien van weerspannige debiteuren, opstellen van creditnota’s enz.
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Als de schuldvordering na twee rappels nog niet is aangezuiverd, wordt een invorderings-
dossier opgesteld voor de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) 
van de FOD Financiën, na validering door de ordonnateur. De overstap naar de digitale 
procedure om invorderingsdossiers in te dienen bij de AAII, die sinds oktober 2019 is afge-
rond, heeft geleid tot een aanzienlijke achterstand: van juli tot en met september 2019 kon 
de FOD geen dossiers doorsturen omdat de AAII geen papieren dossiers meer aanvaardde 
en de digitale overzending nog niet beschikbaar was voor de FOD. In oktober 2019 werd ge-
start met het wegwerken van die achterstand, maar pas begin 2020 werd een overeenkomst 
gesloten tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Financiën over de inning en de 
invordering van openbare schuldvorderingen. Het onlineplatform My Minfin is sindsdien 
beschikbaar en de vertraging werd weggewerkt.

Het Rekenhof merkt nog op dat het probleem waarbij de AAII de dossiers van buitenlandse 
klanten die niet zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen niet kon behan-
delen, sinds september 2020 is opgelost.

2.4	 Toezicht	en	verificatie	
Het toezicht op het beheer van de rekenplichtigen wordt voornamelijk uitgeoefend door het 
hoofd van de dienst Ontvangsten. De methode en sommige nadere regels voor het toezicht 
zijn opgenomen in specifieke interne richtlijnen. Er is echter geen enkel concreet spoor van 
die controle door deze toezichthoudende ambtenaar, ook niet wanneer hij stelt gebruik te 
maken van de controlechecklists. Hij motiveert die werkwijze door te verwijzen naar de 
kleinschaligheid van het team. In zijn antwoord preciseert de FOD echter dat er formele 
sporen zijn van de controle, zoals de handtekening van de toezichthoudend ambtenaar in 
de beheerrekening, de formele en gedagtekende validering in SAP-Fedcom van stortingen 
aan de Schatkist, de formele validering in Collect van creditnota’s, de opvolging van de nog 
openstaande posten door de rekenplichtigen met een voorstel tot opvolging en een forma-
lisering in een Excel-document, de opmaak van interne instructies voor het beheer van de 
bankrekeningen en het feit dat bijkomende maatregelen werden genomen in de vorm van 
gedocumenteerde key performance indicators die maandelijks worden onderzocht met de 
rekenplichtigen.

Uit het onderzoek van de ontvangsten in verband met het dividend dat door bpost werd 
gestort, is gebleken dat de informatie die werd gebruikt om die ontvangsten goed te keu-
ren, niet relevant was343 (zie punt 2.5.1) en dat er geen enkel spoor van verificatie door de 
toezichthoudende ambtenaar terug te vinden is op het document dat wordt opgesteld door 
de rekenplichtige over gelden344. 

Het Rekenhof beveelt aan dat de toezichthoudende ambtenaar bij de diverse verificaties 
systematisch controletekens zou aanbrengen, zodat kan worden nagegaan welke controles 
hij juist heeft uitgevoerd.

343 er is geen fout gemaakt bij het bepalen van het verschuldigde dividend.
344 Die is eveneens belast met de opvolging van de vastgestelde rechten.
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2.5 Onderzoek van de bijzondere beheren

2.5.1 Dividenden die door Proximus en bpost worden gestort aan de Staat
Het dividend 2018 dat Proximus heeft gestort aan de Staat345 bedroeg 271,3 miljoen euro en 
werd gespreid over twee stortingen die werden aangerekend op artikel 28.20.01 van de mid-
delenbegroting. De eerste storting, het voorschot, gebeurde in december 2018; de tweede, 
het gewone dividend, in april 2019. 

Het dividend 2018 dat door bpost werd gestort346, werd opgesplitst in een voorschot in de-
cember 2018 (51,1 miljoen euro) en het gewone dividend in mei 2019 (12,1 miljoen euro). Het 
werd aangerekend op het begrotingsartikel 28.20.03 en beliep 63,2 miljoen euro. 

Voor die ontvangsten worden de rechten altijd vastgesteld na de betaling347. De minister 
belast met telecommunicatie, die de bevoegde ordonnateur is, keurt die ontvangsten a pos-
teriori goed.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de FOD Mobiliteit en Vervoer zich voor de opmaak van 
de ministeriële goedkeuringsnota baseert op inlichtingen die vermeld staan op de websites 
van Proximus en bpost.  

Elke dienst348 moet voor zijn deel349 een inventaris bijhouden van de financiële participaties 
van de Staat. De FOD zou bijgevolg het te ontvangen bedrag dus moeten kunnen bepalen 
op basis van zijn eigen gegevens (aantal aandelen in bezit) en de beslissing van de bevoegde 
organen van de ondernemingen (dividend of voorschot op dividend per aandeel).  

Het bewijs van de tussenkomst - opgelegd door de interne procedure - van de toezichthou-
dende ambtenaar werd overigens niet voorgelegd op het moment van de audit (zie punt 2.4).

Het Rekenhof beveelt de FOD aan zich systematisch te baseren op zijn eigen gegevens, in 
combinatie met de beslissingen van de organen van bpost en Proximus, om de vastgestelde 
rechten zonder uitstel te bepalen. Het beveelt ook aan de verificatie van de juistheid van die 
elementen te attesteren door een spoor van de controle die de toezichthoudende ambtenaar 
heeft uitgevoerd. 

In zijn antwoord verklaart de FOD dat hij de omvang van de participatie van de Belgische 
Staat van nabij opvolgt aan de hand van de inventaris en de door bpost en Proximus gepu-
bliceerde verslagen, maar dat hij het nut niet inziet om de controles door de toezichthou-
dende ambtenaar te formaliseren. 

