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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 
Overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van  openbaar  nut worden  de  rekeningen  van  de  instellingen  van  categorie A  opgesteld 
onder  het  gezag  van  de minister  onder  wiens  bevoegdheid  ze  vallen.  De minister  van 
Financiën legt ze vervolgens ter controle voor aan het Rekenhof uiterlijk op 31 mei van het 
jaar dat volgt op het  jaar waarop de rekeningen slaan. Het Rekenhof deelt in die fase zijn 
opmerkingen  aan  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers  mee,  aangezien  uiterlijk  in 
augustus  van  hetzelfde  jaar  een wetsontwerp  tot  eindregeling  van  de  begroting  aan  de 
Kamer moet worden voorgelegd1. 

1.1   Procedure 

De uitvoeringsrekening  van de  begroting  van de diensten  van  algemeen  bestuur  van de 
Staat wordt in volume I van het Boek gepresenteerd en de bijbehorende tabellen, in volume 
II.  De  rekeningen  van  de  instellingen  van  categorie  A  worden  later  in  een  bijvoegsel 
gepubliceerd2. 

Het Rekenhof heeft de volumes  I en  II van zijn  169e Boek  (rekeningen van het  jaar 2011) 
respectievelijk op 28 november 2012 en 16 januari 2013 goedgekeurd3. 

Dit bijvoegsel 1 bevat de conclusies van het Rekenhof bij de uitvoeringsrekeningen van de 
begroting van de instellingen van categorie A voor het jaar 2011. 

Het Rekenhof bewaart in zijn permanente dossiers een origineel van de rekeningen van die 
instellingen. Die  rekeningen  bevatten,  naast  een  uitvoeringsrekening  van  de  begroting, 
eventueel gestaafd door een beheersrekening, een rekening van de vermogenswijzigingen, 
een  resultatenrekening  en  een  balans  of  een  toestand  van  het  actief  en  het  passief, 
opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen4. 

   

 

1 Art. 6, § 3, wet van 16 maart 1954. 

2 De bijvoegsels bij het Boek van het Rekenhof worden genummerd volgens verschijningsdatum. 
3 Beschikbaar op de website www.rekenhof.be. 

4 Art. 6, § 2, wet van 16 maart 1954 en art. 26, koninklijk besluit van 7 april 1954. 
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1.2   Verzending van de rekeningen van de instellingen aan het 
Rekenhof 

Onderstaande  tabel  1  vermeldt  de  lijst  van  de  instellingen  van  categorie  A waarvan  de 
rekeningen voor het  jaar 2011 aan het Rekenhof moeten worden overgezonden, alsook de 
datum waarop die rekeningen werden overgezonden. 

Tabel 1 – Staat van de uitvoeringsrekeningen van de begroting 2011 van de instellingen van categorie A 

Instellingen 

 

Verzending aan het 

Rekenhof 

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 4 december 2012 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 27 juni 2012 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 juni 2012 

Federaal Planbureau 27 juni 2012 

Regie der Gebouwen 4 oktober 20131 

Pensioendienst voor de Overheidssector 25 maart 20142 

Bron: Rekenhof 

De lijst met instellingen van categorie A verschilt niet van die van het begrotingsjaar 20103. 

   

 

1 De vertraging bij het indienen van de rekeningen en de lacunes in de economische boekhouding, zijn aan bod gekomen 

in  een  afzonderlijk  artikel  in  het  169e  Boek  van  het  Rekenhof,  Volume  I,  p.  275‐285.  Beschikbaar  op  de  website 

www.rekenhof.be. 

2 De  instelling heeft deze  rekeningen vooraf officieus  ter controle voorgelegd aan het Rekenhof, die ze  in de AV van  

27 februari 2013 heeft nagezien. 

3 Rekenhof, 168e Boek, Bijvoegsel 2. Beschikbaar op de website www.rekenhof.be. 
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1.3   Toekenning van aanvullende kredieten 

De  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers  heeft  de  eindbevoegdheid  om  de 
uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van categorie A goed te keuren 
via  een  wet  houdende  eindregeling  van  de  begroting.  Ze  kan  aanvullende  kredieten 
toekennen of weigeren als de instellingen hun begrotingskredieten hebben overschreden. 

De overdracht en overschrijding van de limitatieve kredieten uitgetrokken op de begroting 
van een instelling van categorie A moeten overeenkomstig artikel 5 van de wet van 16 maart 
1954,  vóór  enige  tenuitvoerlegging  worden  toegestaan  door  de  minister,  van  wie  het 
organisme  afhangt,  op  eensluidend  advies  van  de  minister  van  Begroting  of  diens 
gemachtigde.  Zo  de  kredietoverschrijdingen  een  hogere  financiële  Staatstussenkomst 
kunnen medebrengen dan de algemene uitgavenbegroting voorziet, moeten zij vooraf door 
de  aanneming  van  een  overeenstemmend  krediet  in  de  algemene  uitgavenbegroting 
worden goedgekeurd. 

De  tabellen  hieronder  vermelden  de  kredietoverschrijdingen  die  in  de  voorgeschreven 
vormen niet zijn toegestaan. 

Tabel 2 – Kredietoverschrijdingen voor het begrotingsjaar 2011 

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 

- begrotingsartikel (verkorte tekst) 

Kredietoverschrijdingen 

(bedragen in euro) 

- art. 524.01 : Geschillen 522.939,18 

- art. 529.02 : Asielzoekers medische kosten 1.122.537,49 

Omdat het eensluidend advies van de inspecteur van Financiën met betrekking tot de laatste 
aanvraag voor herverdeling van kredieten buiten de wettelijke termijnen werd verleend aan 
Fedasil, heeft het Rekenhof de overdrachten tussen de verschillende begrotingsartikelen niet in 
aanmerking genomen. De overschrijding van de limitatieve kredieten werd daarom als volgt 
vastgesteld: 

- art. 533.04 : Programma Vrijwillige Terugkeer 87.940,18 

 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten   

Omdat de formele toestemming van de toezichthoudende minister, in het onderhavige geval, de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,en het eensluidend advies van de inspecteur 
van Financiën met betrekking tot de laatste twee aanvragen voor herverdeling van kredieten 
buiten de wettelijke termijnen werden verleend aan het FAGG, heeft het Rekenhof de 
overdrachten tussen de verschillende begrotingsartikelen niet in aanmerking genomen. De 
overschrijdingen van de limitatieve kredieten werden daarom als volgt vastgesteld: 

- art. 511.010 : Statutair personeel 988.340,00 

- art. 511.100 : Forfaitaire honoraria (tolken, …) 372,00 
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Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (vervolg) 

- begrotingsartikel (verkorte tekst) 

Kredietoverschrijdingen 

(bedragen in euro) 

- art. 513.011 : Dienstopdrachten in het buitenland 14.818,00 

- art. 522.014 : Documentatie 18.171,00 

- art. 522.022 : Werkvergaderinguitgaven 12.520,00 

- art. 524.010 : Betwistingen (incl. abonnementen advocaten) 9.907,00 

- art. 526.061 : Diverse kosten rekening n° 1 (fiche) 3.234,00 

- art. 527.030 : Farmaka 1.200.000,00 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen 

- art. 511.060 : Sociale dienst 46.661,41 

- art. 524.010 : Betwistingen (met inbegrip van abonnementen 
advocaten) 88.677,00 

- art. 560.020 : Terugbetaling voorschotten Thesaurie 5.715.000,00 

Omdat de formele toestemming van de toezichthoudende minister, in het onderhavige geval, de 
minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,en het eensluidend advies 
van de inspecteur van Financiën met betrekking tot de laatste aanvraag voor herverdeling van 
kredieten buiten de wettelijke termijnen werden verleend aan het FAVV, heeft het Rekenhof de 
overdrachten tussen de verschillende begrotingsartikelen niet in aanmerking genomen. De 
overschrijdingen van de limitatieve kredieten werden daarom als volgt vastgesteld: 

- art. 511.010 : Statutair personeel 4.971.859,61 

- art. 511.052 : Diverse forfaitaire vergoedingen 11.328,82 

- art. 521.042 : Onderhoud en herstelling van auto’s 3.865,68 

- art. 521.060 : Belastingen en taxen – milieuheffingen – BTW op 
leasing 3.702,12 

- art. 521.074 : Brandstof voor voertuigen 5.886,16 

- art. 522.021 : Diverse kantooruitgaven socio-cultureel 10.000,25 
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Federaal Planbureau 

- begrotingsartikel (verkorte tekst) 

Kredietoverschrijdingen 

(bedragen in euro) 

De overschrijding van het limitatief krediet1 werd als volgt vastgesteld: 

- art. 521.02 : Onderhoud lokalen en voertuigen 26.521,49 

Hoewel het eensluidend advies van de inspecteur van Financiën met betrekking tot de enige 
aanvraag voor herverdeling van kredieten binnen de wettelijke termijn werd verleend aan het 
FPB, heeft dat laatste de overdracht tussen de verschillende begrotingsartikelen niet ter formele 
goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende ministers, in het onderhavige geval de eerste 
minister en de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. De overschrijdingen van de 
limitatieve kredieten2 werden daarom als volgt vastgesteld: 

- art. 511.01 : Bezoldigingen 490.479,04 

- art. 521.01 : Huurkosten, elektriciteit, reinigingsdienst 114.548,54 

- art. 522.01 : Kantoorkosten, telefoonkosten en doc., 
Drukkerij, informatica en fotokopieerapparaten 56.054,13 

Regie der Gebouwen 

Vastleggingskrediet: 

- art. 537.15 : Diverse werken in gehuurde gebouwen met behulp 
van privé-financiering of analoge verrichtingen 2.747.432,71 

Betalingskredieten:  

- art. 511.01 : Bezoldiging van het personeel in statutair 
rechtsverband 162.102,50 

- art. 511.02 : Bezoldiging van het aanvullend personeel 116.007,35 

- art. 511.04 : Sociale lasten voortspruitend uit de sociale 
wetgeving (werkgeversaandeel) 888.637,96 

- art. 521.10 : Verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen 31.449,57 

- art. 522.02 : Uitgaven van allerlei aard in verband met de 
werking van de informatica-uitrusting 25.364,00 

   

 

1 De  bij  artikel  2  van  de wet  van  16 maart  1954  vereiste  instemming  van  de  hiërarchisch  bevoegde ministers  en  de 

minister van Begroting om deze kredieten niet‐limitatief te gebruiken, is niet bekomen. 

