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176e Boek – deel III:
algemene rekening 2018
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 commentaar, voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het eerste deel van dit volume I bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij het begrotingsbeleid van de federale Staat. Het Rekenhof bespreekt in een eerste hoofdstuk de uitvoering van
de begroting 2018 van België als lidstaat van de Europese Unie, met het vorderingensaldo en
structureel saldo van de gezamenlijke overheid, de geconsolideerde bruto-overheidsschuld en
naleving van de Europese begrotingsverplichtingen. In een tweede hoofdstuk komt de uitvoering van de begroting 2018 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 begrotingsmaatregelen waartoe de regering in 2018 besliste, en tot slot de
federale staatsschuld.
In deel II geeft het Rekenhof zijn commentaar bij de jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur
van de federale Staat, met een overzicht van de onderdelen van die rekening, gevolgd door algemene commentaar bij het geheel van de rekening en bijzondere commentaar bij specifieke
onderdelen ervan.
Deel III bevat tot slot de resultaten van een aantal specifieke financiële en thematische onderzoeken die het Rekenhof het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

DEEL I		

Begrotingsbeleid van de federale staat

Vorderingensaldo, structureel saldo en schuld van de gezamenlijke Belgische overheid
De Europese begrotingsnormen vereisen onder meer dat het vorderingensaldo van een lidstaat
maximaal -3 % bedraagt, het structureel saldo jaarlijks met 0,6 % verbetert en de schuldgraad
maximaal 60 % van het bbp bedraagt.
Het vorderingensaldo 2018 van de gezamenlijke overheid, inclusief de regionale en lokale overheden, bedraagt -3,4 miljard euro of -0,7 % van het bbp. Hiermee is het in 2018 minder negatief
dan vooropgesteld (-1 % het stabiliteitsprogramma 2018-2021 van april 2018). Het structurele
saldo voor de gezamenlijke overheid bedraagt -1 % van het bbp, d.i. 0,2 % minder dan vooropgesteld. De structurele verbetering tegenover 2017 bedraagt 0,3 % van het bbp.
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Eind 2018 bedroeg de geconsolideerde bruto-overheidsschuld (of de schuld “Maastricht”)
460,0 miljard euro (100,0 % van het bbp) tegenover 454,3 miljard euro (101,8 % van het bbp) in
2017.
Beoordeling door de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft de naleving onderzocht van de vier macrobudgettaire criteria, nl.
het vorderingensaldo, het structurele saldo, de evolutie van de primaire uitgaven en de schuldgraad. De commissie concludeerde dat de situatie bevredigend was voor het vorderingensaldo,
maar dat ze zich niet kon uitspreken over het structurele saldo. Voor de maximale groei van de
primaire uitgaven en de afname van de schuldgraad haalt België de criteria niet. De Europese
Commissie heeft echter geen procedure voor buitensporig tekort opgestart, omdat ze ervan uitgaat dat de invoering van structurele hervormingen de overheidsfinanciën kunnen verbeteren.
Wel stelt de Commissie dat er onvoldoende begrotingscoördinatie bij de Belgische overheidsdiensten is.
Vorderingensaldo van Entiteit I en van de federale overheid
Het vorderingensaldo 2018 van Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid samen)
bedraagt -1 miljard euro of -0,2 % van het bbp. Dat is beter dan vooropgesteld (-0,5 % in het stabiliteitsprogramma 2018-2021 van april 2018). Het structurele saldo 2018 van Entiteit I bedraagt
-0,8 % van het bbp, een verbetering met 0,5 % tegenover 2017.
Voor de federale overheid alleen (zonder de sociale zekerheid) bedraagt het vorderingensaldo
-0,9 miljard euro, dit is -0,2 % van het bbp. Het tekort van de sociale zekerheid is 0,1 miljard euro.
Het vorderingentekort bij de federale overheid komt voor uit het negatieve begrotingssaldo (op
kasbasis) van het algemeen bestuur van 2,3 miljard euro, dat door de toegestane ESR-correcties
met 1,4 miljard euro wordt verminderd.
Algemene rekening 2018 – Budgettair resultaat van het algemeen bestuur
De uitvoeringsrekening van de begroting 2018 van het algemeen bestuur sluit af met een begrotingstekort van 4,6 miljard euro. Dat is het verschil tussen de uitgaven (63 miljard euro) aangerekend op de algemene uitgavenbegroting, en de ontvangsten (op basis van vastgesteld rechten,
58,4 miljard euro) aangerekend op de middelenbegroting.
Voor de fiscale ontvangsten paste de FOD Financiën in 2018 het begrip “vastgestelde rechten”
echter niet correct toe. Hij voerde ook een aantal boekhoudkundige correcties in verband daarmee niet correct uit. De fiscale ontvangsten die in 2018 op de begroting werden aangerekend,
geven daarom geen getrouw beeld van de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten.
Om deze reden is het meer aangewezen het begrotingstekort van het algemeen bestuur te berekenen op kasbasis. Dat bedraagt, zoals al aangegeven hierboven, 2,3 miljard euro.
Ontvangsten
De totale kasontvangsten geïnd door het algemeen bestuur bedragen in 2018 128,3 miljard euro.
Bijna 67,6 miljard daarvan wordt overgedragen aan andere overheden. Aldus bedraagt de middelenbegroting op kasbasis in 2018 60,7 miljard euro. Daarvan zijn 55,2 miljard euro fiscale ontvangsten en 5,6 miljard euro niet-fiscale ontvangsten. De personen- en de vennootschapsbelasting vormen samen 69,3 % van de fiscale middelen.
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Uitgaven
De totale uitgaven bedroegen 63,0 miljard euro. Daarvan zijn 54,3 miljard euro primaire uitgaven
en 8,7 miljard euro intrestlasten van de staatsschuld.
De totale uitgaven bestaan voor een aanzienlijk deel (35,5 miljard euro) uit afdrachten aan de
sociale zekerheid (16,6 miljard euro) en aan de gewesten en gemeenschappen (13,4 miljard euro).
De eigen uitgaven van de werking van de federale overheid bedragen 27,5 miljard euro. Ze bestaan vooral uit intrestlasten (8,7 miljard euro), personeelsuitgaven (5,8 miljard euro voor personeel), de dotaties aan administratieve openbare instellingen en/of administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie (2,2 miljard euro) en werkings- en investeringsuitgaven
(2,2 miljard euro).
Begrotingsmaatregelen
De regering nam in 2018 voor 1,4 miljard euro aan saneringsmaatregelen, na het in rekening
brengen van technische correcties (3,2 miljard euro) en nieuw beleid (0,2 miljard euro).
Een aanzienlijk gedeelte van de technische correcties had betrekking op de opwaartse herziening van de fiscale ontvangsten (zoals de voorafbetaling bij de vennootschapsbelasting), een
herziening van de economische parameters en het doorrekenen van de taxshift aan de gewesten
en de gemeenschappen. Het Rekenhof merkt op dat de regering deze correcties niet altijd coherent heeft toegepast.
Het nieuwe beleid had vooral betrekking op de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die
moest in principe neutraal zijn. Het Rekenhof beschikt echter niet over de gegevens om zich daarover uit te spreken. De FOD Financiën onderzoekt momenteel de effecten van deze hervorming.
De saneringsmaatregelen hadden vooral betrekking op de fiscale ontvangsten (0,7 miljard euro)
en de uitgaven (0,5 miljard euro). Het Rekenhof stelt vast dat de regering de besparing in de primaire uitgaven goed gerealiseerd heeft. Voor de meeste fiscale maatregelen beschikt de FOD
Financiën niet over de nodige gegevens om de opbrengst ervan te meten. Als de gegevens wel
beschikbaar zijn, werd de vooropgestelde opbrengst niet altijd gerealiseerd. Voor de besparing in
de sociale zekerheid verwijst het Rekenhof naar het Boek van de Sociale zekerheid.

DEEL II	Jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale
Staat
De kwaliteit van de jaarrekeningen van het algemeen bestuur was geleidelijk aan verbeterd tot in
2016, maar het Rekenhof stelt sindsdien een verslechtering vast. In de eerste versie van de jaarrekening 2018 zaten bijvoorbeeld groffe fouten die via een eerstelijnscontrole en een beperkt
analytisch nazicht hadden kunnen worden opgespoord.
De tweede versie van de jaarrekening geeft overigens nog steeds geen getrouw beeld van de financiële toestand en de vermogenstoestand van het algemeen bestuur. Voor bepaalde rubrieken
zijn heel wat verrichtingen niet of onjuist in de rekeningen geboekt. Dat geldt vooral voor de materiële en immateriële vaste activa, de voorraden, de fiscale vorderingen en de financiële middelen. Wat de fiscale ontvangsten betreft, is de FOD Financiën er nog niet in geslaagd de overgang
te maken naar de boeking op basis van vastgestelde rechten, die sinds 1 januari 2017 verplicht is.

8

De notie van vastgestelde rechten in fiscale zaken moet trouwens nog in de waarderingsregels
worden gepreciseerd.
De departementen passen de instructies van de Federale Accountant bij de jaar- en maandafsluitingen onvoldoende en niet eenvormig toe. De notie van vastgesteld recht en de verantwoording
van de boekhoudverrichtingen zijn verbeterpunten. De interne vorderingen en schulden zijn onvolledig geëlimineerd.
Het Rekenhof onderstreept tot slot dat het wetgevend en regelgevend kader nog altijd onvolledig is en dat de huidige maatregelen van interne beheersing ontoereikend zijn. Dit staat een
structurele verbetering van de kwaliteit van de jaarrekening in de weg. Die verbetering is nochtans van essentieel belang als het Rekenhof de jaarrekening van de federale Staat vanaf het
boekjaar 2020 moet certificeren overeenkomstig de wet van 22 mei 2003.

