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Zo  goed  als  alle  openbare mandatarissen  hebben  in  2021  hun mandatenlijst  en 
vermogensaangifte voor mandaten uitgeoefend in 2020 bij het Rekenhof ingediend. 
Dat blijkt uit de jaarlijkse drie lijsten die het Rekenhof vandaag in het Staatsblad en 
op zijn website publiceert. In 2021 hebben 53 aangifteplichtigen geen mandatenlijst 
ingediend (tegenover 55  in 2020 voor de mandaten 2019). Ook het aantal dat geen 
vermogensaangifte indiende is verder gedaald naar 7 (tegenover 45 in 2020).  
 
De publicatie gaat over de mandaten, ambten en beroepen die in 2020 werden uitgeoefend 
door openbare mandatarissen en hoge ambtenaren van federale, regionale, provinciale en 
lokale overheidsdiensten en ‐instellingen en van het Europees parlement. Ook bestuurders 
van intercommunales, van vennootschappen of vzw’s waarop de overheid een overheersende 
invloed uitoefent en de door de overheid aangewezen bestuurders in private rechtspersonen, 
moeten hun mandaten bij het Rekenhof aangeven, op voorwaarde dat ze voor het mandaat 
van  bestuurder  vergoed  worden.  Sommige  van  deze  mandatarissen  moeten  ook  een 
vermogensaangifte indienen, die niet wordt gepubliceerd maar onder gesloten omslag door 
het Rekenhof bewaard.  

Zo goed als alle mandatarissen voldoen aan aangifteplicht in 2021 
(mandaten 2020)  

Het Rekenhof publiceert de mandaten met bijhorende vergoedingen (lijst 1) in het Belgisch 
Staatsblad en op zijn website waar het een zoekmotor ter beschikking stelt. Het publiceert 
ook wie geen mandatenlijst (lijst 2) of vermogensaangifte (lijst 3) heeft ingediend. 

Lijst 1 – Ingediende lijsten 

Van de 9.530 vereiste mandatenlijsten voor 2021 (mandaten uitgeoefend in 2020) zijn er 9.477 
ingediend. Daarmee heeft 99,4 % van de mandatarissen zijn aangifteplicht vervuld. In het 
aangiftejaar 2020 (mandaten 2019) was dat 99,5 %.  

Lijst 2 – Ontbrekende mandatenlijsten 

Maar  53  personen  op  de  9.530  (0,6  %)  hebben  geen  mandatenlijst  ingediend  in  2021 
(mandaten  2020).  3  van  hen  hebben  ook  geen  vermogensaangifte  ingediend.  In  2020 
(mandaten  2019)  ging  het  om  55  van  de  10.973  mandatarissen  (0,5  %).  Het  aantal 
aangifteplichtige mandatarissen lag in 2020 hoger door de verkiezingsjaren 2018 en 2019. 
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Lijst 3 – Ontbrekende vermogensaangiftes 

Maar 7 personen op de 645 (1,1 %) hebben geen vermogensaangifte ingediend (aangifte 2021  
‐mandaten 2020), onder wie dus 3 die ook geen mandatenlijst hebben  ingediend. In 2020 
(mandaten 2019) ging het om 45 van de 3492 mandatarissen (1,3 %). Ook hier is het hogere 
aantal  in  te  dienen  vermogensaangiften  in  2020  (mandaten  2019)  te  verklaren  door  de 
verkiezingsjaren 2018 en 2019.  
 
Tot slot is geen enkele informatieverstrekker in gebreke gebleven met de indiening van zijn 
institutionele informatie. 

Tijdigheid, kwaliteit en volledigheid van de aangiften nemen toe 

In 2021 heeft het Rekenhof heel wat acties ondernomen om de mandatarissen ertoe aan te 
zetten  hun  aangiften  tijdig  te  doen  (mails,  herinneringsmails,  berichten  op  het 
onlineplatform  Regimand  en  op  de  website  van  het  Rekenhof).  Terwijl  in  2020  678 
mandatarissen hun mandaten en vermogensaangifte niet op de wettelijke deadline van 31 
oktober hadden ingediend, is dat aantal in 2021 met 41,6 % gezakt tot 396.  
 