2 Idem. 
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Regie der Gebouwen (vervolg) 

- begrotingsartikel (verkorte tekst) 

Kredietoverschrijdingen 

(bedragen in euro) 

- art. 524.01 : Niet-forfaitaire honoraria van advocaten, experten, 
deurwaarders (met inbegrip van provisionele 
voorschotten), gerechtskosten, 
schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale 
boeten, enz. 321.630,75 

- art. 524.02 : Niet-forfaitaire honoraria van advocaten, experten, 
deurwaarders (met inbegrip van provisionele 
voorschotten), gerechtskosten, 
schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale 
boeten, enz., in verband met de internationale 
instellingen 1.172.887,24 

- art. 533.13 : Investeringen in het raam van het “Meerjarenplan 
Justitie” voor werken in de gevangenissen 5.528.086,31 

- art. 537.04 : Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen 
door de Regie der Gebouwen voor rekening van 
Openbare Diensten, andere dan de Staat 52.106,67 

- art. 550.03 : Kantoormachines, informatica- en bureaumaterieel 30.207,39 

- art. 550.06 : Telecommunicatie-installaties 331,37 

Pensioendienst voor de Overheidssector  

Deel 1 : BEGROTING INZAKE DE WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN  
DE DIENST 

Omdat de formele toestemming van de toezichthoudende minister, in het onderhavige geval, de 
minister van Pensioenen en Grote Steden, en het eensluidend advies van de inspecteur van 
Financiën met betrekking tot de aanvragen voor herverdeling van kredieten buiten de wettelijke 
termijnen werden verleend aan het PDOS, heeft het Rekenhof de overdrachten tussen de 
verschillende begrotingsartikelen niet in aanmerking genomen. De overschrijdingen van de 
limitatieve kredieten werden daarom als volgt vastgesteld: 

- art. 531.1132 : Rustpensioenen bedienaars erediensten 317.165,18 

- art. 531.1133 : Rustpensioenen militairen 2.001.565,25 

- art. 531.3401 : Rustpensioenen De Post 6.959.202,94 

- art. 531.3404 : Rustpensioenen Belgacom 128.230,40 

- art. 531.3501 : Overdrachten wet 21/5/1991 69.017,90 

- art. 531.4218 : Overdrachten wet 05/8/1968        53.956,16 

totaal voor de rubriek 531 : Pensioenen en aanverwante voordelen 

(A. Pensioenen openbare sector) 
9.529.137,83 



UITVOERINGSREKENINGEN VAN DE BEGROTING VAN DE ION VAN CATEGORIE A 2011 / 10 

 

 

 

 

Pensioendienst voor de Overheidssector (vervolg) 

- begrotingsartikel (verkorte tekst) 

Kredietoverschrijdingen 

(bedragen in euro) 

- art. 532.1134 : Invaliditeitspensioenen vredestijd –nationale 
orden        12.152,20 

totaal voor de rubriek 532 : Vergoedingen, aanverwante voordelen 
en oorlogspensioenen 

(B. Vergoedinspensioenen en oorlogsrenten) 12.152,20 

- art. 548.0001 : Rustpensioenen    1.791.460,33 

totaal voor de rubriek 548 : Pensioenen van de NMBS 

(D. Pensioenen NMBS) 1.791.460,33 

Kredietoverschrijdingen zonder voorafgaande aanvraag tot goedkeuring, gericht aan de 
bevoegde ministers: 

- art. 543.0002 : Begrafenisvergoeding 2.552.670,58 

- art. 543.0005 : Administratiekosten RSZPPO      423.634,03 

totaal voor de rubriek 543 : Pensioenen van de geïntegreerde  
politie 
(F. Pensioenen van de geïntegreerde politie) 2.976.304,61 

- art. 544.0001 : Rustpensioenen 3.543.923,04 

- art. 544.0003 : Vakantiegeld 73.453,16 

- art. 544.0004 : Begrafenisvergoeding 8.261,56 

- art. 544.0005 : Overdrachten van bijdragen 206.788,22 

- art. 544.0008 : Regularisaties        81.529,59 

totaal voor de rubriek 544 : Pensioenen van het  
gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden 
(G. Pensioenen van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de 
lokale overheden) 3.913.955,57 

- art. 545.0001 : Rustpensioenen 4.742.506,07 

- art. 545.0002 : Overlevingspensioenen 835.231,35 

- art. 545.0003 : Vakantiegeld 101.140,86 
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Pensioendienst voor de Overheidssector (vervolg) 

- begrotingsartikel (verkorte tekst) 

Kredietoverschrijdingen 

(bedragen in euro) 

- art. 545.0004 : Overdrachten van bijdragen 20.322,70 

- art. 545.0007 : Regularisaties             182,47 

totaal voor de rubriek 545 : Pensioenen van het stelsel van de  
nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen 
(H. Pensioenen van het stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO 
aangeslotenen) 5.699.383,45 

- art. 546.0001 : Rustpensioenen 3.259.700,65 

- art. 546.0002 : Overlevingspensioenen 400.714,21 

- art. 546.0003 : Vakantiegeld        26.384,59 

totaal voor de rubriek 546 : Pensioenen inzake rechtstreekse  
overeenkomsten 
(I. Pensioenen inzake rechtstreekse overeenkomsten) 3.686.799,45 

- art. 547.0005 : Pensioenaandelen 666.147,54 

- art. 547.0007 : Regularisaties     30.170,69 

totaal voor de rubriek 547 : Pensioenen inzake overeenkomsten  
met voorzorgsinstellingen 
(J. Pensioenen inzake overeenkomsten met voorzorgsinstellingen) 696.318,23 

Deel 2 : BEGROTING INZAKE HET BEHEER VAN DE DIENST 

Omdat de formele toestemming van de toezichthoudende minister, in het onderhavige geval, de 
minister van Pensioenen en Grote Steden, en het eensluidend advies van de inspecteur van 
Financiën met betrekking tot de enige aanvraag voor herverdeling van kredieten buiten de 
wettelijke termijnen werden verleend aan het PDOS, heeft het Rekenhof de overdrachten tussen 
de verschillende begrotingsartikelen niet in aanmerking genomen. De overschrijdingen van de 
limitatieve kredieten werden daarom als volgt vastgesteld: 

- art. 511.040 : Sociale lasten voortspruitend uit de sociale 
wetgeving – Patroonsaandeel statutair personeel 8.570,89 

- art. 511.060 : Sociale dienst 4.938,60 

- art. 511.084 : Syndicale premie         66,35 

totaal voor de rubriek 511 : Personeel 13.575,84 
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Pensioendienst voor de Overheidssector (vervolg) 

- begrotingsartikel (verkorte tekst) 

Kredietoverschrijdingen 

(bedragen in euro) 

- art. 512.030 : Controleorganen   8.954,00 

totaal voor de rubriek 512 : Andere bezoldigingen dan deze van 
het personeel 8.954,00 

- art. 513.010 : Representatie   7.279,28 

totaal voor de rubriek 513 : Representatie- en verplaatsingskosten 7.279,28 

- art. 521.010 : Huren van lokalen en bijkomende lasten 32.087,15 

- art. 521.020 : Huren van materieel en meubilair 271,16 

- art. 521.021 : Huren van fotokopiemachines, faxen, … 27.599,79 

- art. 521.030 : Onderhoud, herstel en inrichting van lokalen 6.471,89 

- art. 521.043 : Autoverzekering 399,48 

- art. 521.060 : Belastingen, gemeente- en provincietaksen     5.347,40 

totaal voor de rubriek 521 : Lokalen en materieel 72.176,87 

- art. 522.013 : Telefoon 629,06 

- art. 522.022 : Vergoeding Information and Communications  
Technology RVP 2.000,00 

- art. 522.024 : Informatica onderhoudscontracten licenties   38.936,91 

totaal voor de rubriek 522 : Bureel 41.565,97 

- art. 526.060 : Beheerskosten betaald aan de NMBS   102.390,11 

totaal voor de rubriek 526 : Andere prestaties en werken door  
derden 102.390,11 

- art. 550.060 : Informaticamaterieel (hardware) 19.748,46 

- art. 550.070 : Informaticamaterieel (software)   22.998,49 

totaal voor het hoofdstuk 55 : Sommen verschuldigd aan derden  
voor aankoop van patrimoniale  
goederen 42.746,95 
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Pensioendienst voor de Overheidssector (vervolg) 

- begrotingsartikel (verkorte tekst) 

Kredietoverschrijdingen 

(bedragen in euro) 

- art. 570.010 : Storting aan de Staat   4.124,96 

totaal voor het hoofdstuk 57 : Aanwending van de boni 4.124,96 

Bron : Rekenhof 

De  verschillende  begrotingsoverschrijdingen  worden  becommentarieerd  in  de 
gedetailleerde conclusies die hierna per instelling zijn gegroepeerd. 