DEEL III

Financiële en thematische audits

Voorbereiding van de Federale Accountant op de opmaak van de geconsolideerde
jaarrekeningen van de Federale Staat
Mede door het gebrek aan regelgevend kader heeft de Federale Accountant zich voor de consolidatieprincipes gebaseerd op de ESR-normen. Daardoor wordt een aantal stromen, zoals onderlinge
leveringen van goederen en diensten, niet in de consolidatie geëlimineerd. Volgens artikel 137
van de wet van 22 mei 2003 moet echter het geheel van de grootboekrekeningen geconsolideerd
worden.
De Federale Accountant moet een actievere rol vervullen om de kwaliteit van de rekeningen van
de diensten te verhogen. Daarbij moet de uniforme toepassing van aanrekenings- en waarderingsregels voorop staan. Naast het verstrekken van duidelijke instructies en vorming moet ook
een uitgebreidere kwaliteitscontrole worden ingevoerd.
Tot slot garanderen de vooropgestelde consolidatieprocedures momenteel onvoldoende het behalen van het gewenste kwaliteitsniveau. Zo moeten de procedures voor de onderlinge afstemming van de geboekte interne stromen worden verbeterd.
Stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit
Het Rekenhof stelt vast dat de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC) na bijna twee
jaar werking geen adviezen heeft afgerond. De publicatie van duidelijke en uniforme richtlijnen
is echter nodig voor de certificering van de rekeningen van de overheid vanaf het begrotingsjaar
2020.
Niet-fiscale ontvangsten van de FOD Economie
De organisatie van het proces van de niet- fiscale ontvangsten bij de FOD Economie vertoont
verscheidene tekortkomingen. Die worden gedeeltelijk veroorzaakt doordat de artikelen 29 en
37 van de wet van 22 mei 2003 niet worden uitgevoerd. Om die tekortkomingen te verhelpen
beveelt het Rekenhof de FOD aan formeel rekenplichtigen en ordonnateurs van ontvangsten aan
te wijzen, de regels over functiescheiding na te leven, de controle op de rekenplichtige beheren
te versterken om de correctheid en de volledigheid van de vastgestelde rechten te waarborgen
die in Fedcom geboekt worden, en de bestaande handleidingen te vervolledigen. Voor elk recht
op een ontvangst moet een vastgesteld recht worden geboekt zodra aan de vier voorwaarden
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uit artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 voldaan is. De FOD moet daarnaast betere contacten
onderhouden met de FOD Financiën om zijn ontvangsten beter te innen. Tot slot moet de FOD
maatregelen nemen om de financiële middelen van de rekenplichtigen van het organiek fonds
Fapetro en van de Dienst Intellectuele Eigendom (DIE) te verminderen.
Rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht van het Rekenhof
Bepaalde departementen van het algemeen bestuur van de Staat leggen hun rekeningen nog
altijd met achterstand voor. Het aantal ontbrekende rekeningen van het jaar 2018 en de voorgaande jaren daalde in 2019 echter tegenover 2017 en 2018.
De fiscale administraties bezorgden het Rekenhof 95 % van hun rekeningen. Bij de overzending
van de niet-fiscale rekeningen heeft de FOD Justitie de grootste achterstand.
In 2018 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers
om vijf rekenplichtigen met een tekort niet te dagvaarden.
Tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële stabiliteit
Zonder rekening te houden met de financieringskosten liggen de ontvangsten sinds 2018 hoger
dan de gecumuleerde uitgaven. De lening aan Vitrufin werd terugbetaald in 2019. In het kader
van de stabiliteit van de eurozone werden de programma’s heropgestart voor de teruggave aan
Griekenland van door de centrale banken geïnde ontvangsten.
Telling van de opdrachten voor de financiering van de justitiehuizen
In zijn 173e Boek stelde het Rekenhof de uitvoering voor van de opdracht die het kreeg in het
kader van de zesde staatshervorming en de financiering van de justitiehuizen. Het deed ook aanbevelingen aan de FOD Justitie en aan de gemeenschappen. In het artikel in dit boek stelt het de
resultaten voor van de berekening naar aanleiding van de eerste cyclus 2016-2018.
Evaluatie van de bestuursovereenkomsten van de federale overheidsdiensten
Het Rekenhof heeft de regelgeving onderzocht die de evaluatie van de bestuursovereenkomsten omkadert, waaronder de methodologische evaluatie door de FOD Beleid en Ondersteuning
(BOSA).
Naast het feit dat de regelgeving onnauwkeurig is, heeft het Rekenhof ook vastgesteld dat de
FOD BOSA geen verbetervoorstellen heeft geformuleerd op basis van zijn evaluatie van de overeenkomsten 2016-2018.
Volgens het Rekenhof zijn het evaluatieverslag van de FOD BOSA, een nota van het college van
voorzitters van de directiecomités van de FOD's en POD's en een audit van de Federale Interne
Auditdienst, een gelegenheid om na te denken over bestuursovereenkomsten als instrument.
Verschillende aspecten moeten immers worden verduidelijkt, zoals het tweeledige karakter van
de bestuursovereenkomst: die is een beheerinstrument voor de FOD’s en POD’s en tegelijk een
instrument om de mandaathouders te evalueren. Het college van de voorzitters van de directiecomités stelt voor de bestuursovereenkomst te vervangen door een opdrachtbrief en een operationeel plan.
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Strategische personeelsplanning bij de federale overheid
Het personeelsbestand van de federale overheid is de afgelopen jaren afgenomen. Ook neemt
de gemiddelde leeftijd van de federale ambtenaren geleidelijk toe en verandert hun competentieprofiel. De evolutie van het takenpakket van overheidsdiensten maakt strategische personeelsplanning noodzakelijk. Het Rekenhof ging na of en in welke mate de federale organisaties
aan strategische personeelsplanning doen en zo ja, welke methode ze daarbij volgen. Het stelde
vast dat personeelsplanning hoofdzakelijk wordt benaderd als een budgettair proces, waarbij de
nadruk ligt op een jaarlijkse toetsing van de personeelsbehoeften aan de personeelsbudgetten.
Maar een beperkt aantal FOD’s werkt aan zijn personeelsplanning vanuit een systematische en
methodische analyse van de strategische doelstellingen van de organisatie in zijn geheel op middellange en lange termijn. Bovendien kan de werklastmeting als instrument voor personeelsbehoefteplanning nog aanzienlijk worden verbeterd.

Inhoud
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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 oktober volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
Het eerste deel van dit volume I van het Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof op
het begrotingsbeleid van de federale Staat. Het Rekenhof bespreekt in hoofdstuk 1 kort de
uitvoering van de begroting 2018 van België als lidstaat van de Europese Unie en geeft toelichting bij het vorderingensaldo en structureel saldo, de geconsolideerde bruto-overheidsschuld en de naleving van de Europese begrotingsverplichtingen. In hoofdstuk 2 geeft het
Rekenhof verdere commentaar bij de rekening van uitvoering van de begroting 2018 van het
algemeen bestuur van de federale Staat.
Deel II bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij de jaarrekening 2018 van het algemeen
bestuur van de federale Staat. Deel III tot slot bevat een aantal specifieke financiële en thematische onderzoeken.
De eigenlijke algemene rekening van het algemeen bestuur, zoals de minister van 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 176e Boek ook bestaat uit twee eerder gepubliceerde delen. In uitvoering van artikel 83 en 93 van de wet van 22 mei 2003 heeft het
Rekenhof in mei 2019 de algemene rekeningen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en administratieve openbare instellingen (AOI’s) samen
met zijn commentaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers bezorgd (176e Boek –
Deel I1). Daarnaast publiceerde het Rekenhof afzonderlijk zijn opmerkingen over de sociale
zekerheid (176e Boek – Deel II2).

1

Overlegging van de algemene rekening 2018

De begrotings- en comptabiliteitsregels van de wet van 22 mei 2003 zijn sinds 1 januari 2012 van toepassing voor alle diensten van algemeen bestuur. De wet bepaalt dat de algemene rekening de budgettaire en economische verrichtingen van de diensten van algemeen
bestuur moet opnemen. De voorstelling van de algemene rekening 2018 maakt het mogelijk
de vergelijking te maken met de cijfers van het vorige boekjaar.

1

2

Rekenhof, 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, 118p., www.rekenhof.be.
Rekenhof, 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, 190p., www.rekenhof.be.
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De minister van Begroting maakte de algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur
op 2 mei 2019 over aan het Rekenhof. 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 en de toelichting.
Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen bij de uitvoeringsrekening van de begroting en die bij
de jaarrekening op 28 juni, 23 juli en 26 augustus 2019 via e-mail aan de Federale Accountant bezorgd en de belangrijkste met die dienst besproken op 25 juli 2019.
De minister van Begroting heeft met brief van 11 oktober 2019 het Rekenhof een aantal
aangepaste financiële staten bezorgd, die rekening houden met de opmerkingen van het
Rekenhof bij de controle van de algemene rekening 2018. Aansluitend bij die wijzigingen
heeft de minister de commentaar bij de algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur
(Toelichting) in dezelfde zin aangepast.

2

Goedkeuring van voorgaande algemene rekeningen

Artikel 76 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting het wetsontwerp 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 begrotingsjaar.
Het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur
van het jaar 2017 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van staatsdiensten
met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren werd op 14 februari 2019 aangenomen door
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wet werd op 15 maart 2019 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.

3

Controleverklaring

Krachtens artikel 180 van de Grondwet en artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 heeft het
Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur over 2018 gecontroleerd.
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Uitvoering van de begroting
2018 van België als EU-lidstaat
(Entiteiten I en II)
1

Vorderingensaldo en structureel saldo van de gezamenlijke overheid (Entiteit I en II)

1.1
Vorderingensaldo van de gezamelijke overheid (Entiteit I en II)
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekent voor België het vorderingensaldo3. 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 4.
Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid van België bedraagt in 2018 -0,7 %
van het bbp (ook -0,7 % in 2017). In absolute termen bedraagt het -3.401 miljoen euro
(-3.159 miljoen euro in 2017). Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid van België
in 2018 verbetert met 0,3 % tegenover het saldo dat was vooropgesteld (-1 % van het bbp).
Tabel 1 – Gerealiseerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in miljoen euro)
Vorderingensaldo
Gezamenlijke overheid

2014

2015

2016

2017

2018

-12.315

-10.058

-10.178

-3.159

-3.401

Entiteit I

-10.324

-9.134

-10.969

-4.306

-973

Entiteit II

-1.991

-924

791

1.147

-2.428

Bron: Rekeningen van de overheid 2018 (oktober 2019)

3

4

Het INR herberekent om de zes maanden de vorderingensaldi van de voorbije jaren, dit in tegenstelling tot het begrotingssaldo dat de administratie voor een bepaald jaar op een bepaald moment definitief afsluit. Dit Boek bevat
steeds de laatste rapportering van het INR over de vorderingensaldi. Die kunnen dus beperkt verschillen van de
cijfers in de vorige Boeken.
Het INR publiceert twee vorderingensaldi voor zowel de federale overheid als voor de gemeenschappen en gewesten (Rekeningen van de overheid 2018 van het INR van 18 oktober 2019. Ter beschikking op de website van de
Nationale Bank, www.nbb.be). Wat de gewestelijke personenbelasting betreft, die sinds het aanslagjaar 2015 van
kracht is, bestaat er immers een verschil tussen de ermee gepaard gaande kasstromen en de ESR-aanrekening. De
bespreking hier geeft de vorderingensaldi weer overeenkomstig de kasstromen voor de gewestelijke personenbelasting. De diverse overheden hebben immers bij de opmaak van hun begrotingen ook hiermee rekening gehouden
voor het bepalen van hun norm.
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Grafiek 1 – Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (in % bbp)(*)
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Norm stabiliteitsprogramma

In het ontwerpbegrotingsplan 2018 van België van oktober 2017 bedroeg de norm voor 2018 -1,1 % van het
bbp. In het stabiliteitsprogramma 2018-2021 van april 2018 stelde België de begrotingsdoelstelling van de
gezamenlijke overheid bij tot -1 %. In het ontwerpbegrotingsplan 2019 van België van oktober 2018 stelde België
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5

Voor meer details, zie Rekenhof, 172e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, oktober 2015, p. 30-31, www.rekenhof.be.
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Tabel 2 – Gerealiseerd structureel saldo en genormeerd structureel saldo voor de gezamenlijke
overheid (in % van het bbp)
2014

2015

2016

2017

2018
Realisatie

Norm(*)

Vorderingensaldo

-3,1

-2,4

-2,4

-0,8

-0,7

-1,0

Correctie voor eenmalige
maatregelen

-0,3

-0,1

0,0

-0,5

-0,2

0,0

Cyclische correctie

0,6

0,3

0,2

0,0

-0,1

0,2

Structureel saldo

-2,8

-2,2

-2,2

-1,3

-1,0

-0,8

0,6

0,0

0,9

0,3

0,1

Structurele verbetering tegenover
het jaar voordien
(*)

Norm volgens het stabiliteitsprogramma 2018-2021.

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA en het stabiliteitsprogramma 2018-2021 van
België
Het structureel saldo is dus afhankelijk van de cyclische component en dus van de berekening van de onderliggende output gap. De cyclische correctie voor de output gap zoals
vermeld in de tabel is gebaseerd op de middellangetermijnvooruitzichten 2019-2024 van het
Federaal Planbureau6 7. Het structureel saldo 2018 is volgens de Europese Commissie ongewijzigd tegenover 2017 (en 0,9 procentpunt minder negatief dan in 2016). Er is een verschil
van -0,4 % van het bbp voor de berekening van de eenmalige maatregelen van 2018.

2

Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen

2.1 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld (schuld “Maastricht”)
Een belangrijk criterium voor het bepalen van de gezondheid van de openbare financiën is
de hoogte van de overheidsschuld (de zogenaamde schuld “Maastricht”). Punt 3 – Naleving
van de Europese verplichtingen van dit hoofdstuk bespreekt de naleving van dit schuldcriterium meer in detail.
De Europese regelgeving definieert de geconsolideerde bruto-overheidsschuld als de nominale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de sector
“overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende financiële
activa door de sector “overheid” worden aangehouden (zie punt 2.2 hierna)8. De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de gemeenschappen en
gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.

6

7

8

De output gap van België is in 2018 beperkt positief en bedraagt +0,1 % (+0,1 % tegenover 2017 omdat de reële
groei groter is dan de potentiële groei). 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.
Het Federaal Planbureau gebruikt momenteel voor zijn berekeningen en ramingen de officiële methode die de
Europese Commissie toepast. Het past deze methode echter toe op zijn eigen databanken waardoor er beperkt
verschil is (van 0,1 % van het bbp voor de periode 2014-2017). Volgens de databank van de Europese Commissie
bedraagt de cyclische correctie voor de periode 2014-2018 echter respectievelijk 0,5, 0,2, 0,1, -0,1 en -0,1 % van
het bbp en het structureel saldo -2,9, -2,3, -2,3, -1,4 en -1,4 % van het bbp.
Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, gewijzigd door verordening 220/2014 van 7 maart 2014.
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Grafiek 2 – 
Evolutie van de geconsolideerde schuld (schuld "Maastricht”) in 2014-2018
(in miljoen euro en % van het bbp)
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Bron: Instituut voor de Nationale Rekeningen, Nationale Bank van België
De tabel hieronder geeft de samenstelling van de geconsolideerde schuld weer over de verschillende subsectoren van de overheid heen.
Tabel 3 – Geconsolideerde schuld (schuld “Maastricht”) in 2014-2018 (in miljoen euro)(1)
Subsector van de overheid

2014

2015

2016

2017

2018

362.847

370.140

383.481

387.565

391.719

Gemeenschappen en gewesten

50.867

52.352

59.688

59.125

60.511

Lokale overheid

25.031

24.344

24.169

23.658

23.564

7.822

8.177

2.240

2.105

2.015

-15.407

-16.780

-18.181

-18.159

-17.771

431.159

438.233

451.396

454.293

460.039

Federale overheid

Sociale Zekerheid
Intersectorale consolidatie

(2)

Totaal
(1)

 et betreft hier de geactualiseerde schulden; daardoor kunnen deze bedragen afwijken van de bedragen in de
H
overeenkomstige tabel van het 174e en 175e Boek.