Het  Rekenhof  blijft  bij  zijn  controle  veel  aandacht  schenken  aan  de  kwaliteit  en  de 
volledigheid van de ingediende mandatenlijsten. Als het fouten vermoedde, contacteerde het 
de  mandatarissen  met  het  oog  op  een  verbetering.  Over  het  algemeen  gaan  de 
gecontacteerde mandatarissen in op de voorstellen tot verbetering.  
 
Desondanks  kan  het  Rekenhof  de  volledigheid  en  de  correctheid  van  de  aangiften  niet 
garanderen, omdat het onmogelijk op de hoogte kan  zijn  van  alle mandaten,  functie  en 
beroepen en bijhorende vergoedingen. Bovendien gaan niet alle mandatarissen in op de door 
het Rekenhof voorgestelde verbeteringen van hun aangifte. De volledigheid en correctheid 
van de aangifte blijft de eindverantwoordelijkheid van de aangifteplichtige. Het Rekenhof 
gaat  ook  niet  na  of  de  regels  over  bezoldigingen  en  cumulatie  van mandaten  worden 
nageleefd, omdat het daarvoor wettelijk niet bevoegd is. 
 
Mandatarissen kunnen altijd nog een correctie vragen van de gepubliceerde gegevens. Voor 
de 10.918 mandatenlijsten die op 15 februari 2021 werden gepubliceerd, hebben uiteindelijk 
12 mandatarissen een verbetering gevraagd.  

Nu ook boetes bij laattijdigheid 

Sinds 2020 kan het Rekenhof administratieve boetes van  100  tot  1.000 euro opleggen aan 
mandatarissen  die  hun  aangifteplicht  niet  naleven  en  voor  wie  het  parket  beslist  geen 
vervolging in te stellen. Deze boeten komen ten goede aan de schatkist. 
In  2021  beboette  het  Rekenhof  alleen  de  mandatarissen  die  geen  mandatenlijst  en/of 
vermogensaangifte indienden. In 2022 zal het ook boetes opleggen aan personen die ondanks 
een herinnering hun mandatenlijst  en/of  vermogensaangifte  zelfs na de  tegensprekelijke 
procedure (na 15 november 2021) hebben ingediend. 
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Kerncijfers  

 
Aangiftejaar Evolutie 

2020-
2021 

 2019 2020 2021  
Ingediende aangiften     
Mandatenlijsten 9.777 10.918 9.477 -1.441 
Vermogensaangiften 4.299 4.789 1.425(1) -3.364 
Mandaten, ambten of beroepen waarover 
gerapporteerd werd 

47.921 54.453 48.886  

-5.567 

Personen in gebreke  
(lijsten 2 en 3) 

    

Mandatenlijst 144 43 50 +7 
Vermogensaangifte 24 33 4 -29 
Mandatenlijst + vermogensaangifte 19 12 3 -9 
Informatieverstrekkers 11 0 0 0 
  198 88 57 -31 
PV overgezonden aan de Procureurs-
generaal 

    

Geen / laattijdige mandatenlijst 119 37 82 +45 
Geen / laattijdige vermogensaangifte  20 28 7 -21 
Geen / laattijdige mandatenlijst + 
vermogensaangifte 

17 10  
4 

 
-6 

Informatieverstrekkers in gebreke 4 0 0 0  
160 75 93(2) +18 

Boetes     
Mandatenlijst  110 33 (3) 

 

Vermogensaangifte 18 26 (3)  
Mandatenlijst en vermogensaangifte 17 10 (3)  
Informatieverstrekkers  0 0 0  
Totaalbedrag boetes 69.000€ 38.000€ (3)  

(1) De daling van het aantal vermogensaangiften ten opzichte van 2019 en 2020 is te verklaren door de verkiezingsjaren 
2018 en 2019. 
(2) Deze stijging wordt veroorzaakt doordat ook voor laattijdige aangiften een PV werd overgezonden. 
(3) De boetes voor het aangiftejaar 2021 (mandaten 2020) kunnen maar definitief worden opgelegd nadat het parket de 
dossiers heeft onderzocht. 

 
Ten laatste op 15 februari 2023 worden de lijsten van het aangiftejaar 2022 
gepubliceerd met de mandaten uitgeoefend in 2021. 
 

Informatie voor de pers 
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de 
gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van 
het overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een 
tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de 
beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het 
parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het 
controleert. 