Op grond van de elementen die zijn ingezameld in het kader van zijn controles, heeft het 
Rekenhof er geen bezwaar tegen dat de aanvullende kredieten worden toegekend die nodig 
zijn om de vastgestelde overschrijdingen te regulariseren. 

 

Brussel, 2 december 2015 
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HOOFDSTUK 2 

Besluiten van het Rekenhof 

Jaar 2011 
2.1  Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 

Ter  uitvoering  van  artikel 6  van  de  wet  van  16 maart 1954  betreffende  de  controle  op 
sommige instellingen van openbaar nut werden de rekeningen die het Federaal Agentschap 
voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) voor het begrotingsjaar 2011 heeft afgelegd, op 
4 december 2012 door de Minister van Financiën aan het Rekenhof overgezonden. 

Uit het onderzoek  van de  rekeningen  is  gebleken dat  er  voor  een  totaal  van  1.733.416,85 
euro overschrijdingen op limitatieve kredieten zijn gebeurd. 

Het Rekenhof vestigt de aandacht op artikel 5 van de wet van 16 maart 1954, dat preciseert 
dat de overdrachten en overschrijdingen van limitatieve kredieten die zijn uitgetrokken op 
de begroting van de organismen, vóór enige tenuitvoerlegging moeten worden toegestaan 
door de minister van wie het organisme afhangt, op eensluidend advies van de minister van 
Financiën  of  diens  gemachtigde.  Enkel  het  akkoord  van  de  inspecteur  van  Financiën 
volstaat dus niet. 

Als gevolg daarvan heeft het Rekenhof bij het bepalen van de kredietoverschrijdingen geen 
rekening gehouden met de vraag  tot overdracht van een som van  104.545 euro  tussen de 
begrotingsartikelen 533.02 « Toelagen aan organisaties » en 533.04 « Programma Vrijwillige 
Terugkeer » die op 12 maart 2012, d.i. meer dan twee maanden te laat in vergelijking met de 
wettelijke  termijnen,  op  initiatief  van  de  Inspectie  van  Financiën  werd  gericht  aan  de 
toezichthoudende minister, in casu de staatssecretaris belast met Asiel en Migratie. 

In het  kader  van het bepalen  van de  kredietoverschrijdingen heeft  zijn  college  evenmin 
rekening gehouden met het bedrag van de kredieten bestemd voor het Agentschap (38.000 
euro), dat  voortvloeit uit de  toewijzing  van  provisionele  kredieten  toegekend door  twee 
koninklijke  besluiten  houdende  gedeeltelijke  verdeling  van  het  provisioneel  krediet 
ingeschreven  in programma 03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2011 (cf. voetnoot nr.  1). Die aanpassing van de uitgavenbegroting 
werd niet formeel goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Het Rekenhof merkt eveneens op dat de wetgever in artikel 3 van de wet van 26 november 
2011  houdende  eerste  aanpassing  van  de  algemene  uitgavenbegroting  voor  het 
begrotingsjaar  2011,  enkel  de  totale  ontvangsten  en  de  totale  uitgaven  van  Fedasil  heeft 
vermeld en geen onderscheid heeft gemaakt tussen eigen begroting en begroting voor orde. 
Bovendien werd de gedetailleerde begroting van de entiteit niet gepubliceerd in de tabellen 
bij de genoemde wet.  



UITVOERINGSREKENINGEN VAN DE BEGROTING VAN DE ION VAN CATEGORIE A 2011 / 15 

 

 

 

 

Het  Hof  stelt  voor  de  rekening  van  uitvoering  van  de  begroting  van  het  Federaal 
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers over het begrotingsjaar 2011 als volgt vast te 
stellen (bedragen in euro): 

A. - VASTLEGGINGEN   

Pro memorie   

B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op ................................................... 352.561.632,091 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ...................... 367.808.209,44 

III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.44.6 van de wet van 30 mei 2011 houdende 
de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2011, met uitsluiting van de 
kredieten voor orde, zoals aangepast door 
artikel 3 van de wet van 26 november 2011 
houdende eerste aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 
2011, op ........................................................ 408.278.636,00 

   

 

1 Dit bedrag houdt rekening met de 38.000,00 euro die toegewezen werden door gedeeltelijke verdelingen van de door 2 

koninklijke besluiten  toegekende provisionele kredieten van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 

2011: koninklijk besluit van 19  juni 2011 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de  schadevergoedingen en de 

gerechtskosten van het tweede trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 

van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting  voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd  tot het dekken  van 

allerhande uitgaven voortvloeiend uit de  loopbaanhervorming, de  financiering van het Belgisch aandeel  in de nieuwe 

NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van 

de  consumptieprijzen,  en  andere  diverse  (30.000,00  €),  koninklijk  besluit  van  24  juni  2011  houdende  gedeeltelijke 

verdeling,  betreffende  de  tussenkomst  van  de  Staat  in  de  hospitalisatieverzekering,  van  het  provisioneel  krediet 

ingeschreven in het programma 03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 

2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van 

het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de 

wijziging  van  het  indexcijfer  van  de  consumptieprijzen,  en  andere  diverse  (8.000,00  €).  Een  derde  koninklijk  besluit, 

namelijk  dat  van  26  november  2011  houdende  gedeeltelijke  verdeling,  betreffende  de  schadevergoedingen  en  de 

gerechtskosten van het vierde trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 

van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting  voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd  tot het dekken  van 

allerhande uitgaven voortvloeiend uit de  loopbaanhervorming, de  financiering van het Belgisch aandeel  in de nieuwe 

NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van 

de consumptieprijzen, en andere diverse, voorzag  in kredieten (97.000,00 €) die evenwel niet werden vereffend na een 

negatief advies van de Inspectie van Financiën. 
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Waarvan de te annuleren kredietoverschotten 
dienen te worden afgetrokken ..........................  –    42.203.843,41 

En waarbij moeten eventueel worden gevoegd 
de noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijdingen op de limitatieve kredieten, 
waarover de wetgever dient uitspraak te doen, 
te dekken:   

  op artikel 524.01: “Geschillen” ......................... 522.939,18  

op artikel 529.02: “Asielzoekers medische 
kosten” ......................................................... 1.122.537,49  

 +      1.645.476,67 

 

En waarbij moeten eventueel worden gevoegd 
de noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijding op de limitatieve kredieten te 
dekken, na gunstig advies van de Inspectie van 
Financiën afgegeven buiten de wettelijke 
termijnen, en waarover de wetgever dient 
uitspraak te doen:   

 
op artikel 533.04: “Programma Vrijwillige 
Terugkeer” .....................................................  +          87.940,18 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2011 zou derhalve 
bedragen .......................................................  367.808.209,44 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting 

1°      Ontvangsten 

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht ............................... 662.055,74  

Financiële ontvangsten .................................... 610,00  

Tussenkomsten van de Staat ............................   351.898.966,35  

Totaal van de ontvangsten ........................................  352.561.632,09 

2°      Uitgaven 

Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ........................................ 53.524.564,65  

Betalingen aan derden voor prestaties, 
werken,leveringen, enz., die tot voorwerp 
hebben diensten of goederen niet vatbaar om 
geïnventariseerd te worden .............................. 53.079.563,22  

Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening van de statutaire opdracht ............... 258.450.372,17  
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Betalingen aan derden voor het verwerven van 
patrimoniale goederen .....................................       2.753.709,40  

Totaal van de uitgaven ..............................................  367.808.209,44 

Bijgevolg overtreffen de uitgaven de ontvangsten met ..  15.246.577,35 

en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2010 opliep tot .................................  145.750.414,03 

sluit het begrotingsjaar 2011 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van ...........................................  130.503.836,68 

C. - BEGROTING VOOR ORDE   

Toestand op 31 december 2010 .......................  4.638.590,21 

Ontvangsten ................................................. +  5.829.013,50  

Uitgaven ....................................................... –  7.384.582,02  

Toestand op 31 december 2011 .......................  3.083.021,69 
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2.2  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelenen 
Gezondheidsproducten 

Ter  uitvoering  van  artikel 6  van  de  wet  van  16 maart 1954  betreffende  de  controle  op 
sommige instellingen van openbaar nut werden de rekeningen die het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voor het begrotingsjaar 2011 heeft 
afgelegd, op 27 juni 2012 door de Minister van Financiën aan het Rekenhof overgezonden. 