(2)

 e intersectorale consolidatie stemt overeen met de financiële activa van de verschillende subsectoren waarvan de
D
tegenhanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.

Bron: database Nationale Bank van België
9

Deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methode van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, en wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat.
10 Het bbp van België op 31 december 2018 bedraagt naar schatting 459,8 miljard euro (bron: Nationale Bank van
België, Instituut voor de Nationale Rekeningen).
11 De schuld wordt sinds 2014 berekend volgens het Europees rekeningenstelsel ESR2010 in plaats van volgens het
ESR1995. De methode van het ESR2010 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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De evolutie van de schuldgraad wordt bepaald door:
•
•

exogene factoren, d.w.z. factoren die een invloed hebben op de overheidsschuld, maar
niet op het vorderingensaldo van de overheid;
de onderlinge verhouding tussen drie zgn. endogene factoren, zoals die wordt weergegeven in de zgn. rentesneeuwbalformule. Deze drie endogene factoren omvatten de
impliciete intrest 12 op de schuld, de groei van het nominale bbp en het primaire begrotingssaldo (het begrotingssaldo zonder de intrestlasten). Als de impliciete intrest op de
schuld lager ligt dan het groeipercentage van het nominale bbp, leidt dit volgens die
formule tot een lagere schuldgraad (verhouding tussen schuld en nominaal bbp), als er
terzelfder tijd sprake is van een primair begrotingsoverschot. Dit was het geval in 2018.

Wat de exogene factoren betreft, ging het in 2018 vooral om:
•

•
•
•
•
•

schuldcorrecties op het niveau van de lokale overheden en van de gewesten, vooral als
gevolg van leningen die het Vlaams Gewest verstrekte in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid;
pensioenverplichtingen uit pensioenfondsen die in het verleden overgenomen werden;
uitgifte- en andere premies13;
het verschil tussen de intresten op kasbasis en die op transactiebasis;
het verschil tussen de fiscale ontvangsten op kasbasis en de fiscale ontvangsten op het
niveau van het ESR-vorderingensaldo;
wijzigingen in het bedrag aan geconsolideerde financiële activa.

Terwijl deze exogene factoren een beperkte opwaartse druk op de schuldgraad uitoefenden,
deed de onderlinge verhouding van de endogene factoren in 2018 de schuldgraad uiteindelijk dalen.
2.2

Consolidatie van de financiële activa

2.2.1
Algemeen
Om de overheidsschuld te verminderen, zijn de entiteiten van de overheidssector die onder
het federaal gezag en onder de sociale zekerheid vallen, verplicht hun beschikbare gelden
te plaatsen bij bpost en hun overige gelden te beleggen bij de Schatkist of in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat14. De consolidatie van deze activa heeft een
impact op zowel de intrasectorale consolidatie binnen de federale overheid als de intersectorale consolidatie voor de overheidssector als geheel. Het doel van deze maatregel is dat
de verhouding tussen de Belgische overheidsschuld en het Belgische bruto binnenlands
product in een bevredigend tempo 60 % benadert.

12 Dit is de verhouding van de intrestlasten tot de overheidsschuld.
13 Uitgiftepremies (batig saldo voor de Schatkist van 413,3 miljoen euro) en terugkooppremies (negatief saldo voor de
Schatkist van 149,1 miljoen euro) .
14 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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2.2.2
Consolidatie op 31 december 2018
Uit de informatie die werd meegedeeld door de federale overheid en sociale zekerheid (Entiteit I van de overheid), blijkt dat hun financiële activa in totaal 25,1 miljard euro bedroegen
op 31 december 2018 tegenover 25,4 miljard euro op 31 december 2017. Ze waren grotendeels
in handen van de instellingen van sociale zekerheid (12,8 miljard euro) en de andere diensten en openbare instellingen van de federale Staat15 (12,1 miljard euro).
Ze werden voor 93,5 % (d.i. 23.503,5 miljoen euro16 – zie tabel hieronder) geconsolideerd
op 31 december 2018. De afname van de consolidatie in 2017 (van 46,6 miljard euro naar
24,4 miljard euro) was te wijten aan de afschaffing van het Zilverfonds en het wegvallen van
de vorderingen van deze instelling op de Schatkist. De activa werden in 2018 op de volgende
manier geconsolideerd:
•
•
•

8.144,6 miljoen euro beschikbare middelen op een lopende zichtrekening bij bpost;
2.875,3 miljoen euro kortetermijnbeleggingen bij de Schatkist;
12.483,6 miljoen euro beleggingen in effecten van de overheidsschuld (met inbegrip van
effecten die door gemeenschappen en gewesten werden uitgegeven).

Tabel 4 – Consolidatie Entiteit I in een meerjarenperspectief (in miljard euro)
2014
Geconsolideerde financiële activa Entiteit I

41,2

2015
44,6

2016
46,6

2017
24,4

2018
23,5

Bron: Administratie van de Thesaurie, FOD Financiën
Door de consolidatie van activa van de overheidsdiensten van Entiteit I van de overheid kon
de overheidsschuld worden verminderd met 5,1 procentpunt 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 (gewesten en gemeenschappen en lokale overheden) zijn de geconsolideerde bedragen, die niet allemaal beschikbaar zijn, geringer.
Het Rekenhof stipt ook aan dat de federale Schatkist gepland had op de laatste dag van
2018 een deposito van 900 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap te consolideren. Die
consolidatie kon echter niet worden gerealiseerd vanwege een laattijdige verwerking van
de betalingsopdracht bij de bevoegde financiële instelling. Door die mislukte consolidatie
steeg de schuldgraad met 0,20 procentpunt, omdat de Schatkist in allerijl 900 miljoen euro
moest gaan ontlenen om haar kassaldo bij de rijkskassier (de Nationale Bank) op nul te
kunnen krijgen.

15 Het gaat hier met name om de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de openbare instellingen van de subsector van de centrale overheid (S1311) in de nationale rekeningen.
16 In het Jaarverslag over 2018 van het Agentschap van de Schuld is in dit verband sprake van slechts 23.178,2 miljoen euro. Dit bedrag houdt echter geen rekening met de consolidatie door beleggingen in instrumenten van gemeenschappen en gewesten.
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3

Naleving van de Europese verplichtingen

3.1
Doelstelling inzake structurele verbetering
Net als de andere landen van de eurozone moet België vier macrobudgettaire criteria in
acht nemen ten overstaan van de Europese autoriteiten. Die criteria zijn vastgelegd in het
stabiliteits- en groeipact. Ze worden periodiek door Europa onderzocht. Na afloop van zo’n
onderzoek kan een land dat in gebreke blijft, onderworpen worden aan een procedure voor
versterkt toezicht en riskeert het financiële sancties.
De Europese normen bepalen immers dat de overheidsfinanciën van elk land structureel in
evenwicht moeten zijn17. Als dat niet het geval is, moet het land een aangepast begrotingstraject volgen om dat evenwicht binnen een welbepaalde termijn te bereiken. De procedure
voor versterkt toezicht kan worden opgestart als de effectieve verbetering tijdens het afgelopen jaar meer afwijkt van de vastgelegde doelstellingen dan 0,5 % van het bbp en meer
dan gemiddeld 0,25 % over de twee voorgaande jaren.
3.2
Advies van de Hoge Raad van Financiën over de begrotingsrealisaties 2018
In juli 2019 beoordeelde de Hoge Raad van Financiën in hoeverre de vier macrobudgettaire
criteria waren nageleefd18:
1.	Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 dat de federale regering in april 2017 had
voorgelegd, bepaalde dat het structurele tekort van alle overheidsdiensten samen moest evolueren van -1 % van het bbp (raming) in 2017 naar -0,4 % van het
bbp in 2018. Dat komt neer op een verbetering met 0,6 %. Het evenwicht moest
in 2019 worden bereikt. Het stabiliteitsprogramma 2018-2021 (april 2018) liet optekenen dat die doelstellingen niet gehaald zouden worden. Het bepaalde dat het
structurele tekort in 2018 -0,8 % van het bbp moest bedragen en voorzag in een
verbetering op jaarbasis van 0,06 % van het bbp. Het bereiken van een evenwicht
werd uitgesteld tot 202019.
Het structurele tekort van alle Belgische overheidsdiensten samen bedroeg uiteindelijk -1,4 % van het bbp. Dat is vergelijkbaar met de cijfers waarmee 2017 werd
afgesloten. De structurele verbetering 2018 ligt dus lager dan wat de Europese
Commissie had gevraagd (0,06 % in plaats van 0,60 % van het bbp, d.i. een groter
verschil dan de toegestane afwijking van 0,5 %). Over een periode van twee jaar
bedraagt de negatieve afwijking tegenover het traject echter slechts -0,15 % van het
bbp, zodat België het eerste criterium in acht heeft genomen in 2018.
2.	De achterliggende inspanningen van de overheidsdiensten komen duidelijker tot
uiting in de nominale groei van de gecorrigeerde netto primaire uitgaven. Dat criterium neutraliseert immers bepaalde uitgaven waarop de overheid maar beperkt
vat heeft, in het bijzonder de intrestlasten. Het houdt ook rekening met de discre-

17 D.w.z. na de neutralisering van de gunstige of ongunstige effecten van de economische conjunctuur en van de
eenmalige maatregelen.
18 Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, Analyse van de recente budgettaire
evoluties, advies van juli 2019, p. 129-141.
19 Stabiliteitsprogramma’s van België 2017-2020 en 2018-2021, p. 13.
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tionaire maatregelen die het mogelijk maken de overheidsontvangsten structureel
te verhogen. Als de primaire uitgaven sterker stijgen dan de norm bepaald door de
Commissie, kan dat de structurele verbetering van de overheidsfinanciën in het
gedrang brengen.
In 2018 legde de Europese Commissie de toegestane groei vast op 1,6 %. Net als de
voorgaande jaren is België er niet in geslaagd dat tweede criterium in acht te nemen. De netto primaire uitgaven stegen immers met 3,1 %. Het verschil van 1,5 procentpunt komt overeen met een overschrijding van 0,7 % van het bbp. Die stijging
overschrijdt zowel de tolerantiemarge van 0,5 % van het bbp als het gemiddelde
van 0,25 % van het bbp in de jaren 2017 en 2018.
3.	Het criterium in verband met het terugdringen van de overheidsschuld schrijft
voor dat de openbare schuldenlast van België elk jaar met ca. 2 % van het bbp moet
dalen. Doordat het Instituut voor de Nationale Rekeningen zijn methode heeft aangepast in oktober 2019, is de schuldgraad neerwaarts herzien tegenover het percentage dat tevoren door de regering en de Hoge Raad voor de Financiën werd gebruikt. De schuldgraad bedraagt nu 100,0 % van het bbp op het einde van 2018. Dit
is een verbetering van bijna 2 % van het bbp tegenover het voorgaande jaar. Voor de
methodologische aanpassing was de schuldgraad einde 2018 geraamd op 102,1 %.
Bij de beoordeling van dat criterium kan de Europese Commissie rekening houden
met factoren die als relevant worden bestempeld: de macro-economische omgeving, de houdbaarheid van de schuld of structurele hervormingen die de groei kunnen stimuleren en die de schuldenlast op middellange en lange termijn kunnen
verminderen.
4.	Het vierde criterium, met betrekking tot het nominale vorderingensaldo, wordt in
acht genomen. Dat saldo bedroeg -0,7 % van het bbp in 2018, wat beter is dan het
streefcijfer (-3,0 % van het bbp).
3.3
Evaluatie van de begrotingsrealisaties 2018 door de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft België niet onderworpen aan een procedure wegens buitensporige tekorten. Nochtans had de Europese Commissie twijfels over de structurele aard
van de voorafbetalingen in de vennootschapsbelastingen en bijgevolg ook over het structureel tekort van 1,4 % van het bbp. De beslissing van de Europese Commissie om toch
geen procedure op te starten, kan echter worden verklaard door de factoren die tot doel
hebben de overheidsfinanciën te verbeteren, en meer in het bijzonder de maatregelen om
de pensioenuitgaven in te dijken en om de concurrentiekracht van de bedrijven te verhogen. Volgens de Commissie “is er onvoldoende deugdelijk bewijs om te concluderen dat er […]
een significante afwĳking van het aanpassingstraject van België […] bestaat”20. Ze stelt ook
vast dat ze geen beslissende uitspraak kan doen over de naleving van het criterium van de
overheidsschuld.