345 De staat bezit 180.887.569 aandelen van de onderneming.
346 De staat heeft 48.263.200 aandelen van bpost rechtstreeks in bezit.
347 Het zijn de facto contante ontvangsten. 
348 in de zin van artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 

van de federale staat.
349 artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 betreffende de comptabiliteit van de Staat bepaalt dat de diensten per 

31 december de inventaris opmaken van hun bezittingen en rechten van welke aard ook, en indien er een evolutie is 
tussen twee inventarissen, bepaalt artikel 12, 2e lid, dat elke verrichting zonder uitstel in de algemene boekhouding 
wordt ingeschreven. 
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2.5.2 Ontvangsten i.v.m. de concessievergoeding van de nummerplaten
Het begrotingsartikel 36.90.04 heeft betrekking op de concessievergoeding in verband met 
het uitreiken van nummerplaten. In februari 2019 werd een nieuwe concessie verleend aan 
een tijdelijke vereniging die al concessiehouder is sinds 2010. 

De rol van de ordonnateur bestaat erin de verantwoordingsstukken door te geven na veri-
ficatie van de in de concessieovereenkomst vervatte retributies. Er wordt maandelijks een 
factuur verstuurd naar de concessiehouder. De rechten worden manueel geboekt door de 
gemachtigde persoon. 

In de loop van 2019 vonden als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe concessie-
overeenkomst niet-geformaliseerde ontvangstentransfers plaats tussen begrotingsartikel 
36.90.03 (Ontvangsten voortvloeiend uit de commerciële en gepersonaliseerde inschrij-
ving) en begrotingsartikel 36.90.04 (Ontvangsten van de concessievergoeding van de num-
merplaten). De twee transfers die bij de controle werden opgemerkt, beliepen respectieve-
lijk 1.573.302 euro en 1.611.923 euro.

Het Rekenhof stelde voorts vast dat het beheer van die ontvangsten in 2019 werd overge-
dragen aan een andere rekenplichtige zonder dat de benoemingsakte werd aangepast (zie 
punt 2.2.3). 

In zijn antwoord verbindt de FOD zich ertoe systematisch een formele validering te laten 
opstellen wanneer begrotingsontvangsten worden overgedragen tussen rekenplichtige be-
heren en tussen begrotingsartikelen, en dit zowel door de rekenplichtige en de toezicht-
houdende ambtenaar als door de ordonnateur van de ontvangsten.

Het onderzoek van de verantwoordingsstukken heeft overigens aangetoond dat een credit-
nota niet werd geregistreerd door de aangestelde persoon en met vertraging werd gevali-
deerd door de ordonnateur. Bovendien keurde die laatste diverse facturen en vastgestelde 
rechten goed na de termijn van één maand die door de interne procedure is vastgelegd.

Het Rekenhof beveelt de dienst B&B aan de validering van creditnota’s en de verzending 
van facturen naar de concessiehouder regelmatig op te volgen.

De FOD verklaart in zijn antwoord dat de vestiging van de vastgestelde rechten door de 
ordonnateur wordt opgevolgd maar dat die laatste de vaststelling niet tijdig kon uitvoeren 
in het ter sprake gebrachte geval wegens discussies met bpost over de factureringsregels. 
Bovendien is er een factureringskalender waarmee de rekenplichtige de opmaak van de 
facturen kan opvolgen.
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3 Samenvatting van de voornaamste opmerkingen en aanbevelin-
gen 

Globaal genomen houdt de FOD Mobiliteit en Vervoer het beheer van de niet-fiscale ont-
vangsten goed in de hand. Het Rekenhof stelde geen enkele grote tekortkoming vast. 

De voornaamste opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof kunnen als volgt wor-
den samengevat:

•  de applicatie Collect evalueren;
•  een instructiehandleiding opstellen voor de actoren van de ontvangstencyclus, waarin 

de rol en verantwoordelijkheden van eenieder worden vastgelegd;
•  aangeven welke ontvangsten (en de bijbehorende begrotingsartikelen) worden beheerd 

door elke rekenplichtige;
•  de bestaande interne procedures hergroeperen per thema (verantwoordelijkheden van 

de rekenplichtigen, rol van de ordonnateurs, toezicht op de rekeningen enz.) en een 
gemeenschappelijke inhoudsopgave opstellen;

•  de perimeter van de vastgestelde rechten verruimen en die rechten boeken zodra de 
wettelijke voorwaarden vervuld zijn;

•  de toezichthoudende ambtenaar verzoeken controletekens aan te brengen om te kun-
nen evalueren welke controles hij juist uitvoert;

•  zich voor de toewijzing van de dividenden baseren op de bestaande inventarisfiches en 
op de boekhoudkundige gegevens om te bepalen hoeveel aandelen de Staat bezit in het 
kapitaal van Proximus en van bpost, en gebruik maken van de documenten die de orga-
nen van die ondernemingen opstellen;

•  de transfers van ontvangsten tussen rekenplichtige beheren en begrotingsartikelen for-
maliseren.

De FOD heeft zich er al toe verbonden de volgende vier acties uit te voeren:

•  de applicatie Collect evalueren;
•  een samenvattend document over het ontvangstenproces opstellen waarin de verschil-

lende rollen, het systeem voor de vervangingen en de processen worden beschreven;
•  een lijst van de betrokken artikelen uit de middelenbegroting toevoegen bij de verzen-

ding van de beheerrekeningen naar het Rekenhof;
•  voorzien in een formele validering van de ordonnateur wanneer ontvangsten worden 

overgedragen tussen rekenplichtige beheren en tussen begrotingsartikelen.
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