Uit het onderzoek van de rekeningen is gebleken dat de limitatieve kredieten voor in totaal 
2.247.362,00 euro werden overschreden omdat de twee  laatste aanvragen tot overheveling 
van  kredieten  achteraf  werden  ingediend  bij  de  minister  van  Sociale  Zaken  en 
Volksgezondheid en dus niet  in aanmerking werden genomen1. Het Rekenhof heeft enkel 
rekening  gehouden met de  vijf herverdelingen die het  FAGG doorvoerde  en die  vóór  31 
december 2011 het fiat kregen van de toezichthoudende minister. 

De  door  het  parlement  goedgekeurde  begroting  van  het  FAGG  vermeldt  dat  bepaalde 
kredieten niet limitatief zijn. Die niet‐limitatieve kredieten vertegenwoordigen 25 % van de 
uitgavenkredieten die  in 2011 werden  toegekend. Op 6 mei 2008 verkreeg het agentschap 
van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken en van de minister van Financiën 
een  principeakkoord  over  de  mogelijkheid  om  over  niet‐limitatieve  kredieten  te 
beschikken2. In zijn aanvraag heeft het agentschap niet gespecificeerd over welke kredieten 
het  ging,  maar  preciseerde  wel  dat  het  de  bedoeling  was  bepaalde  artikelen  van  de 
uitgavenkredieten te koppelen aan het werkelijke niveau van de ontvangsten van het  jaar 
van  sommige  artikelen  van  de  ontvangstenkredieten. Het  voegde  daar  nog  aan  toe  dat 
transacties  waarbij  de  bedragen  in  de  door  de  Kamer  goedgekeurde  begroting  worden 
overschreden, uiteraard het voorafgaand akkoord van de Inspectie van Financiën vergen. 

Het Rekenhof merkt op dat er geen duidelijke  link gemaakt  is tussen de uitgaven die het 
voorwerp zijn van niet‐limitatieve kredieten en de ontvangsten die verband houden met de 
omvang van de  activiteiten van het  agentschap. De overschrijdingen van niet‐limitatieve 
kredieten die op 31 december 2011 nog niet aan de IF waren voorgelegd, belopen 221.176,00 
euro. 

Sinds 2008 vermeldt het agentschap in zijn rekening van uitvoering van de begroting, na de 
berekening van het resultaat van het  jaar, een rekening 412‐011  ‘op de rekening behouden 
overschot/terugname van het overschot om het op de rekening te behouden’, om tot een 
eindregeling  in  evenwicht  te  komen.  Het  Rekenhof  herinnert  eraan  dat 
begrotingsoverschotten  niet  kunnen  worden  gebruikt  in  een  latere  begroting.  Het 
gecumuleerd begrotingsresultaat, dat voor elke  instelling van categorie A van de wet van 
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut wordt berekend, is 
louter informatief. 

 

1 Artikel  5,  1e  lid,  van de wet  van  16 maart  1954 betreffende de  controle op  sommige  instellingen  van openbaar nut 

bepaalt: « Overdracht en overschrijding van de  limitatieve kredieten uitgetrokken op de begroting van de organismes 

moeten,  vóór  enige  tenuitvoerlegging  worden  toegestaan  door  de  minister,  van  wie  het  organisme  afhangt,  op 

eensluidend advies van de Minister van Financiën of diens gemachtigde ». 
2 Artikel 2, 4e  lid,  van de wet van  16 maart  1954 betreffende de  controle op  sommige  instellingen  van openbaar nut 

bepaalt: « Met de instemming van de minister van wie het organisme afhangt en van de Minister van Financiën, kan de 

begroting niet limitatieve kredieten omvatten ». 
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Het  Hof  stelt  voor  de  rekening  van  uitvoering  van  de  begroting  van  het  Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten over het begrotingsjaar 2011 
als volgt vast te stellen (bedragen in euro, afgerond tot op de eenheid): 

A. - VASTLEGGINGEN   

Pro memorie   

B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op ................................................... 55.052.412,001 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ...................... 54.165.448,00 

III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.25.7 van de wet van 30 mei 2011 houdende 
de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2011, zoals aangepast door de 
eerste vijf interne herverdelingen goedgekeurd 
door de voogdijminister vóór 31 december 
2011, op ........................................................ 56.616.513,00 

 
Waarvan de te annuleren kredietoverschotten 
dienen te worden afgetrokken ..........................  –    5.139.603,00 

 

Waarbij de aanvullende kredieten moeten 
worden gevoegd die toegekend moeten worden 
voor de uitgaven uitgevoerd op een niet-
limitatief krediet boven het in de begroting 
bepaalde bedrag:   

 op artikel 526.0602 .........................................  +      220.000,00 

   

 

1 Dit bedrag houdt  rekening met de 6.000,00 euro die  toegekend werden door het koninklijk besluit van 24  juni 2011 

houdende  gedeeltelijke  verdeling,  betreffende  de  tussenkomst  van  de  Staat  in  de  hospitalisatieverzekering,  van  het 

provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, 

de financiering van het Belgisch aandeel  in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan  inzake startbanen bij de 

FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse. 
2 Die uitgave werd op  18 augustus 2011 goedgekeurd door  toezichthoudende minister, na een gunstig advies dat de 

Inspectie van Financiën op 20  juli 2011 verstrekte, en wordt gedekt door een  toereikend bedrag aan ontvangsten op 

artikel 411.094 “50 centiemen” (rekening nr. 1 Beroepskrediet). 
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Waarbij de aanvullende kredieten moeten 
worden gevoegd die toegekend moeten worden 
voor de uitgaven uitgevoerd op een niet-
limitatief krediet boven het in de begroting 
bepaalde bedrag, zonder de voorafgaande 
goedkeuring van de Inspectie van Financiën1: 

  op artikel 522.011 .......................................... 62.732,00 

 op artikel 522.013 ............................................. 51.191,00  

  op artikel 526.060 .......................................... 93.911,00 

 op artikel 527.020 .......................................... 13.136,00  

 op artikel 528.031 .......................................... 206,00  

   +      221.176,00 

 

En waarbij moeten eventueel worden gevoegd 
de noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijdingen op de limitatieve kredieten te 
dekken, maar na gunstig advies van de 
Inspectie van Financiën, buiten de wettelijke 
termijnen goedgekeurd door de 
voogdijminister, en waarover de wetgever 
dient uitspraak te doen:   

 op artikel 511.010 .......................................... 988.340,00  

 op artikel 511.100 .......................................... 372,00  

 op artikel 513.011 .......................................... 14.818,00  

 op artikel 522.014 .......................................... 18.171,00  

 op artikel 522.022 .......................................... 12.520,00  

 op artikel 524.010 .......................................... 9.907,00  

 op artikel 526.061 .......................................... 3.234,00  

 op artikel 527.030 .......................................... 1.200.000,00  

   +   2.247.362,00 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2011 zou derhalve 
bedragen ....................................................... 54.165.448,00 

   

 

1 Zie inleiding, punt 2.2, p. 18. De aanvragen tot overheveling voor deze artikelen werden ingediend na 31 december. 
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IV.- Algemeen resultaat van de begroting 

1°      Ontvangsten 

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht ............................... 35.592.037,00  

Financiële opbrengsten .................................... 444.375,00  

Tussenkomsten van de Staat ............................ 19.016.000,00  

Terugvorderingen en waarborgen ...................... 0,00  

Gebruik van financiële reserves van het 
begrotingsjaar 20101 ....................................... 0,00  

Gebruik van financiële reserves — 
Geneesmiddelenfonds2 .....................................                  0,00  

Totaal van de ontvangsten ........................................  55.052.412,00 

2°      Uitgaven   

Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ........................................ 22.554.308,00  

Betalingen aan derden voor prestaties, werken,  
leveringen, enz., die tot voorwerp hebben 
diensten of goederen niet vatbaar om 
geïnventariseerd te worden .............................. 31.330.810,00  

Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening door de instelling van haar 
statutaire opdracht .......................................... 0,00  

Betalingen met speciale toewijzing .................... 0,00  

Betalingen aan derden voor het verwerven van 
patrimoniale goederen ..................................... 280.330,00  

Betalingen aan derden ingevolge financiële 
operaties ....................................................... 0,00  

Waarborgen en borgtochten .............................                  0,00  

Totaal van de uitgaven ..............................................  54.165.448,00 

Bijgevolg overtreffen de ontvangsten de uitgaven met ..  886.964,00 

 

1 Art. 13, § 5, wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het FAGG : « Indien de rekening van het 

Agentschap op 31 december van elk  jaar een overschot vertoont, wordt deze som op de  rekening behouden voor het 

volgende jaar ». 

2 Krachtens artikel 19, § 4, van de wet van 20  juli 2006, nam het FAGG  in 2007 de  rechten en verplichtingen van het 

Geneesmiddelenfonds over. Het saldo van de financiële reserve van het fonds bedroeg 27.534.000 euro. 
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en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2010 opliep tot .................................  18.478.541,00 

sluit het begrotingsjaar 2011 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van ...........................................  19.365.505,00 
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2.3  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Ter  uitvoering  van  artikel 6  van  de  wet  van  16 maart 1954  betreffende  de  controle  op 
sommige instellingen van openbaar nut werden de rekeningen die het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor het begrotingsjaar 2011 heeft afgelegd, 
op 1 juni 2012 door de Minister van Financiën aan het Rekenhof overgezonden. 