20 Europese Commissie, Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, Brussel, 5 juni 2019, COM(2019) 531 final, p. 21.
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De Europese Commissie stelt bovendien vast dat er onvoldoende begrotingscoördinatie is
bij de Belgische overheidsdiensten.
In dat verband benadrukte de Hoge Raad van Financiën in juli 2019 dat er daardoor geen
individuele en kwantificeerbare doelstellingen zijn voor de overheden, waardoor de Raad
niet de toezichts- en sanctieprocedures kan opstarten als één van overheden de criteria
niet naleeft21. De Raad benadrukt onder meer dat het akkoord dat op 27 april 2018 werd
gesloten in het overlegcomité, ontoereikend is. In dat akkoord hebben de overheden zich
ertoe verbonden samen tot een structureel evenwicht te komen in 2020, zonder specifieke
aanpassingstrajecten te preciseren voor elke entiteit.

21 Hoge Raad van Financiën, Advies. Analyse van de recente budgettaire evoluties, juli 2019, p. 11-12.

Uitvoering van de begroting 2018 van het algemeen bestuur / 31

Hoofdstuk 2

Uitvoering van de begroting
2018 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 2018 -0,2 % van het bbp tegenover -1,0 % van
het bbp in 2017. In absolute termen bedraagt het -973 miljoen euro tegenover -4.306 miljoen euro voor 2017.
Tabel 5 – Gerealiseerd vorderingensaldo voor Entiteit I (in miljoen euro)
Vorderingensaldo
Entiteit I

2014

2015

2016

2017

2018

-10.324

-9.134

-10.969

-4.306

-973

Federale overheid

-10.171

-9.922

-10.689

-5.112

-862

Sociale zekerheid

-153

788

-280

806

-111

Bron: rekeningen van de overheid 2018 (oktober 2019)
Het vorderingensaldo van Entiteit I voor 2018 bedraagt -0,2 % van het bbp, terwijl -0,5 %
van het bbp was vooropgesteld.
Grafiek 3 – Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo van Entiteit I (in % bbp) (*)
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Norm (stabiliteitsprogramma)

In het ontwerpbegrotingsplan 2018 van België van oktober 2017 en bij de opmaak van de initiële begroting 2018
bedroeg de norm van Entiteit I -0,55 % van het bbp. In het stabiliteitsprogramma 2018-2021 van april 2018 en bij de
opmaak van de aangepaste begroting 2018 stelde de federale overheid deze begrotingsdoelstelling bij tot -0,5 %. In
het ontwerpbegrotingsplan 2019 van oktober 2018 (en bij de opmaak van de initiële begroting 2019 van oktober 2018)
stelde de federale overheid de begrotingsdoelstelling van Entiteit I verder bij tot -0,4 % van het bbp.

Bron: Rekenhof op basis van de rekeningen van de overheid 2018 (oktober 2019) en stabiliteitsprogramma’s van België
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1.2

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

Tabel 6 – Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro)
ENTITEIT I

FEDERALE OVERHEID

Totale kasontvangsten
Fiscale kasontvangsten
Niet fiscale kasontvangsten

SOCIALE ZEKERHEID

128.292

Ontvangstenbegrotingen

122.733
5.559

65.335

Alternatieve financiering
Dotaties

14.763
18.104

van de federale overheid (2)

-

=

-

Afdrachten

Naar de sociale zekerheid(1)
Naar Entiteit II
Andere

67.571

60.721

Uitgaven

63.010

=

Nettobegrotingssaldo

-

Correcties vorderingensaldo

Vorderingensaldo

van Entiteit II (Gewesten)

318

16.584
1.520

.15

15.055
51.414
1.102

Middelenbegroting (kas)

Dotaties aan de sociale zekerheid(2)
Dotaties aan gewesten en gemeenschappen
Dotaties lokale overheden
Dotatie aan de EU
Eigen uitgaven federale overheid

98.519

Eigen ontvangsten
Ontvangsten geïnd door de Staat(1)

- Uitgavenbegrotingen

98.535

16.569
13.382
2.643
2.902
27.514

-2.289

1.427

-862

= Nettobegrotingssaldo

-16

- Correcties vorderingensaldo

-95

Vorderingensaldo

-111

(1) De Sociale Zekerheid splitst de afdrachten van de federale overheid uit in een alternatieve financiering (14.763 miljoen euro) en in de bijzondere
(1)

(2)

bijdrage voor de sociale zekerheid en de fiscale maribel (318 miljoen euro). Het totale bedrag (15.081 miljoen euro) verschilt met 26 miljoen euro van
 e Sociale
D
Zekerheid splitst de afdrachten van de federale overheid uit in een alternatieve financiering (14.763
het bedrag aan afdrachten bij de federale overheid (15.055 miljoen euro). Dit verschil is toe te schrijven aan een verschil in aanrekeningsmoment in de
miljoen
euro) en in de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de fiscale maribel (318 miljoen euro). Het totale
boekhoudingen.
bedrag (15.081 miljoen euro) verschilt met 26 miljoen euro van het bedrag aan afdrachten bij de federale overheid
(2) Het verschil van 15 miljoen euro is het gevolg van een andere classificatie van de dotaties (bv. registratie als subsidie of als ontvangen bijdragen).
(15.055 miljoen euro). Dit verschil is toe te schrijven aan een verschil in aanrekeningsmoment in de boekhoudingen.

Voetnoot
De gegevens
vangevolg
de sociale
zekerheid
zijn overgenomen
het 176e
- Deelals
II:subsidie
Boek 2019
 et
H
verschilbij
vanBron:
15 miljoen
euro is het
van een
andere classificatie
van de uit
dotaties
(bv.Boek
registratie
over de Sociale Zerkeheid, uitgezonderd de gegevens m.b.t. de correcties voor eht vorderingensaldo en eht
ofvorderingensaldo
als ontvangen bijdragen).
zelf. Op het moment van de redactie van dit Boek waren deze gegevens nog niet beschikbaar

22
Voor kopiëren
naar Word: rasterlijnen onzichtbaar gemaakt
Bron: Rekenhof

Daarna: in Word plakken "als afbeelding (B)" (of "gewoon").

22 De gegevens van de sociale zekerheid zijn overgenomen uit het 176e Boek – Deel II: Boek 2019 over de Sociale
Zekerheid, uitgezonderd de gegevens m.b.t. de correcties voor het vorderingensaldo en het vorderingensaldo zelf.
Op het moment van de redactie van dit Boek waren deze gegevens nog niet beschikbaar.
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Het is belangrijk mee te geven dat in bovenstaand schema het begrotingssaldo van de federale overheid werd berekend op basis van de kasontvangsten. Dit saldo verschilt van het
begrotingssaldo berekend op basis van de geboekte vastgestelde rechten zoals toegelicht in
punt 2.1. 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 tekort 2018 van Entiteit I is vastgesteld op -0,8 % van het bbp (tegenover
-1,3 % in 2017). Het respecteert bijna de structurele doelstelling zoals vooropgesteld in het
stabiliteitsprogramma 2018-2021 van België. De structurele verbetering tegenover 2017 bedraagt 0,5 % van het bbp.
Tabel 7 – Gerealiseerd en genormeerd structureel saldo van Entiteit I (in % van het bbp)
2014

2015

2016

2017

2018
Realisatie

Norm(1)

Vorderingensaldo

-2,6

-2,2

-2,6

-1,0

-0,2

-0,5

Correctie voor eenmalige
maatregelen

-0,2

-0,1

0,2

-0,3

-0,5

-0,3

0,4

0,2

0,2

0,0

-0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,3

-2,0

-2,2

-1,3

-0,8

-0,7

0,3

-0,2

0,9

0,5

0,2

Cyclische correctie
Correctie voor transferten

(2)

Structureel saldo
Structurele verbetering t.o.v. het jaar
voordien
(1)

Norm volgens het stabiliteitsprogramma 2018-2021.

(2)

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

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA, het stabiliteitsprogramma 2018-2021 van
België en de initiële begroting 2018
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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 enerzijds en
alle uitgaven die zijn aangerekend op de algemene uitgavenbegroting anderzijds23. De “toegewezen” fiscale ontvangsten en de ontvangsten die de federale Staat int voor rekening van
derden worden dus niet meegerekend. Het nettobegrotingssaldo houdt ook geen rekening
met sommige verrichtingen van de rijksschuld: bij de ontvangsten is dat de opbrengst van
leningen (34.142,5 miljoen euro) en de verkoop van overheidseffecten (5.935 miljoen euro).
Bij de uitgaven zijn dat de aflossingen van de rijksschuld (29.952 miljoen euro) en de terugkoop van overheidseffecten (5.680,5 miljoen euro).

23 De verschillen tussen het nettobegrotingsresultaat en het begrotingssaldo van de samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen (zie deel II van dit Boek) worden verklaard in tabel B.1 van het volume II van dit boek.

34

De ontvangsten en uitgaven worden in de algemene rekening van het algemeen bestuur in
principe geboekt op basis van de vastgestelde rechten die in de loop 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 nettobegrotingssaldo
voor 2014-2018 eruit als volgt:
Tabel 8 – Nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur (in miljoen euro – op basis van
de vastgestelde rechten)
Omschrijving

2014(1)

2015(1)

2016(1)

2017(2)

2018

Lopende ontvangsten en
kapitaalontvangsten

47.993,7

56.950,5

52.682,3

61.953,3

58.433,1

Lopende verrichtingen

47.171,8

53.491,2

51.774,9

58.527,8

56.844,2

Kapitaalverrichtingen

821,9

3.459,3

907,4

3.425,5

1.588,9

Lopende uitgaven en
kapitaaluitgaven

62.263,8

67.657,6

70.084,1

62.521,9

63.010,1

Primaire uitgaven

50.271,2

56.222,5

59.123,1

53.106,9

54.298,2

Intrestlasten

11.992,6

11.435,1

10.961,0

9.415,0

8.711,9

-14.270,1

-10.707,1

-17.401,8

-568,6

-4.577,0

Nettobegrotingssaldo
(1)

De fiscale ontvangsten werden tot en met 2016 geboekt op basis van de geïnde ontvangsten.

(2)

 e FOD Financiën heeft de fiscale ontvangsten die in 2017 geïnd werden, verhoogd met een bedrag voor ontvangsten
D
die in 2018 zijn geïnd maar waarvan hij het recht eind 2017 heeft vastgesteld. De in 2017 geboekte fiscale ontvangsten
bedroegen hierdoor 1.439,8 miljoen euro meer dan de geïnde.

Bron: Rekenhof, op basis van de algemene rekening en de gegevens van de administratie
De fiscale ontvangsten moeten vanaf het jaar 2017 worden geboekt op basis van vastgestelde rechten24. De FOD Financiën heeft daarom de fiscale ontvangsten die in 2018 geïnd werden, gecorrigeerd. De geboekte fiscale ontvangsten zijn hierdoor 2.589,7 miljoen euro lager
dan de geïnde25. De voornaamste verschillen hebben betrekking op de btw-ontvangsten,
de accijnzen en de boeten en de bezwaren. Enerzijds liggen de vastgestelde rechten voor
de btw-ontvangsten 6.538,6 miljoen euro lager dan de geïnde ontvangsten (5.309,5 miljoen euro geïnd). De geboekte vastgestelde rechten voor de btw-ontvangsten zijn echter
door de geboekte correcties op jaarbasis niet representatief en zelfs negatief. Anderzijds
liggen de vastgestelde rechten voor de accijnzen en de boeten en bezwaren respectievelijk 703,3 en 3.230,4 miljoen euro hoger dan de hiervoor geïnde bedragen (respectievelijk
9.483 miljoen euro en 502,5 miljoen euro geïnd).
Het Rekenhof stelt echter vast dat de correctie niet voor alle fiscale ontvangsten correct
gebeurde. Daarnaast merkt het op dat de FOD Financiën het begrip “vastgesteld recht” nog
niet eenduidig heeft toegepast. De fiscale ontvangsten die in 2018 op de begroting werden
aangerekend, geven geen getrouw beeld van de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten. Anderzijds vertekent de boeking op basis van vastgestelde rechten in 2018 de vergelij-

24 Artikel 134, vijfde lid van de wet van 22 mei 2003.
25 Daarnaast liggen voor de niet-fiscale ontvangsten de vastgestelde rechten 301,6 miljoen euro hoger dan de geïnde.
De voornaamste verschillen hebben betrekking op de inning van procedurekosten (280,6 miljoen euro vastgesteld
en 41,5 miljoen euro geïnd) en de nalatigheidsintresten (25,9 miljoen euro vastgesteld en 1,1 miljoen euro geïnd).
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king met de gerealiseerde begrotingssaldi. De berekening van de vroegere begrotingssaldi
steunde immers op de geïnde kasontvangsten.
Dit punt wordt onderzocht in punt 3 – specifieke commentaar van deel II – Jaarrekening26.
In de hiernavolgende punt 2.2 licht het Rekenhof de overstap van het begrotingssaldo naar
het vorderingensaldo toe.
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 vorderingensaldo 201827. De berekening steunt op de economische hergroepering van de FOD
Beleidsondersteuning en Strategie (BOSA).
Tabel 9 – Vorderingensaldo 2018 van de Staat (in miljoen euro, berekend op 18 oktober 2019)
Omschrijving
Nettobegrotingssaldo op basis van vastgesteld recht
Overgang naar de geïnde ontvangsten en de uitgaven volgens de algemene rekening
Nettobegrotingssaldo op kasbasis
Bijkomende correcties door de FOD BOSA

2018
-4.577,0
2.288,1
-2.288,9
49,1

Correctie voor de geïnde ontvangsten (conform de economische hergroepering)

-167,5

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

248,0

Eliminatie kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8)

-31,3

Vorderingensaldo van de economische hergroepering (FOD BOSA)

-2.239,7

Correcties INR

1.378,1

Vorderingensaldo (INR)

-861,6

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

26 Om het vorderingensaldo te berekenen, houdt het INR rekening met een verschil van -222,7 miljoen euro tussen de
ontvangsten op basis van vastgestelde rechten en de geïnde ontvangsten, en met een bijkomende correctie van
152 miljoen euro voor laattijdig geboekte ontvangsten. Zie ook punt 2.2.1.
27 Voor een volledige beschrijving van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo, zie Rekenhof, 168 e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2011, p. 71-79,
www.rekenhof.be.
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2.2.2
Schematische voorstelling van het vorderingensaldo van de federale overheid
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het gerealiseerde vorderingensaldo en begrotingssaldo (op kasbasis) van de federale overheid schematisch weer.
Tabel 10 – Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro)
Realisatie 2018
Omschrijving
Fiscale ontvangsten inclusief de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Vorderingensaldo

Begrotingssaldo
(kasbasis)

122.733

122.733

Correctie op de geboekte ontvangsten

-167

Verschil tussen ESR en kas

-223

ESR-correctie op de fiscale ontvangsten

163

Subtotaal: fiscale ontvangsten inclusief de vrijstelling van
bedrijfsvoorheffing
	Ontvangsten voor derden en afdrachten van fiscale ontvangsten28
ESR-correctie op de afdrachten van de fiscale ontvangsten

29

Fiscale middelen
Niet-fiscale, geraamd op kasbasis na afdrachten
Correctie ESR-code 8 ontvangsten

122.506

122.733

-67.571

-67.571

1.407
56.342

55.162

5.559

5.559

-1.298

ESR-correctie op de niet-fiscale ontvangsten

30

Niet-fiscale middelen

469
4.730

5.559

-50.489

-50.489

Correctie voor de in deze kredieten vervatte interesten

56

56

Primaire uitgaven van de schuldbegroting (sectie 51)

-21

-21

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

-968

-968

-2.903

-2.903

27

27

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

Bni-bijdrage (sectie 52)
Correctie ESR-code 9 uitgaven
Correctie ESR-code 8 uitgaven
	ESR-correctie moment van registratie

1.185
31

Primaire uitgaven

-88
-52.393

-54.298

Interestlasten, geraamd volgens ESR (sectie 51)

-8.656

-8.656

Correctie interesten van andere secties

-56

-56

Correctie interesten van te consolideren instellingen

-35

Interestlasten
Primair saldo te consolideren instellingen
Saldo federale overheid

-8.747

-8.712

14
-862

-2.289

Bron: Rekenhof
28 Ontvangsten voor derden (11.363 miljoen euro) en afdrachten op kasbasis naar de sociale zekerheid (15.055 miljoen euro), Entiteit II (40.628,6 miljoen euro) en een aantal andere (524,2 miljoen euro).
29 Het betreft voornamelijk de correctie voor de verschuldigde doorstorting aan de gemeenschappen en gewesten voor
de afrekening van de fiscale autonomie en voor de toegewezen personenbelasting en btw (+1.501,5 miljoen euro).
30 Het betreft voornamelijk de correctie voor de in het verleden overgedragen pensioenfondsen (+403,7 miljoen euro).
31 Het betreft onder meer de correcties voor de aan- en verkoop van legermaterieel (+351,4 miljoen euro) en voor de
bijdrage van België aan de Europese Unie (-365,6 miljoen euro).
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2.2.3
Realisatie van het vooropgestelde vorderingensaldo van de federale overheid
Hierna volgt een bespreking van de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven, en tussen het geraamde32 en gerealiseerde begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid.
Tabel 11 – Vergelijking van het geraamde en gerealiseerde vorderingensaldo van de federale overheid
2018 (in miljoen euro)
Omschrijving
Fiscale ontvangsten

Begroting
(algemene toelichting)

Realisatie

Verschil

54.667

55.162

495

5.460

5.559

99

Ontvangsten (I)

60.127

60.721

594

Primaire uitgaven (II)

56.977

54.298

-2.679

8.732

8.712

-20

Begrotingssaldo op basis van de geïnde
ontvangsten (IV)=(I)-(II)-(III)

-5.582

-2.289

3.293

Overgangscorrecties federale overheid (V)

3.465

1.427

-2.038

-2.117

-862

1.255

Niet-fiscale ontvangsten

Intrestlasten federale overheid (III)

Vorderingensaldo federale overheid (V) - (IV)
Bron: Rekenhof

Voor de ontvangsten gebruikt het Rekenhof de kasontvangsten in plaats van de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten. Enerzijds was er voor de fiscale ontvangsten geen
raming op basis van vastgestelde rechten beschikbaar 33. Anderzijds geven ook de geboekte
vastgestelde rechten een vertekend beeld van de jaarlijkse ontvangsten. Voor een aantal
ontvangsten is het immers het eerste jaar dat de FOD Financiën de vastgestelde rechten
boekt, zodat in een overgangsregeling een deel van die ontvangsten ook nog op kasbasis moest worden geboekt. Daarnaast leiden niet alle vastgestelde rechten tot een kasontvangst.
Vóór de overgangscorrecties is het gerealiseerde begrotingssaldo 3.293,2 miljoen euro
(59 %) beter dan het geraamde. Dat komt voornamelijk doordat de ontvangsten hoger ligger dan geraamd (+594,2 miljoen euro of +1 %) en de primaire uitgaven lager (-2.678,9 miljoen euro of -4,7 %).
De hogere realisaties bij de fiscale ontvangsten (+495,1 miljoen euro, +0,6 %) worden voornamelijk verklaard door de volgende factoren:
•
•
•
•
•

hogere ontvangsten uit de voorafbetalingen (+1.501,4 miljoen euro);
lagere ontvangsten uit de inkohieren van vennootschapsbelasting (-1.483,8 miljoen euro);
hogere ontvangsten uit de bedrijfsvoorheffing (+315,9 miljoen euro);
hogere ontvangsten uit de inkohieren van personenbelasting (+452,1 miljoen euro);
minderontvangsten bij de roerende voorheffing (-234,1 miljoen euro).

32 Het gaat met name om de cijfers vermeld in de algemene toelichting van de aangepaste begroting.
33 Bij opmaak van de begroting worden in overeenstemming met ESR-reglementering de fiscale ontvangsten geraamd op basis van de transactionele kasbasis. Dit houdt in dat de fiscale kasontvangsten worden afgestemd met
de onderliggende inkohiering en soms de onderliggende economische activiteit.
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De fiscale ontvangsten maken, overeenkomstig ESR, het voorwerp uit van een overgangscorrectie van -222,7 miljoen euro (zie punt 2.2.1).
De niet-fiscale ontvangsten zijn 99,2 miljoen euro hoger dan geraamd (+1,8 %). Het verschil
is voornamelijk het gevolg van hogere realisaties bij ontvangsten met ESR-code 8 (+137,1 miljoen euro). Die hebben geen impact op het vorderingensaldo.
De gerealiseerde primaire uitgaven zijn 2.678,9 miljoen euro lager dan geraamd. Het verschil is onder meer het gevolg van lagere uitgaven met ESR-code 8 van de sectie 51 – Rijksschuld (1.184,4 miljoen euro). Zoals in 2016 en 2017 is geen beroep gedaan op de kredietlijn
die de regering in het kader van de bankencrisis ter beschikking moet houden van het Europese Single Resolution Fund (1.107,4 miljoen euro). Daarnaast wordt de vooropgezette onderbenutting van 942 miljoen euro ruimschoots gerealiseerd. Er is onder meer een onderbenutting van de interdepartementale provisies voor 217,8 miljoen euro. De BNI-bijdrage
aan de Europese Unie is 269,1 miljoen euro lager dan geraamd.
Voor de berekening van het vorderingensaldo worden op het begrotingssaldo overgangscorrecties toegepast (zie (V) in bovenstaande tabel). Het verschil (-2.037,7 miljoen euro) tussen
de geraamde (+3.465 miljoen euro) en de uiteindelijke correctie (+1.427,3 miljoen euro) kan
grotendeels als volgt worden verklaard:
•
•

•
•

3

de eliminatie van de ontvangsten en uitgaven met ESR-code 8: -1.310 miljoen euro (waarvan -137,1 miljoen euro voor de ontvangsten en -1.172,9 voor de uitgaven);
de ESR-aanrekening van de fiscale ontvangsten (zie ook hierboven): een correctie van
de kasontvangsten van -222,7 euro34 tegenover -915 miljoen euro geraamd. Dit is een
wijziging van +692,3 miljoen euro;
het wegvallen van de correctie voor de vooropgezette onderbenutting (-942 miljoen euro);
de ESR-correctie voor de bijdragen aan de Europese Unie zoals aangebracht door het
INR (-365,6 miljoen euro).

Ontvangsten

3.1
Fiscale en niet-fiscale ontvangsten geïnd door de Staat
In 2018 heeft de Staat 128.292,1 miljoen euro ontvangsten geïnd (tegenover 114.409,6 miljoen euro in 2016 en 126.706,2 miljoen euro in 2017). De niet-fiscale ontvangsten voor rekening van derden zijn hierin niet begrepen.
Dat bedrag omvat 122.732,9 miljoen euro fiscale ontvangsten en 5.559,2 miljoen euro nietfiscale ontvangsten.

34 Het begrotingssaldo houdt voor de fiscale ontvangsten immers rekening met de kasontvangsten, terwijl voor de
berekening van het vorderingensaldo de fiscale ontvangsten volgens de transactionele kasbasis in rekening worden gebracht. Zie ook punt 2.2.1 van dit hoofdstuk.
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3.1.1

Fiscale ontvangsten

Grafiek 4 – Door de Staat in 2018 geïnde fiscale ontvangsten per belastingcategorie (in miljoen euro)
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Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
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Daarnaast wordt 56.207,8 miljoen euro fiscale ontvangsten opgenomen in toewijzingsfondsen, voornamelijk ten gunste van de deelstaatentiteiten en de sociale zekerheid 40.
Het gaat onder meer over 91,5 % van de ontvangsten uit btw, 85,0 % van de roerende
voorheffing en 57,0 % van de bedrijfsvoorheffing.
De overige fiscale ontvangsten (55.162,1 miljoen euro) komen in de middelenbegroting
van de Staat. 35.495,9 miljoen euro daarvan (64,5 %) diende in 2018 om andere openbare
besturen te financieren, met name de instellingen van sociale zekerheid, de deelstaatentiteiten, de lokale overheden en de Europese Unie.

3.1.2
Niet-fiscale ontvangsten van de Staat
Na neutralisering van de aankoopverrichtingen en de verrichtingen in verband met de aflossing van de overheidsschuld41, bedroegen de niet-fiscale ontvangsten op kasbasis (zonder
ontvangsten voor derden) 5.559,2 miljoen euro in 2018. Dat bedrag leunt nauw aan bij de
begrotingsramingen (5.459,4 miljoen euro). Het verschil van 99,8 miljoen euro is voornamelijk toe te schrijven aan diverse ontvangsten in verband met het beheer van de schuld.
De ontvangsten zijn onder te verdelen in 4.128,1 miljoen euro aan lopende ontvangsten en
1.431,1 miljoen euro aan kapitaalontvangsten. Rekening houdend met de ESR-normen, heeft
4.162 miljoen euro van die ontvangsten impact op het vorderingensaldo van de federale
Staat 42.
De ontvangsten van 2018 liggen 1.805,7 miljoen euro lager dan die van 2017 (7.364,9 miljoen euro). Dat verschil is te verklaren door niet-recurrente verrichtingen uit 2017. De verkoop in mei 2017 van nagenoeg een kwart van de staatsparticipatie (via de FPIM) in BNP
Paribas (2,5 % van de kapitalisatie van die bank) had 1.946,7 miljoen euro opgeleverd. Bovendien bracht de kapitaalvermindering van de FPIM, die werd doorgevoerd na de opslorping van Sopima nv, 236,6 miljoen euro op.
De meeste ontvangsten zijn afkomstig van de FOD Financiën (4.271,5 miljoen euro, waarvan 1.264,8 miljoen euro voor het beheer van de overheidsschuld). De niet-fiscale ontvangsten van de FOD Mobiliteit en Vervoer (482,3 miljoen euro) bestaan voornamelijk uit dividenden betaald door Proximus en door bpost. De ontvangsten uit de andere secties zijn
minder belangrijk.
3.2
Ontvangsten van de middelenbegroting
De studiedienst van de FOD Financiën maakt zijn begrotingsramingen meestal op transactionele basis. De boekhouddiensten van de FOD gebruiken daarentegen het wettelijke
concept van de vastgestelde rechten om de realisaties te boeken. Die diverse werkwijzen
bemoeilijken de interpretatie van het verschil tussen de ramingen en de realisaties.