Uit het onderzoek van de rekeningen  is gebleken dat er voor een totaal van  10.856.981,05 
euro overschrijdingen op  limitatieve kredieten zijn gebeurd. Er werden voor 387,60 euro 
overschrijdingen vastgesteld op niet‐limitatieve kredieten (variabele kredieten). 

De  laatste  aanvraag  tot  kredietoverdracht  werd  niet  bij  de  Minister  van  KMO’s, 
Zelfstandigen,  Landbouw  en  Wetenschapsbeleid  ingediend  binnen  de  termijn  die  is 
bepaald  in  artikel  5,  eerste  lid,  van  de wet  van  16 maart  1954.  Er werd  enkel  rekening 
gehouden met de  vier herverdelingen door het FAVV die  vóór  31 december  2011 werden 
goedgekeurd door de voogdijminister. 

Het totale bedrag aan betaalkredieten in de rekening van uitvoering van de begroting werd 
door de instelling met toestemming vande voogdijminister met 137.000 euro aangepast als 
gevolg van het feit dat de voor de instelling bestemde kredieten stegen door de toewijzing 
van  provisionele  kredieten,  toegekend  door  vier  koninklijke  besluiten  houdende 
gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐11 

 

1  Koninklijk  besluit  van  23  februari  2011  (BS  02/03/2011)  houdende  gedeeltelijke  verdeling,  betreffende  de 

schadevergoedingen en de gerechtskosten van het eerste trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven 

in het programma 03‐41‐1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande 

uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO‐zetel, 

de  uitvoering  van  het  plan  inzake  startbanen  bij  de  FOD’s  en  het  BIRB,  de  wijziging  van  het  indexcijfer  van  de 

consumptieprijzen,  en  andere  diverse  (22.000,00  €),  koninklijk  besluit  van  19  juni  2011  (BS  28/06/2011)  houdende 

gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het tweede trimester van 2011, 

van  het  provisioneel  krediet  ingeschreven  in  het  programma  03‐41‐1  van  de  wet  houdende  de  algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de 

loopbaanhervorming, de  financiering  van het Belgisch aandeel  in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering  van het plan 

inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse 

(65.000,00  €),  koninklijk  besluit  van  24  juni  2011  (BS  17/08/2011)  houdende  gedeeltelijke  verdeling,  betreffende  de 

tussenkomst van de Staat  in de hospitalisatieverzekering, van het provisioneel krediet  ingeschreven  in het programma 

03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken 

van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe 

NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van 

de  consumptieprijzen,  en  andere  diverse  (47.000,00  €),  koninklijk  besluit  van  29  juli  2011  (BS  05/09/2011)  houdende 

gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het derde trimester van 2011, van 

het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting 

voor  het  begrotingsjaar  2011  en  bestemd  tot  het  dekken  van  allerhande  uitgaven  voortvloeiend  uit  de 

loopbaanhervorming, de  financiering  van het Belgisch aandeel  in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering  van het plan 

inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse 

(3.000,00 €). Een vijfde koninklijk besluit, namelijk dat van 26 november 2011  (BS 14/12/2011) houdende gedeeltelijke 

verdeling,  betreffende  de  schadevergoedingen  en  de  gerechtskosten  van  het  vierde  trimester  van  2011,  van  het 

provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, 

de financiering van het Belgisch aandeel  in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan  inzake startbanen bij de 

FOD’s en het BIRB, de wijziging van het  indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse, voorzag  in kredieten 
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van  de wet  houdende  de  algemene  uitgavenbegroting  voor  het  begrotingsjaar  2011. Die 
aanpassing van de uitgavenbegroting werd niet  formeel goedgekeurd door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

Het  begrotingsartikel  450.010  « Aandeel  in  Interdepartementale  Provisie »  in  de  kolom 
“oorspronkelijk krediet” uit de begrotingstabellen die zijn gevoegd bij de wet van 30 mei 
2011 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, ontbreekt in de 
door de instelling overgelegde uitvoeringsrekening van de begroting. 

Het  Hof  stelt  voor  de  rekening  van  uitvoering  van  de  begroting  van  het  Federaal 
Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de Voedselketen  en  de  Begrotingsfondsen1  over  het 
begrotingsjaar 2011 als volgt vast te stellen (bedragen in euro): 

A. - VASTLEGGINGEN   

Pro memorie   

B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op ................................................... 208.501.696,382 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ...................... 183.052.466,72 

III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.25.4 van de wet van 30 mei 2011 houdende 
de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2011, zoals aangepast door de 
eerste vier interne herverdelingen goedgekeurd 
door de voogdijminister vóór 31 december 
2011, op ........................................................ 201.207.864,00 

  
Waarvan de te annuleren kredietoverschotten 
dienen te worden afgetrokken .......................... –    29.012.765,93 

   

                                                                                                                                                               

(81.000 €) die evenwel niet werden vereffend  in opdracht van de  Inspectie van Financiën, aangezien de reeds gestorte 

bedragen volstonden om de gerechtskosten te dekken tot aan het einde van het jaar. 

1  Sinds  2003  staat  het  FAVV  voor  het  beheer  in,  voor  rekening  van  de  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de 

Voedselketen  en  Leefmilieu,  van  3  begrotingsfondsen :  Begrotingsfonds  voor  de  productie  en  de  bescherming  van 

planten en plantaardige producten, Begrotingsfonds voor de grondstoffen en Begrotingsfonds voor de gezondheid en de 

kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten. 
2 Dit bedrag houdt rekening met de 137.000,00 euro die toegewezen werden door gedeeltelijke verdelingen van de door 

4 koninklijke besluiten toegekende provisionele kredieten van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 

2011 (zie de voetnoot op de vorige pagina). 
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Waarbij moeten eventueel worden gevoegd de 
noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijdingen op de limitatieve kredieten, 
waarover de wetgever dient uitspraak te doen, 
te dekken: 

  op artikel 511.060 .......................................... 46.661,41  

op artikel 524.010 .......................................... 88.677,00  

   +      135.338,41 

 

Daar moeten eventueel de aanvullende 
kredieten aan worden toegevoegd die nodig 
zijn om de verrichte uitgaven te dekken 
ondanks de ontoereikendheid van de 
limitatieve kredieten in de begroting, waarover 
de wetgever uitspraak dient te doen:   

 op artikel 560.020 ..........................................  +  5.715.000,001 

En waarbij moeten eventueel worden gevoegd 
de noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijdingen op de limitatieve kredieten te 
dekken, maar na gunstig advies van de 
Inspectie van Financiën, buiten de wettelijke 
termijnen goedgekeurd door de 
voogdijminister, en waarover de wetgever 
dient uitspraak te doen: 

op artikel 511.010 .......................................... 4.971.859,61 

op artikel 511.052 .......................................... 11.328,82 

 op artikel 521.042 .......................................... 3.865,68  

 op artikel 521.060 .......................................... 3.702,12  

 op artikel 521.074 .......................................... 5.886,16  

 op artikel 522.021 .......................................... 10.000,25  

+   5.006.642,64 

 

Waarbij de aanvullende kredieten moeten 
worden gevoegd die toegekend moeten worden 
voor de uitgaven uitgevoerd op een niet-
limitatief krediet (variabel krediet) boven het in 
de begroting bepaalde bedrag:   

 op artikel 540.030 .......................................... 0,01  

   

 

1 Vervroegde terugbetaling van voorschotten aan de Schatkist. 
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en waarbij de aanvullende kredieten moeten 
worden gevoegd die toegekend moeten worden 
voor de uitgaven uitgevoerd op een niet-
limitatief krediet (variabel krediet), bij 
ontstentenis van kredieten in de begroting:   

 op artikel 542.9901 ......................................... 387,59  

   +             387,60 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2011 zou derhalve 
bedragen ....................................................... 183.052.466,72 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting 

1°      Ontvangsten 

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht (inclusief 
leasingschulden) ............................................. 79.747.361,75 

Opbrengsten uit de begrotingsfondsen ............... 20.761.334,63 

Tussenkomsten van de Staat ............................ 107.993.000,00 

Terugvorderingen en waarborgen ......................                   0,00 

Totaal van de ontvangsten ........................................ 208.501.696,38 

2°      Uitgaven 

Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ........................................ 88.447.387,80 

Betalingen aan derden voor prestaties, werken,  
leveringen, enz., die tot voorwerp hebben 
diensten of goederen niet vatbaar om 
geïnventariseerd te worden .............................. 69.063.446,94 

Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening door de instelling van haar 
statutaire opdracht .......................................... 4.339.904,56 

Betalingen met speciale toewijzing .................... 11.971.285,16 

Betalingen aan derden voor het verwerven van 
patrimoniale goederen ..................................... 2.220.530,92 

   

 

1  Het  organieke  Begrotingsfonds  voor  de  gezondheid  en  de  kwaliteit  van  de  dieren  en  dierlijke  producten  werd 

administratief opgedeeld in 5 delen, ook fonds of sector genoemd. Het totale bedrag van de oninbare vorderingen 2011 

(art. 542.990)  is als volgt :  rundersector 296,95 euro, varkenssector 77,08 euro, zuivelsector 0,00 euro, pluimveesector 

10,46 euro en sector kleine herkauwers 3,10 euro. 
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Betalingen aan derden ingevolge financiële 
operaties ....................................................... 7.009.911,34 

Waarborgen en borgtochten .............................                   0,00 

Totaal van de uitgaven .............................................. 183.052.466,72 

Bijgevolg overtreffen de ontvangsten de uitgaven met .. 25.449.229,66 

en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2010 opliep tot ................................. 116.584.406,71 

sluit het begrotingsjaar 2011 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van ........................................... 142.033.636,37 
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2.4  Federaal Planbureau 

De rekeningen van het begrotingsjaar 2011, afgelegd door het Federaal Planbureau (FPB) ter 
uitvoering  van  artikel  6,  §  3,  van  de wet  van  16 maart  1954  betreffende  de  controle  op 
sommige  instellingen  van  openbaar  nut,  werden  op  27  juni  2012  door  de minister  van 
Financiën overgelegd aan het Rekenhof. 