40 Hoewel het qua aard eigen ontvangsten van de gewesten betreft, worden de gewestelijke opcentiemen op de PB
en de opbrengst uit aan de gewesten verschuldigde verkeersboetes aangerekend op deze toewijzingsfondsen.
Voor meer details, zie Rekenhof, “Rekening van uitvoering van de begroting 2017”, 175e Boek, Volume I, Verslag van
het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 38, www.rekenhof.be.
41 De ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van effecten in het bezit van de Staat en de opbrengst van leningen bedroegen 40,1 miljard euro. Die verrichtingen hebben geen impact op het netto te financieren saldo.
42 Het saldo bestaat voornamelijk uit kapitaalontvangsten in verband met het beheer van de overheidsschuld, zoals
wisselkoerswinsten op de financiële dienst van de schuld en de ontvangsten afkomstig van afgeleide producten
(foreign exchange swaps).
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De ontvangsten uit btw en uit diverse rechten en taksen werden bijvoorbeeld geraamd op
5.446,8 miljoen euro in de aangepaste begroting 2018. In werkelijkheid werd 5.309,5 miljoen euro geïnd. Die ontvangsten werden echter in de jaarrekening 2018 geboekt voor
-1.049,0 miljoen euro (-6.495,9 miljoen euro tegenover de ramingen) omdat volgens de FOD
Financiën de btw-voorschotten geen vastgestelde rechten ten gunste van de Staat zijn. De
opbrengsten uit geschillen over douane en accijnzen, geraamd op 8,4 miljoen euro, gaven
aanleiding tot vastgestelde rechten ten belope van 2.317,4 miljoen euro, terwijl de geïnde
bedragen 9,1 miljoen euro belopen. Dit punt wordt onderzocht in punt 3 – Specifieke commentaar van deel II – Jaarrekening 2018.
Het Rekenhof heeft geen informatie ontvangen over de manier waarop de administratie
deze situatie denkt te verhelpen.
De volgende tabel geeft een globaal overzicht van de realisaties 2018 op basis van de kasontvangsten en niet op basis van de vastgestelde rechten. De realisatie van de ontvangsten
op kasbasis verschilt niet wezenlijk van de ramingen van april 201843. Zonder rekening te
houden met de opbrengsten uit leningen, bestaan ze voornamelijk uit de vennootschapsbelasting, de personenbelasting, de douanerechten en accijnzen, btw en diverse rechten
en taksen (voor de belangrijkste verschillen tussen de ramingen en de realisaties van de
ontvangsten, zie punten 3.1.1 en 3.1.2).
Tabel 12 – 
Vergelijking van de begrotingsramingen met de in 2018 op de middelenbegroting
aangerekende ontvangsten (in miljoen euro en op kasbasis)
Soorten ontvangsten

Ramingen

Realisaties

Verschil

Vennootschapsbelasting

19.163,0

19.085,6

-77,4

Personenbelasting

18.280,9

19.144,0

863,1

Douanerechten en accijnzen

9.308,3

9.498,1

189,8

Btw en diverse rechten en taksen

5.446,8

5.309,5

-137,3

Andere fiscale ontvangsten

2.467,7

2.124,8

-342,9

Totale fiscale ontvangsten

54.666,7

55.162,1

495,4

Niet-fiscale ontvangsten

5.459,4

5.559,2

99,8

Opbrengsten uit leningen

40.079,5

40.077,5

-2,0

100.205,6

100.798,7

593,1

Totale ontvangsten van de middelenbegroting

Bron: Aangepaste middelenbegroting 2018 en rekening van uitvoering van de begroting

43 Parl. St. Kamer, 28 april 2018, DOC 54 3035/001, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor
het begrotingsjaar 2018. Algemene toelichting, p. 66.
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3.3

Rijksmiddelen – meerjarenevolutie (kasbasis)

3.3.1

Algemene evolutie

Tabel 13 – Kasontvangsten (in miljoen euro)(1)
2014
Totale ontvangsten

2015

2016

2017

2018

113.648,0 116.569,2 114.409,6 126.706,2 128.292,1

Fiscale ontvangsten

108.696,9

108.923,8

109.726,0

119.313,3

122.732,9

4.951,1

7.645,5

4.683,6

7.392,9

5.559,2

Totale afdrachten en ontvangsten
voor derden

-65.630,5

-59.618,7

-61.727,3

-66.164,7

-67.570,8

Rijksmiddelen

48.017,5

56.950,5

52.682,3

60.541,6

60.721,2

43.066,4

49.305,0

47.998,7

53.148,6

55.162,1

4.951,1

7.645,5

4.683,6

7.392,9

5.559,2

Niet-fiscale ontvangsten

(2)

Fiscale ontvangsten
Niet-fiscale ontvangsten
(1)

Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2)

Exclusief ontvangsten voor derden.

Bron: Rekenhof
De afdrachten en de ontvangsten voor derden kennen zowel stijgende als dalende bewegingen. Verschillende factoren verklaren deze bewegingen:
•

•
•

•

Ingevolge de zesde staatshervorming (2015) dalen de afdrachten aan de sociale zekerheid, maar die wordt grotendeels gecompenseerd door hogere dotaties aan de gemeenschappen via de algemene uitgavenbegroting44.
De afdracht aan de sociale zekerheid is verhoogd om de taxshift te compenseren (2016)45.
De financiering van de sociale zekerheid is hervormd (2017), waardoor de afdrachten aan
de sociale zekerheid stijgen maar de dotaties aan de sociale zekerheid via de algemene
uitgavenbegroting verminderen46.
Een aantal gewestbelastingen worden sinds enkele jaren geïnd door de regionale entiteiten (2015-2018)47.

44 Het betreft voornamelijk dotaties voor de gezondheidszorg (bv. ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en
financiering van de ziekenhuizen) en het gezinsbeleid (bv. kinderbijslag).
45 Vanaf 2017 is de compensatie van de taxshift aan de sociale zekerheid mee opgenomen in de hervorming van de
financiering van de sociale zekerheid.
46 Zie ook Rekenhof, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, oktober 2017, p. 67; Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, augustus 2018, p. 65-68, www.rekenhof.be.
47 Het betreft onder meer de overname door het Vlaams Gewest van de registratie- en successierechten in 2015 en de
overname van de onroerende voorheffing door Brussels Gewest in 2018.
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Grafiek 5 – Evolutie van de totale ontvangsten op kasbasis 2014-2018 (in miljoen euro)
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De personenbelasting vertegenwoordigde in 2018 34,7 % van de fiscale rijksmiddelen (in
2014: 42,1 %). De sterke daling in 2015 (34,7 %) was hoofdzakelijk het gevolg van de taxshift:
de inkomsten uit de personenbelasting daalden, terwijl de totale fiscale rijksmiddelen toenamen. Daarna bleef het aandeel van de ontvangsten uit personenbelasting eerder stabiel.
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Het aandeel van de vennootschapsbelasting bedroeg in 2018 34,6 % (in 2014: 23,4 %). De
stijging bij die belasting deed zich vooral voor in 2017 en 2018. In beide jaren stegen de
voorafbetalingen aanzienlijk door de verhoging van het intrestpercentage bij onvoldoende
voorafbetalingen. Ook de kohieren bleven op een hoger niveau dan in 2016.
De evolutie van de ontvangsten uit btw wordt grotendeels verklaard door de zesde staatshervorming. Daarbij werden bepaalde aspecten van de sociale zekerheid overgeheveld naar
de gemeenschappen. Die werden voorheen onder meer gefinancierd met de btw-ontvangsten (waardoor deze ontvangsten niet in de fiscale rijksmiddelen zaten). Na de overdracht
worden deze materies gefinancierd vanuit de uitgavenbegroting. Sinds 2017 is de nieuwe
financiering van de sociale zekerheid van kracht met als belangrijkste bron de btw-ontvangsten. Daardoor daalt het aandeel van de btw in de fiscale rijksmiddelen opnieuw.
Het aandeel van de accijnzen bleef vrij stabiel in de periode 2014-2016, maar kent sinds
2017 toch een lichte groei. De accijnzen stegen dankzij het cliquetsysteem, alsook door hogere inkomsten uit accijnzen op tabaksproducten.
De roerende voorheffing is gedaald tot 1,1 % van de fiscale rijksmiddelen (in 2014: 10,1 %).
De absolute cijfers per inkomstencategorie zijn beschikbaar in tabel A.1.2 van volume II.
3.3.3
Evolutie van de niet-fiscale rijksmiddelen (kasbasis)
De opbrengst van de niet-fiscale middelen is onregelmatiger dan die van de fiscale middelen, door uitzonderlijke opbrengsten zoals de regularisaties uit vroegere boekjaren (2015),
de verkoop van aandelen van de Staat in banken (2017) of kapitaalsverminderingen (2017).
Buiten die uitzonderlijke opbrengsten blijven de niet-fiscale middelen de laatste jaren vrij
stabiel.
Grafiek 7 – Evolutie van de niet-fiscale rijksmiddelen (in miljoen euro)
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4

Uitgaven

4.1
Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting 2018
De algemene uitgavenbegroting omvat het geheel aan uitgaven van de Staat, inclusief afdrachten en dotaties en de aflossing van de rijksschuld. De uitgaven bedragen:
Tabel 14 – Uitgaven in 2018 (in miljoen euro) (1)
Primaire uitgaven

54.298,1

Uitgaven van de rijksschuld

35.632,5

Intrestlasten van de rijksschuld(2)
Totaal

8.711,9
98.642,6

(1)

Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2)

 eze worden grotendeels aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld, maar ook in mindere mate op de secties 18 –
D
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 benadering splitst de uitgaven volgens de uitgaande financiële stroom die ze veroorzaken. Deze
voorstelling steunt op de ESR 2010-classificatie48.
De uitgaven van de rijksschuld (35.632,5 miljoen euro) hebben, naast de terugkoop van
effecten (5.680,5 miljoen euro), ook betrekking op de terugbetaling van leningen (lange
en middellange termijn) die op vervaldag komen (29.952 miljoen euro). Die worden veelal
gefinancierd door nieuwe leningen49. 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 bijgevolg niet opgenomen in de bespreking hierna50.

48 Het Rekenhof gebruikt voor de overzichtelijkheid een vereenvoudigde weergave van beide benaderingen. Voor
een meer gedetailleerd overzicht van de uitgaven volgens de functionele en economische benadering, het encours
en de eigen uitgaven van de federale overheid: zie de tabellen van volume II van dit Boek.
49 De gelden van deze nieuwe leningen zijn opgenomen in titel III van de middelenbegroting.
50 Voor een analyse van de evolutie van de rijksschuld: zie punt 6 van dit hoofdstuk.
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4.1.1
Onderbenutting van de vereffeningskredieten
De totale uitgaven bedragen 63.010 miljoen euro, dit is 95,7 % van de toegekende vereffeningskredieten (65.812,8 miljoen euro). Het saldo aan niet-aangewende kredieten (onderbenutting) bedraagt 2.802,8 miljoen euro. De onderbenutting is als volgt samengesteld
(volgens de economische benadering):
Tabel 15 – Onderbenutting 2018 volgens de economische classificatie (in miljoen euro)(*)
Toegekend
2018

Omschrijving
Personeels- en werkingsuitgaven
Interestlasten, exclusief rijksschuld
Overdrachten van inkomens naar andere
sectoren van de economie
Overdrachten van inkomens binnen de
sector overheidsbesturen
Kapitaaloverdrachten
Investeringen
Toekenning van kredieten en
deelnemingen
Anderen
Primaire uitgaven
Intrestlasten van de rijksschuld
Totale uitgaven
(*)

Vereffend
2018

%
aanwending

Saldo

8.039,8

7.615,5

424,3

94,7 %

4,3

3,1

1,2

72,4 %

9.023,8

8.465,0

558,8

93,8 %

34.465,8

34.365,5

100,3

99,7 %

2.072,1

2.010,4

61,7

97,0 %

742,5

653,5

89,0

88,0 %

2.405,5

1.134,1

1.271,4

47,1 %

269,3

51,0

218,3

18,9 %

57.023,1

54.298,1

2.725,0

95,2 %

8.789,7

8.711,9

77,8

99,1 %

65.812,8

63.010,0

2.802,8

95,7 %

 oor afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in
D
de tabellen van volume II.