De gepubliceerde begroting in bijlage van de wet van 30 mei 2011 houdende de Algemene 
uitgavenbegroting  voor het begrotingsjaar  2011 bepaalt niet dat bepaalde  kredieten niet‐
limitatief  zijn,  in  casu  alle  kredieten  met  betrekking  tot  de  werkingsuitgaven  en  de 
investeringsuitgaven. De uitvoeringsrekening van de begroting vermeldt deze eigenschap 
ook niet. Het niet‐limitatief  karakter  van  deze  kredieten moet  bovendien  op  grond  van 
artikel 2 van de wet van 16 maart 1954 de instemming hebben van de hiërarchisch bevoegde 
ministers van het FPB en de minister van Begroting. Die instemming is ook niet bekomen. 

Volgens  artikel  5  van  diezelfde  wet  moeten  overdrachten  en  overschrijdingen  van 
limitatieve kredieten voor enige tenuitvoerlegging worden toegestaan door de minister van 
wie het organisme afhangt, op eensluidend advies van de minister van Begroting of diens 
gemachtigde. In zijn brief van 9 november 2011 heeft het FPB de transfer van kredieten op 
de begroting 2011 bij de Inspecteur van Financiën aangevraagd, die ze ook goedkeurde op  
14  november  2011.  Deze  transfer  werd  opgenomen  in  de  uitvoeringsrekening  van  de 
begroting. 

De begroting splitst de ontvangsten op in de dotatie en de ontvangsten uit conventies. De 
uitgaven  betreffende  de  conventies worden  daarentegen  niet  gescheiden  van  de  andere 
uitgaven  behalve  voor  wat  betreft  personeel.  Bijgevolg  zijn  de  begroting  en 
uitvoeringsrekening weinig  transparant. Het  is onduidelijk of de dotatie  van de  federale 
overheid  voldoende  is  voor  de  financiering  van  de  eigen  werking  en  of  uitgaven  en 
ontvangsten  met  betrekking  tot  de  conventies  in  evenwicht  zijn.  Ook  laat  de 
begrotingsindeling niet toe na te gaan of het niet‐limitatief karakter van sommige uitgaven 
verantwoord is. 

Het Rekenhof heeft n.a.v. zijn controle volgende overschrijdingen vastgesteld: 

511.01  Bezoldigingen  490.479,04 
521.01  Huurkosten, elektriciteit, reinigingsdienst  114.548,54 
521.02  Onderhoud lokalen en voertuigen  26.521,49 
522.01  Kantoorkosten, telefoonkosten en doc.  56.054,13 
  Drukkerij, informatica en fotokopieerapparaten 

Het FPB beschouwt deze werkingsuitgaven als niet‐limitatief. Het niet‐limitatieve karakter 
ervan  is echter niet op de wettelijk voorgeschreven wijze toegestaan. De goedkeuring van 
de begroting van het FPB bij artikel 2.32.2 van de wet van 30 mei 2011 doet als dusdanig 
geen afbreuk aan de toepassing van artikel 2 van de wet van 16 maart 1954. 

Het Rekenhof heeft aan de instelling de volgende aanbevelingen verstrekt: 

‐ de  instemming bekomen van de hiërarchisch bevoegde ministers en de minister van 
Begroting met het niet‐limitatief gedeelte van de kredieten voor werkingsuitgaven; 
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‐ de goedkeuringsprocedures voor de begroting onverkort toepassen; 

‐ de  structuur  van  de  begroting  die  in  de  uitvoeringsrekening  van  de  begroting  is 
vermeld doen overeenstemmen met de structuur van de wettelijke begroting; 

‐ de opmaak van de begroting transparanter maken met het oog op het gebruik ervan als 
beheersinstrument. 

Het  Hof  stelt  voor  de  rekening  van  uitvoering  van  de  begroting  van  het  Federaal 
Planbureau over het begrotingsjaar 2011 als volgt vast te stellen (bedragen in euro): 

A. - VASTLEGGINGEN   

Pro memorie   

B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op ................................................... 9.543.011,901 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ...................... 10.461.767,62 

III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.32.2 van de wet van 30 mei 2011 houdende 
de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2011, op .................................. 9.867.690,002 

  
Waarvan de te annuleren kredietoverschotten 
dienen te worden afgetrokken .......................... –        93.525,58 

   

 

1 Dit bedrag houdt  rekening met de 2.000,00 euro die  toegekend werden door het koninklijk besluit van 24  juni 2011 

houdende  gedeeltelijke  verdeling,  betreffende  de  tussenkomst  van  de  Staat  in  de  hospitalisatieverzekering,  van  het 

provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, 

de financiering van het Belgisch aandeel  in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan  inzake startbanen bij de 

FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse. 

2 De goedkeuring van de begroting van het FPB bij artikel 2.32.2  van de wet van 30 mei 2011 bevat een materiële fout: 

zowel  bij  de  ontvangsten  als  bij  de  uitgaven  is  een  budget  van  9.242.000  euro  vermeld, maar  dat  bedrag  stemt  in 

werkelijkheid overeen met de dotatie die de Staat aan de instelling betaalde. Het juiste bedrag is 9.867.690 euro, zoals 

vermeld in de begrotingstabel die als bijlage bij de wet van 30 mei 2011 is gevoegd. 
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Waarbij moeten eventueel worden gevoegd de 
noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijding op de limitatieve kredieten1, 
waarover de wetgever dient uitspraak te doen, 
te dekken:   

 op artikel 521.02 ............................................ 26.521,49  

   +        26.521,49 

En waarbij moeten eventueel worden gevoegd 
de noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijdingen op de limitatieve kredieten2 te 
dekken, na gunstig advies van de Inspectie van 
Financiën afgegeven binnen de wettelijke 
termijnen, maar aan de goedkeuring van de 
voogdijminister niet onderworpen door de 
instelling3, en waarover de wetgever dient 
uitspraak te doen: 

op artikel 511.01 ............................................ 490.479,04 

op artikel 521.01 ............................................ 114.548,54 

op artikel 522.01 ............................................ 56.054,13 

+       661.081,71 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2011 zou derhalve 
bedragen ....................................................... 10.461.767,62 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting 

1°      Ontvangsten 

Opbrengsten uit hoofde van de uitoefening van 
de statutaire opdracht ..................................... 289.267,25 

Tussenkomsten van de Staat ............................ 9.242.000,00 

Andere ontvangsten ........................................        11.744,65 

Totaal van de ontvangsten ........................................ 9.543.011,90 

2°      Uitgaven 

Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ........................................ 8.334.227,26 

 

1 De  bij  artikel  2  van  de wet  van  16 maart  1954  vereiste  instemming  van  de  hiërarchisch  bevoegde ministers  en  de 

minister van Begroting om deze kredieten niet‐limitatief te gebruiken, is niet bekomen. 
2 Idem. 

3 cf. supra, p. 28, § 3. 
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Sommen verschuldigd aan derden voor 
prestaties, werken, leveringen, enz., die tot 
voorwerp hebben diensten of goederen niet 
vatbaar om geïnventariseerd te worden ............. 2.037.779,41 

Rechtzettingenconventies en vordering in het 
verleden ........................................................ 0,00 

Betalingen aan derden voor de verwerving van 
patrimoniale goederen .....................................        89.760,95 

Totaal van de uitgaven .............................................. 10.461.767,62 

Bijgevolg overtreffen de uitgaven de ontvangsten met .. 918.755,72 

en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2010 opliep tot ................................. 6.502.700,91 

sluit het begrotingsjaar 2011 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van ........................................... 5.583.945,19 

   



UITVOERINGSREKENINGEN VAN DE BEGROTING VAN DE ION VAN CATEGORIE A 2011 / 32 

 

 

 

 

2.5  Regie der Gebouwen 

De rekeningen die de Regie der Gebouwen over het begrotingsjaar 2011 heeft afgelegd, zijn 
op  4  oktober  2013  door  de  Minister  van  Financiën  ter  controle  aan  het  Rekenhof 
toegezonden, d. w. z. met vertraging  in vergelijking met de datum die  is vastgesteld door 
artikel 6, §3, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut. 

De Regie der Gebouwen houdt zich al jarenlang niet aan de wettelijke termijnen voor het 
overleggen  van  rekeningen. De maatregelen  die  in  2012  zijn  genomen  binnen  de  dienst 
boekhouding van de  instelling, hebben niettemin  toegelaten  een  aanzienlijk deel van de 
geaccumuleerde vertraging in de voorlegging van de rekeningen in te halen. 

De  Regie  der  Gebouwen  had  zich  evenwel  geëngageerd  om  werk  te  maken  van  een 
aangepast boekhoudplan. Het Rekenhof stelt vast dat die belofte niet werd gehouden1. 

Het  Rekenhof  had  opgemerkt  dat  er  binnen  de  Regie  geen  procedure  bestaat  om 
kredietoverschrijdingen te voorkomen. 

Het Hof stelt voor de rekening tot uitvoering van de begroting van de Regie der Gebouwen 
over het beheerjaar 2011 als volgt af te sluiten (bedragen in euro): 

A. - VASTLEGGINGEN   

De kredieten toegekend door artikel 2.19.1 
van de wet van 30 mei 2011 houdende de 
algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2011, zoals deze gewijzigd 
werden krachtens de ministeriële beslissingen 
genomen bij toepassing van artikel 5 van de 
wet van 16 maart 1954, op .............................

 

564.067.716,00 

Daaraan moeten eventueel de noodzakelijke 
aanvullende kredieten worden toegevoegd om 
de overschrijding op de niet limitatieve 
kredieten te dekken: 

  

op artikel 537.12: “Specifieke inrichtingskosten 
in gebouwen door de Regie gehuurd voor de 
huisvesting van Staatsdiensten, van door de 
Staat beheerde openbare diensten en van 
sommige categorieën door de Staat bezoldigd 
personeel” ....................................................  +         135.175,89 

   

 

1 De vertraging bij het indienen van de rekeningen en de lacunes in de economische boekhouding, zijn aan bod gekomen 

in  een  afzonderlijk  artikel  in  het  169e  Boek  van  het  Rekenhof,  Volume  I,  p.  275‐285.  Beschikbaar  op  de  website 

www.rekenhof.be. 
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En daaraan moeten eventueel de noodzakelijke 
aanvullende kredieten worden toegevoegd om 
de overschrijding op de limitatieve kredieten, 
waarover de wetgever uitspraak dient te doen, 
te dekken: 

  

op artikel 537.15: “Diverse werken in gehuurde 
gebouwen met behulp van privé-financiering of 
analoge verrichtingen” ....................................  +      2.747.432,71 

De in 2011 aangerekende vastleggingen, op ....... 326.647.492,78  

De vastleggingskredieten beschikbaar op 
31 december 2011, te weten ............................. 240.302.831,82 

 

zijn te annuleren. 
  

B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verworven 
rechten), met uitsluiting van die voor orde, op ... 823.116.846,261 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verworven rechten), met uitsluiting 
van die voor orde, op ...................................... 866.357.065,05 

   

 

1 Dit bedrag houdt rekening met de 31.294.000,00 euro die toegewezen werden door gedeeltelijke verdelingen van de 

door  4  koninklijke  besluiten  toegekende  provisionele  kredieten  van  de  Algemene  Uitgavenbegroting  voor  het 

begrotingsjaar  2011:  koninklijk  besluit  van  23  februari  2011  houdende  gedeeltelijke  verdeling,  betreffende  de 

schadevergoedingen en de gerechtskosten van het eerste trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven 

in het programma 03‐41‐1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande 

uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO‐zetel, 

de  uitvoering  van  het  plan  inzake  startbanen  bij  de  FOD’s  en  het  BIRB,  de  wijziging  van  het  indexcijfer  van  de 

consumptieprijzen,  en  andere  diverse  (3.218.000,00  €),  koninklijk  besluit  van  19  juni  2011  houdende  gedeeltelijke 

verdeling,  betreffende  de  schadevergoedingen  en  de  gerechtskosten  van  het  tweede  trimester  van  2011,  van  het 

provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, 

de financiering van het Belgisch aandeel  in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan  inzake startbanen bij de 

FOD’s  en  het  BIRB,  de wijziging  van  het  indexcijfer  van  de  consumptieprijzen,  en  andere  diverse  (4.095.000,00  €), 

koninklijk  besluit  van  29  juli  2011  houdende  gedeeltelijke  verdeling,  betreffende  de  schadevergoedingen  en  de 

gerechtskosten van het derde trimester van 2011, van het provisioneel krediet  ingeschreven  in het programma 03‐41‐1 

van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting  voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd  tot het dekken  van 

allerhande uitgaven voortvloeiend uit de  loopbaanhervorming, de  financiering van het Belgisch aandeel  in de nieuwe 

NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van 

de  consumptieprijzen,  en  andere  diverse  (1.132.000,00  €),  en  koninklijk  besluit  van  13  november  2011  houdende 

gedeeltelijke verdeling, betreffende de door de Ministerraad goedgekeurde diverse maatregelen, van het provisioneel 

krediet  ingeschreven  in  het  programma  03‐41‐1  van  de  wet  houdende  de  algemene  uitgavenbegroting  voor  het 

begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de  loopbaanhervorming, de 

financiering  van het Belgisch  aandeel  in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering  van het plan  inzake  startbanen bij de 

FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse (22.849.000,00 €). 
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III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

De kredieten die werden verleend door artikel 
2.19.1 van de voornoemde wet van 30 mei 
2011, met uitsluiting van de kredieten voor 
orde, zoals deze gewijzigd werden door de wet 
van 21 december 2011 houdende derde 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2011, en zoals 
gewijzigd krachtens de ministeriële 
beslissingen genomen bij toepassing van 
artikel 5 van de wet van 16 maart 1954, op ....... 964.927.254,00 

Waarvan in mindering moeten worden 
gebracht: 

  de te annuleren kredietoverschotten ................. –  107.842.849,19 

Waaraan de aanvullende kredieten moeten 
worden toegevoegd die toegekend moeten 
worden voor de uitgaven uitgevoerd op een 
niet-limitatief krediet boven het in de begroting 
bepaalde bedrag: 

op artikel 533.05: “Investeringen met behulp 
van privé-financiering, huurkoopcontractenen 
analoge verrichtingen, voor de algemene 
behoeften van de federale overheid” .................. 939.692,26  

op artikel 534.02: “Kwijtschelding van 
kortingen en boeten wegens laattijdige 
oplevering en van andere boeten opgelegd 
door het bestuur” ........................................... +      4.156,87  

 943.849,13 

Daaraan moeten eventueel de aanvullende 
kredieten worden toegevoegd die 
overeenstemmen met de bedragen waarmee 
limitatieve kredieten werden overschreden en 
waarover de wetgever uitspraak moet doen: 

 
op artikel 511.01: “Bezoldiging van het 
personeel in statutair rechtsverband” ................ 162.102,50  

op artikel 511.02: “Bezoldiging van het 
aanvullend personeel” ..................................... 116.007,35 

 

op artikel 511.04: “Sociale lasten 
voortspruitend uit de sociale wetgeving 
(werkgeversaandeel)” ..................................... 888.637,96  

 
op artikel 521.10: “Verbruiksuitgaven van de 
Koninklijke paleizen” ....................................... 31.449,57  

op artikel 522.02: “Uitgaven van allerlei aard in 
verband met de werking van de informatica-
uitrusting” ..................................................... 25.364,00 
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op artikel 524.01: “Niet-forfaitaire honoraria 
van advocaten, experten, deurwaarders (met 
inbegrip van provisionele voorschotten), 
gerechtskosten, schadevergoedingen, 
verwijlintresten, fiscale boeten, enz.” ................ 321.630,75  

 

op artikel 524.02: “Niet-forfaitaire honoraria 
van advocaten, experten, deurwaarders (met 
inbegrip van provisionele voorschotten), 
gerechtskosten, schadevergoedingen, 
verwijlintresten, fiscale boeten, enz., in 
verband met de internationale instellingen” ....... 1.172.887,24  

 

op artikel 533.13: “Investeringen in het raam 
van het “Meerjarenplan Justitie” voor werken in 
de gevangenissen” .......................................... 5.528.086,31  

 

op artikel 537.04: “Huur van gebouwen, 
aanhorigheden en terreinen door de Regie der 
Gebouwen voor rekening van Openbare 
Diensten, andere dan de Staat” ........................ 52.106,67  

 
op artikel 550.03: “Kantoormachines, 
informatica- en bureaumaterieel” ..................... 30.207,39  

 
op artikel 550.06: “Telecommunicatie-
installaties” .................................................... +           331,37  

8.328.811,11 

In dat geval zou het totaal van de definitieve 
kredieten voor het dienstjaar 2011 bedragen ..... 866.357.065,05 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting voor het 
beheerjaar 2011 

1°      Ontvangsten 

Opbrengsten voortvloeiend uit de statutaire 
opdracht van de instelling ................................ 63.640.480,82  

Opbrengst van de verkoop van 
vermogensgoederen ........................................ 4.545,45  

Financiële ontvangsten .................................... 32.578.218,97  

Staatstegemoetkoming ....................................   726.893.601,02  

Totaal van de ontvangsten ........................................  823.116.846,26 

2°      Uitgaven 

Betalingen aan tot de instelling behorende 
personen ....................................................... 73.351.776,49 

Betalingen aan derden voor prestaties, 
leveringen en werken die niet kunnen worden 
geïnventariseerd ............................................. 44.839.232,72 
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Betalingen aan derden als gevolg van de 
uitoefening door de instelling van haar 
statutaire opdracht .......................................... 701.173.026,96  

Betalingen aan derden voor de aankoop van 
vermogensgoederen ........................................ 2.561.626,24  

Betalingen aan derden wegens financiële 
verrichtingen ..................................................     44.431.402,64  

Totaal van de uitgaven ..............................................  866.357.065,05 

Bijgevolg overtreffen de uitgaven de ontvangsten met ..  43.240.218,79 

en aangezien het op 31 december 2010 gecumuleerde 
begrotingsoverschot opliep tot ...................................  311.852.508,31 

sluit het beheerjaar 2011 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van ...........................................  268.612.289,52 

C. - BEGROTING VOOR ORDE   

Toestand op 31 december 2010 .......................  26.734.555,23 

Ontvangsten ................................................. +  26.069.220,09  

Uitgaven ....................................................... –  20.430.253,90  

Toestand op 31 december 2011 .......................  32.373.521,42 
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2.6  Pensioendienst voor de Overheidssector 

Ter  uitvoering  van  artikel 6  van  de  wet  van  16 maart 1954  betreffende  de  controle  op 
sommige instellingen van openbaar nut werden de rekeningen die de Pensioendienst voor 
de Overheidssector  (PDOS) voor het begrotingsjaar 2011 heeft afgelegd, op 25 maart 20141 
door de Minister van Financiën aan het Rekenhof overgezonden. 