Bron: Rekenhof
Onderstaande tabel bevat een gedetailleerder overzicht van de onderbenutting.
Tabel 16 – Overzicht van de onderbenutting (volgens de graad van onderbenutting)(1)
Omschrijving
Provisies

Bedrag
in miljoen euro

Onderbenutting
in %

Verhouding
in %

217,8

23,2 %

19,9 %

89,0

12,0 %

8,1 %

174,5

8,5 %

15,8 %

Personeel

251,4

4,2 %

22,9 %

Inkomens- en kapitaaloverdrachten

363,5

3,7 %

33,3 %

Investeringen
Werking

(2)

Totaal

1.096,3

(1)

Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2)

Inclusief de interne verrichtingen en de intrestlasten die geen betrekking hebben op de rijksschuld.

Bron: Rekenhof

100,0 %
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Provisies
De regering onderbenutte in hoofdzaak de interdepartementale provisies (217,8 miljoen euro), vooral die beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning.
Sinds 2016 neemt de federale regering in de algemene uitgavenbegroting een interdepartementale provisie op voor de bestrijding van het terrorisme en het radicalisme51. In 2018 werden op die provisie 326,9 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 331,1 miljoen euro aan
vereffeningskredieten ingeschreven.
De keuze om die middelen te groeperen in zo’n provisie, veeleer dan ze rechtstreeks ter
beschikking te stellen van de betrokken FOD’s, beantwoordde aan de noodzaak om die
uitzonderlijke uitgaven duidelijk te identificeren, ze gemakkelijker te kunnen neutraliseren
bij de bepaling van het door de Europese instanties toegestane begrotingstekort, en te garanderen dat de middelen wel degelijk werden benut voor de bestrijding van het terrorisme,
door middel van een doorgedreven controleprocedure52.
In de ministerraden van 1 maart en 9 mei 2018 heeft de regering een deel van die provisie
herverdeeld: 288,1 miljoen euro aan vastleggingen en 309,1 miljoen euro aan vereffeningen.
Dit komt neer op respectievelijk 88,1 % en 93,4 % van de door de wetgever goedgekeurde
kredieten. De voornaamste begunstigden waren de Federale Politie (131,6 miljoen euro aan
vastleggingen en 132,0 miljoen euro aan vereffeningen), de FOD Justitie (85,2 en 87,0 miljoen euro) en Defensie (21,1 en 32,9 miljoen euro). Uit de basisallocaties en de benaming
van de uitgaven die dankzij die herverdeling konden worden gedaan, komt naar voren dat
de middelen in 2018 werden gebruikt waarvoor ze waren bestemd, namelijk de herfinanciering van de beleidskredieten van de overheid voor de bestrijding van het terrorisme en de
criminaliteit.
Een deel van de overgehevelde middelen (180,1 miljoen euro) is recurrent van aard. De Federale Politie en de FOD Justitie, bijvoorbeeld, zouden vanaf 2020 respectievelijk 91,0 miljoen euro en 55,0 miljoen euro aan bijkomende kredieten ontvangen.
De algemene uitgavenbegroting omvat nog andere interdepartementale provisies. De regering gebruikt die als ze van oordeel is dat het onmogelijk of niet wenselijk is de definitieve
basisallocaties vast te leggen op het moment dat het ontwerp van algemene uitgavenbegroting wordt ingediend. De grootste provisie is ingeschreven in sectie 06 en bevatte in
2018 599,1 miljoen euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten. Vanuit die provisie
werd 322,7 miljoen euro aan vastleggingen en 406,9 miljoen euro aan vereffeningen overgeheveld. Bij die laatste werd in het kader van het Halt Any Decline-programma (een Navoafspraak die bepaalt dat de defensie-uitgaven niet meer mogen dalen) 91,9 miljoen euro
overgeheveld naar sectie 16 (Landsverdediging).

51 Basisallocatie 06.90.10.01.00.10.
52 Die procedure gaat na of er effectief een verband is tussen de geplande uitgave en de bestrijding van het terrorisme
en het radicalisme, en of er sprake is van administratieve blokkeringen die enkel kunnen worden opgeheven door
verantwoordingsstukken voor te leggen die volgens de regels werden goedgekeurd door de ordonnateurs. Minister van Begroting, omzendbrief van 16 mei 2018 betreffende de nieuwe procedure 2018.

48

Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven
De personeels-, werkings- en investeringsuitgaven bleven respectievelijk voor 251,4 miljoen euro, 174,5 miljoen euro en 89 miljoen euro onderbenut. Dit is enerzijds het gevolg van
een natuurlijke onderbenutting53 en anderzijds ook te wijten aan het verscherpte budgettaire toezicht in het kader van de begrotingsmaatregelen van de regering (administratieve
blokkeringen). Ook konden bepaalde investeringen niet of maar gedeeltelijk in 2018 worden
vereffend doordat ze werden uitgesteld of laattijdig vastgelegd54:
•

•
•
•

het schrappen van de aankoop of het uitstellen van de renovatie van verschillende ambassadegebouwen. De FOD Buitenlandse Zaken benutte de investeringskredieten van
het Gebouwenfonds deels niet (onderbenutting van 10,6 miljoen euro);
een onderbenutting van 5,3 miljoen euro voor de aankoop van transportvoertuigen (ministerie van Landsverdediging);
diverse investeringskredieten bij de Federale Politie en de FOD Financiën (voor respectievelijk 22,4 miljoen euro en 5,6 miljoen euro)55;
de aankoop van het oceanografisch onderzoekschip Belgica (12,9 miljoen euro – POD
Wetenschapsbeleid). Als gevolg van een verzet bij de Raad van State door een van de
kandidaten, liep de toekenning van de opdracht vertraging op. De betaling die was gepland voor 2018 werd pas in 2019 uitgevoerd.

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
De inkomens- en kapitaaloverdrachten bleven voor 363,5 miljoen euro onderbenut. Deze
onderbenutting is veelal het gevolg van administratieve blokkering56 of te hoog geraamde kredieten bij de opmaak van de begroting57. Daarnaast wijst het Rekenhof op volgende
onderbenuttingen58:
•

38,5 miljoen euro van de Belgische bijdrage aan het Plan voor steun aan Griekenland
goedgekeurd door de Eurogroep en 46,1 miljoen euro van de Belgische bijdrage voor het
Securities Markets Programme (FOD Financiën). In 2018 kon geen overeenkomst worden
gevonden voor de verlenging van het hulprogramma59;

53 De departementen kunnen om diverse redenen (annulering van een contract, vertraging van een levering enz.) de
toegekende kredieten niet volledig besteden.
54 We bespreken enkel de onderbenuttingen boven 2 miljoen euro en/of de aanwendingen van minder dan 70 % van
de toegekende vereffeningskredieten.
55 Deze kredieten werden veelal laattijdig aan de departementen toegekend (bij de aangepaste begroting of uit de
interdepartementale provisie). Ook de overheidsopdrachtenwetgeving leidde ertoe dat de administraties deze
investeringen pas bij het jaareinde konden vastleggen, waardoor de facturen niet meer in 2018 konden worden
betaald.
56 Het betreft o.a. subsidies voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (FOD Buitenlandse Zaken –
onderbenutting van 109,4 miljoen euro) en het krediet voor de uitgaven verbonden aan de contracten in het kader
van O&O programma’s (POD Wetenschapsbeleid – onderbenutting van 8,6 miljoen euro).
57 Het betreft o.a. de vergoedingen aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (FOD Justitie – onderbenutting van 17,5 miljoen euro), de bijdragen van België aan internationale instellingen (FOD Buitenlandse Zaken –
24,6 miljoen euro), de toelagen aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FOD Volksgezondheid – 2,5 miljoen euro) en de toelagen aan het stookoliefonds (FOD Economie – onderbenutting van 8,9 miljoen euro).
58 We bespreken enkel de kredieten van minimaal 2 miljoen euro en een aanwending van minder dan 70 %.
59 Zie ook Parl. St. Kamer, 16 november 2018, DOC 54 3293/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2019, p. 73-74).
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•

•

•

•

•

•

•

de volledige toelagen ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen
(FOD Binnenlandse Zaken – 26,7 miljoen euro): de regering heeft het koninklijk besluit
tot betaling van de premies 2018 nog niet genomen60;
19,5 miljoen euro van de toelagen in kader van de oproep tot projecten voor de energietransitie (FOD Economie). Door de procedures voor de toekenning van projecten
kon het departement ze pas laat in 2018 vastleggen waardoor de facturen niet meer in
2018 konden worden betaald;
12,4 miljoen euro van het organiek fonds voor de vergoeding van advocaten belast met
de juridische bijstand (FOD Justitie). Het Rekenhof ontving van het departement geen
bijkomende toelichting over de reden van deze onderbenutting;
12,3 miljoen euro van de terugbetaalbare voorschotten voor de onderzoeksprogramma’s
in de burgerluchtvaart (zowel bij de FOD Economie en als bij de POD Wetenschapsbeleid). Deze onderbenutting is toe te schrijven aan de stand van uitvoering van de onderzoeksprogramma’s en de controles hierop door de FOD Economie;
10,2 miljoen euro in het fonds Klimaatresponsabiliseringsmechanisme (FOD Volksgezondheid). Omdat de gewesten de definitieve uitstootcijfers voor 2015 en 2016 niet
goedkeurden, kon het departement de uitgetrokken boni niet uitkeren (zie ook punt
4.2 – sectie 25);
5,4 miljoen euro op het programma voor de financiering van alternatieve straffen (FOD
Justitie). Het Rekenhof ontving van het departement geen bijkomende toelichting over
de reden van deze onderbenutting;
2,1 miljoen euro van de toelagen in het kader van de sociale hulp aan Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen gefinancierd met federale middelen (POD Maatschappelijke Integratie). Het initieel toegekende krediet van 2,5 miljoen werd nochtans
verhoogd tot 4,3 miljoen euro. Omdat vele leveranciers ongeldige offertes hadden ingediend, moest het departement laat in 2018 een nieuwe overheidsopdracht lanceren.
Daardoor kon het departement maar een beperkt aantal loten vastleggen.

4.1.2
Functionele benadering
Het Rekenhof gebruikt de volgende functionele benadering om de uitgaven (63.010 miljoen euro) in te delen op basis van de opdrachten van de departementen:
•

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

60 Het Rekenhof heeft in het 172e Boek gewezen op het belangrijke tijdsverschil tussen het jaar waaraan de toegekende taalpremie is gekoppeld en het jaar waarin die effectief wordt betaald. Deze werkwijze schaadt de transparantie van de verrichtingen. Zo publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit voor de financiering
van taalpremies 2014 betaald door de Brusselse instellingen pas op 25 december 2016. Zie Rekenhof, 172e Boek,
Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 72, www.rekenhof.be.
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Grafiek 8 – Verdeling van de uitgaven 2018 volgens de functionele benadering (in %)(*)
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Een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.8 van volume II

Bron: Rekenhof
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Financiële stromen naar gezinnen

Bij de Werkingsuitgaven
sociale departementen (20.691,5 miljoen euro)
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stroom zich in sectie 24 Sociale zekerheid (18.783,4 miljoen euro). Het betreft voornamelijk
Investeringen
de dotaties aan de socialezekerheidsinstellingen (16.433,9 miljoen euro) en de tegemoetkomingen aan de personen met een handicap (1.677,7 miljoen euro).

61 Het betreft voornamelijk de dotaties aan de gewesten en de gemeenschappen (12.823,5 miljoen euro). Omdat
ook via andere departementen dotaties aan de gewesten en de gemeenschappen worden toegekend (558,3 miljoen euro), bedraagt het totaal aan dotaties 13.381,8 miljoen euro.
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Bij de gezagsdepartementen (11.287 miljoen euro) zijn de uitgaven evenwichtig verdeeld
over de onderliggende secties62 met Defensie (2.662,0 miljoen euro) en de Federale Politie
(2.028,4 miljoen euro) als uitschieters.
1,7%

Bij de economische departementen (4.171,7 miljoen euro) worden de meeste uitgaven geSpecifieke begrotingssecties
6,6%
realiseerd binnen sectie 33 – Mobiliteit en Vervoer (3.228,1 miljoen euro), voornamelijk de
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van het spoorwegvervoer (2.875,8 milSocialeindepartementen
17,9%
40,9%
joen euro).
Gezagsdepartementen

De uitgaven
van de ondersteunende departementen bedragen 1.087,7 miljoen euro, waarEconomische departementen
van 730,1 miljoen euro aan dotaties aan de Regie32,8%
der Gebouwen.
Ondersteunende departementen

4.1.3
Economische benadering (ESR)
Onderstaande grafiek geeft de uitgaven 2018 weer vanuit de economische benadering.
Grafiek 9 – Verdeling van de uitgaven 2018 volgens de economische benadering (volgens begunstigde
– in %)(*)
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13,8%
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Een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.7 van volume II.