Uit het onderzoek  van de  rekeningen  is  gebleken dat  er overschrijdingen op  limitatieve 
kredieten voor een totaal bedrag van 28.598.325,65 euro zijn gebeurd. 

Het Hof stelt voor de rekening van uitvoering van de begroting van de Pensioendienst voor 
de Overheidssector over het begrotingsjaar 2011 als volgt vast te stellen (bedragen in euro): 

A. - VASTLEGGINGEN   

Pro memorie   

B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op .................................................. 12.298.240.340,54 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten ........................................ 12.258.341.705,48 

En, voor het deel 2, beheer van de 
dienst2 .............................................. 39.898.635,06 

   

 

1 De  instelling heeft deze  rekeningen vooraf officieus  ter controle voorgelegd aan het Rekenhof, die ze  in de AV van  

27 februari 2013 heeft nagezien. 

2 Dit bedrag houdt rekening met de 11.000,00 euro die toegewezen werden door gedeeltelijke verdelingen van de door 2 

koninklijke besluiten  toegekende provisionele kredieten van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 

2011: koninklijk besluit van 24 juni 2011 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de tussenkomst van de Staat  in 

de hospitalisatieverzekering, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 van de wet houdende 

de  algemene  uitgavenbegroting  voor  het  begrotingsjaar  2011  en  bestemd  tot  het  dekken  van  allerhande  uitgaven 

voortvloeiend  uit  de  loopbaanhervorming,  de  financiering  van  het  Belgisch  aandeel  in  de  nieuwe  NAVO‐zetel,  de 

uitvoering  van  het  plan  inzake  startbanen  bij  de  FOD’s  en  het  BIRB,  de  wijziging  van  het  indexcijfer  van  de 

consumptieprijzen, en andere diverse (7.000,00 €), en koninklijk besluit van 26 november 2011 houdende gedeeltelijke 

verdeling,  betreffende  de  schadevergoedingen  en  de  gerechtskosten  van  het  vierde  trimester  van  2011,  van  het 

provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03‐41‐1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, 

de financiering van het Belgisch aandeel  in de nieuwe NAVO‐zetel, de uitvoering van het plan  inzake startbanen bij de 

FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse (4.000,00 €). 
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II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ..................... 12.253.530.078,64 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten ........................................ 12.214.380.723,54 

En, voor het deel 2, beheer van de 
dienst ............................................... 39.149.355,10 

III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.21.1 van de wet van 30 mei 2011 houdende 
de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2011, op ................................. 12.361.233.000,00 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten ........................................ 12.321.528.000,00 

En, voor het deel 2, beheer van de 
dienst ............................................... 39.705.000,00 

  
Waarvan de te annuleren kredietoverschotten 
dienen te worden afgetrokken ......................... –  136.301.247,01 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten ........................................ –  135.452.788,13 

En, voor het deel 2, beheer van de 
dienst ............................................... –        848.458,88 

  

Waarbij moeten eventueel worden gevoegd de 
noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijdingen op de limitatieve kredieten te 
dekken, maar na gunstig advies van de 
Inspectie van Financiën, buiten de wettelijke 
termijnen goedgekeurd door de 
voogdijminister, en waarover de wetgever 
dient uitspraak te doen (cf. voor het detail, 
tabel 2 van de inleiding, p. 9-11): 

Voor het deel 1, wettelijke opdrachten 

totaal voor de rubriek 531 .............................. 9.529.137,83 

totaal voor de rubriek 532 .............................. 12.152,20 

totaal voor de rubriek 543 .............................. 2.976.304,61 

totaal voor de rubriek 544 .............................. 3.913.955,57 

totaal voor de rubriek 545 .............................. 5.699.383,45 

totaal voor de rubriek 546 .............................. 3.686.799,45 

totaal voor de rubriek 547 .............................. 696.318,23 
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totaal voor de rubriek 548 .............................. 1.791.460,33 

Totaal voor het deel 1 .................................... +    28.305.511,67 

En waarbij moeten eventueel worden gevoegd 
de noodzakelijke aanvullende kredieten om de 
overschrijdingen op de limitatieve kredieten te 
dekken, maar na gunstig advies van de 
Inspectie van Financiën, buiten de wettelijke 
termijnen goedgekeurd door de 
voogdijminister, en waarover de wetgever 
dient uitspraak te doen (cf. voor het detail, 
tabel 2 van de inleiding, p. 11-13): 

Voor het deel 2, beheer van de dienst 

totaal voor de rubriek 511 .............................. 13.575,84 

totaal voor de rubriek 512 .............................. 8.954,00 

totaal voor de rubriek 513 .............................. 7.279,28 

totaal voor de rubriek 521 .............................. 72.176,87 

totaal voor de rubriek 522 .............................. 41.565,97 

totaal voor de rubriek 526 .............................. 102.390,11 

totaal voor de rubriek 550 .............................. 42.746,95 

totaal voor de rubriek 570 .............................. 4.124,96 

Totaal voor het deel 2 .................................... +         292.813,98 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2011 zou derhalve 
bedragen ...................................................... 12.253.530.078,64 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten ........................................ 12.214.380.723,54 

En, voor het deel 2, beheer van de 
dienst ............................................... 39.149.355,10 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting 

Deel 1: wettelijke opdrachten   

1°      Ontvangsten   

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht .............................. 3.233.184,32  

Ontvangsten met bijzondere aanwending .......... 3.708.203.521,16  

Tussenkomsten van de Staat ...........................  8.546.905.000,00  
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Totaal van de ontvangsten deel 1 ..............................  12.258.341.705,48 

2°      Uitgaven   

Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening door de instelling van haar 
statutaire opdracht ......................................... 8.393.217.338,47  

Uitgaven op geldmiddelen met bijzondere 
aanwending ................................................... 3.819.343.175,62  

Aanwending van het boni ................................         1.820.209,45  

Totaal van de uitgaven deel 1 ...................................  12.214.380.723,54 

Deel 2: beheer van de dienst   

1°      Ontvangsten 

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht .............................. 976.635,06 

Opbrengsten van de verkoop van patrimoniale 
goederen ...................................................... 0,00 

Tussenkomsten van de Staat, de Provincies en 
de Gemeenten ...............................................   38.922.000,00 

Totaal van de ontvangsten deel 2 .............................. 39.898.635,06 

2°      Uitgaven 

Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ....................................... 24.639.501,29 

Sommen verschuldigd aan derden voor 
prestaties, werken, leveringen, enz., die tot 
voorwerp hebben diensten of goederen niet 
vatbaar om geïnventariseerd te worden ............ 13.659.535,55 

Sommen verschuldigd aan derden voor 
aankoop van patrimoniale goederen ................. 366.193,30 

Aanwending van het boni ................................        484.124,96 

Totaal van de uitgaven deel 2 ................................... 39.149.355,10 

Algemeen totaal van de ontvangsten ......................... 12.298.240.340,54 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten .................................................. 12.258.341.705,48 

En, voor het deel 2, beheer van de dienst ....... 39.898.635,06 
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Algemeen totaal van de uitgaven .............................. 12.253.530.078,64 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten .................................................. 12.214.380.723,54 

En, voor het deel 2, beheer van de dienst ....... 39.149.355,10 

Bijgevolg overtreffen de ontvangsten de uitgaven met . 44.710.261,90 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten .................................................. 43.960.981,94 

En, voor het deel 2, beheer van de dienst ....... 749.279,96 

en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2010 opliep tot ................................ 198.188.259,58 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten .................................................. 188.684.573,11 

En, voor het deel 2, beheer van de dienst ....... 9.503.686,47 

sluit het begrotingsjaar 2011 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van .......................................... 242.898.521,48 

Waarvan, voor het deel 1, wettelijke 
opdrachten .................................................. 232.645.555,05 

En, voor het deel 2, beheer van de dienst ....... 10.252.966,43 

 

 



 

 

 

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag. 
Il existe aussi une version française de ce rapport. 
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