Bron: Rekenhof
Meer dan de helft van de uitgaven betreft financiële stromen binnen de overheden
(34.747,9 miljoen euro), met de stroom naar de sociale zekerheid als belangrijkste
(16.568,5 miljoen euro), gevolgd door de overdrachten aan de gemeenschappen en de gewesten in uitvoering van de financieringswet van 16 januari 1989 (13.381,8 miljoen euro) (zie
ook punt 4.1.6).
13,8 % van de uitgaven heeft betrekking op intrestlasten (8.715,1 miljoen euro) die vooral
(8.711,9 miljoen euro) gerelateerd zijn aan de rijksschuld.

62 FOD Justitie: 1.869,2 miljoen euro, FOD Binnenlandse Zaken: 1.414,7 miljoen euro, FOD Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking: 1.538 miljoen euro en de FOD Financiën: 1.774,7 miljoen euro.

52

De personeelsuitgaven (5.796,1 miljoen euro) vertegenwoordigen minder dan 10 % van de
uitgaven. Investeringen (653,5 miljoen euro) en werkingsuitgaven (1.819,4 miljoen euro)
blijven ook in 2018 relatief laag (3,9 %).
De financiële stromen naar het buitenland (4.427,8 miljoen euro) hebben grotendeels
betrekking op de bijdrage aan de Europese Unie (2.902,9 miljoen euro), de subsidies in
het kader van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (647,1 miljoen euro) en
de Belgische bijdrage aan internationale instellingen op het vlak van wetenschapsbeleid
(225,7 miljoen euro).
De financiële stromen naar bedrijven (4.211,3 miljoen euro) omvatten o.a. de dotaties aan
NMBS en Infrabel (2.875,8 miljoen euro) en bpost (166,7 miljoen euro)63.
De financiële stromen naar gezinnen (2.639,1 miljoen euro) omvatten voornamelijk de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (1.677,7 miljoen euro), de inkomensgarantie aan ouderen (577,0 miljoen euro), de vergoedingen voor juridische bijstand (103,8 miljoen euro) en de terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering
(HZIV – 65,7 miljoen euro).
4.1.4
Encours 2018
Het openstaande bedrag aan verbintenissen die na 2018 kunnen worden vereffend, het zogenaamd encours, bedraagt op 31 december 2018 11.957,1 miljoen euro. Het is met 7.185,8 miljoen euro gestegen tegenover 1 januari 201864 (4.771,2 miljoen euro). Het Rekenhof merkt
volgende zaken op65:
•

•

•

De toename van het encours is vooral aan Defensie toe te schrijven (+7.549,7 miljoen euro). Het betreft de aankoop van militaire investeringen in het kader van het
meerjarenplan “Strategisch visie voor Defensie” en de militaire programmawet van
23 mei 201766 (zie ook de bespreking van de begrotingssectie Defensie in punt 4.2).
Ook bij de FOD Kanselarij neemt het encours toe ingevolge de vastlegging in 2018 van
de eerste contracten voor de bouw van Shape-village67. Het departement verwacht de
opstart van de werken en de eerste betalingen pas in 2020.
Het relatieve hoge encours bij de FOD Buitenlandse Zaken (1.635,6 miljoen euro) is vooral toe te schrijven aan de meerjarige bijdragen voor ontwikkelingssamenwerking vastgelegd in 2017. Het departement zal de komende jaren zijn encours verder vereffenen.

63 Vergoeding van de concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften.
64 Het encours op 1 januari 2018 verschilt van dit op 31 december 2017 in de uitvoeringsrekening 2017 ingevolge nietovergedragen bestelbonnen en correcties. De verschillen worden verantwoord in de verklarende nota bij de uitvoeringsrekening van de begroting 2018.
65 Een volledig overzicht is te vinden in de tabellen van volume II.
66 Wet van 23 mei 2017 houdende de programmering van militaire investeringen in de periode 2016-2030.
67 Shape-village is het “militaire” dorp naast het Shape-hoofdkwartier (Supreme Headquarters Allied Powers in Europe)
te Casteau (Bergen).
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4.1.5
Meerjarenoverzicht
De uitgaven evolueerden in de periode 2014-2018 als volgt:
Tabel 17 – Meerjarenoverzicht van de uitgaven volgens de economische classificatie (ingedeeld
volgens begunstigde -in miljoen euro)(*)
2014

2015

2016

2017

2018

29.909,4

34.562,5

36.182,0

34.879,4

34.747,9

Financiële stromen naar het buitenland

5.353,8

4.869,3

6.687,1

3.941,2

4.427,8

Financiële stromen naar gezinnen

2.740,3

2.768,6

2.449,9

2.467,5

2.639,1

Financiële stromen naar bedrijven

3.805,8

5.955,9

5.643,5

3.707,7

4.211,3

12.046,5

11.487,5

10.970,7

9.421,7

8.715,1

8.408,0

8.013,8

8.150,9

8.104,4

8.269,0

62.263,8 67.657,6 70.084,1 62.521,9

63.010,1

Financiële stromen binnen de overheden

Intrestlasten
Personeel-, werking- en
investeringsuitgaven
Totale uitgaven
(*)

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.9 van volume II.

Bron: Rekenhof
De financiële stromen binnen de overheid nemen in 2015 en 2016 toe ingevolge de zesde
staatshervorming. De daling in 2017 en 2018 houdt verband met de gewijzigde financiering
van de sociale zekerheid, zie ook de bespreking na de grafiek hierna.
De hogere uitgaven in 2015 en 2016 vinden hun oorzaak in de aflossingen, wisselverliezen
en uitgaven van afgeleide producten in het kader van het beheer van de rijksschuld (in de
tabel terug te vinden bij de financiële stromen naar bedrijven). Ze zijn vooral toe te schrijven aan het wegvallen in de volgende jaren van annulatiepremies van vroeger afgesloten
swaps68. Daarnaast betaalde België in 2016 zijn bijdrage aan het Internationaal Monetair
Fonds69 (in de tabel terug te vinden bij de financiële stromen naar het buitenland). Ook
macro-economische parameters zoals inflatie en economische conjunctuur beïnvloeden de
evolutie. Een analyse van de samenstelling van deze uitgaven biedt daarom een bijkomend
en beter inzicht.

68 Respectievelijk 2.594,6 miljoen euro en 2.399,9 miljoen euro. De daling van de annulatiepremies voor swaps in
2017 wordt verklaard doordat de laatste indekkingsswaps in 2016 zijn afgewikkeld. Ook de iets lagere uitgaven
voor intresten in het kader van swaps vormen een, zij het minder belangrijke, oorzaak voor de daling van de uitgaven van afgeleide producten. Deze uitgaven behoren niet tot de operationele werking van de federale overheid en
beïnvloeden het vorderingensaldo dus niet.
69 Deze bijdrage bedroeg 1.697,9 miljoen euro. Deze uitgave behoort niet tot de operationele werking van de federale
overheid en heeft geen invloed op het vorderingensaldo.
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Grafiek 10 – Meerjarenoverzicht 2014-2018 volgens de economische classificatie (in %)
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Grafiek 11 – Verdeling van de uitgaven over de verschillende overheden (in %)
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Een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel A.2.2 van volume II.
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De inkomens- en kapitaaloverdrachten aan de gewesten en gemeenschappen (13.381,8 miljoen euro), aan de lokale overheden (2.642,8 miljoen euro)72 en aan de sociale zekerheid
(16.568,5 miljoen euro) maken geen deel uit van de eigen uitgaven van de federale overheid.
De financiële stromen binnen de federale overheid (2.154,8 miljoen euro) omvatten o.a. de
dotaties aan de Regie der Gebouwen (637,9 miljoen euro), de uitgaven voor federale wetenschappelijke instellingen (114,7 miljoen euro) en de dotatie aan het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (96,3 miljoen euro).
Ook de financiële stromen naar het buitenland (1.524,9 miljoen euro) zijn lager dan diezelfde stroom in grafiek 9 in punt 4.1.3 die ook de jaarlijkse bijdrage van België als lidstaat
van de Europese Unie bevat (2.902,9 miljoen euro in 2018).
Voor de overige stromen verwijzen we naar grafiek 9 in punt 4.1.3.
4.2

Commentaar bij de begrotingssecties

Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging
Het programma 16.50.22 omvat de vastleggingskredieten voor de aankopen van militair
materieel in het kader van het plan voor dringende investeringen op korte termijn en de
investeringsprogramma’s van de Strategische Visie voor Defensie.
Dringende investeringen op korte termijn
In oktober 2016 besliste de ministerraad dat Defensie in de periode 2017-2019 288,6 miljoen euro kon gebruiken voor dringende investeringen op korte termijn73. Van dit krediet
legde Defensie 10 miljoen euro vast in 2016 en 94,3 miljoen euro in 2017 74.
De vastleggingskredieten voor dit investeringsplan bedroegen in 2018 185,7 miljoen euro.
Van dat bedrag benutte Defensie 65 % (120,8 miljoen euro – zie tabel hieronder).

72 Het betreft vooral de toelagen aan de OCMW’s in het kader van het recht op maatschappelijke integratie
(1.124,6 miljoen euro), de toelagen aan de OCMW’s in het kader van de wet van 2 april 1965 en de toelagen aan de
lokale politiezones (915,4 miljoen euro).
73 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 vervreemding 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 ontvangsten 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 geworden 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 limitatieve kredieten uit de middelenenveloppe van 9,2 miljard euro (in prijzen 2015 exclusief
inflatie) voor de investeringen in het kader van de Strategische Visie.
74 De uitvoering in 2017 van het plan voor dringende investeringen op korte termijn is behandeld in Rekenhof,
175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 61-63,
www.rekenhof.be.
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Tabel 18 – Vastleggingskredieten 2018 in het plan voor dringende investeringen op korte termijn
(in miljoen euro)
Omschrijving

Planning

Realisatie

Light Troop Transport
Vehicle(1)

66,9

66,9

Individual Equipment
(aankoop van
communicatiesystemen)

99,9

38,2 Het dossier van de PR4G-radio’s kon pas
gelanceerd na een beslissing over de
vervanging van de pantservoertuigen
omdat de radio’s compatibel moesten zijn
met de communicatiesystemen van de
pantservoertuigen. Daarnaast kon door de
duur van de procedure de overheidsopdracht
voor de aankoop van Soldier Radios niet in
2018 worden gegund.

Andere(2)

18,9

15,7

185,7

120,8

Totaal

Reden van niet uitvoering
—

(1)

Voor het Light Troop Transport Vehicle (LTTV) bleek dat de gekozen offerte (66,8 miljoen euro) het geraamde
bedrag bij de lancering van de overheidsopdracht overschreed (61,3 miljoen euro). Daarom besliste de ministerraad
van 9 februari 2018 de boordbewapening via een apart contract met vastlegging in 2019 aan te kopen, zodat de
bewapening samen met de LTTV geleverd wordt.

(2)

 ntwikkeling van radartechnologie voor multipurpose-fregatten (vastgelegd bedrag: 6,6 miljoen euro), vervanging
O
van de slagveldbewakingsradars (1,5 miljoen euro), Collective Range Target Systems (7,6 miljoen euro) en final upgrade
F-16-Commonality & Interoperability Consolidation Program (CICP).

Bron: Rekenhof en Defensie
Van de dringende investeringen die in 2016, 2017 en 2018 waren vastgelegd, betaalde Defensie in 2018 49,1 miljoen euro. Het ontving voor 19,7 miljoen euro aan leveringen. Omdat
enkel die laatste volgens ESR een impact hebben op het vorderingensaldo, valt dit saldo
29,4 miljoen euro positiever uit. In 2017 ontving Defensie voor 38,1 miljoen euro aan leveringen. Het leeuwenaandeel (167,3 miljoen euro) van de in 2016, 2017 en 2018 vastgelegde
investeringen (225,1 miljoen euro) moet dus nog de komende jaren worden geleverd en zal
aldus de vorderingensaldi van deze jaren belasten.
Investeringen in het kader van de Strategische Visie voor Defensie
In uitvoering van de militaire programmatiewet75 waren in de begroting 2018 voor
9.588,6 miljoen euro vastleggingskredieten ingeschreven voor de programma’s waarvoor
in 2018 verbintenissen zouden worden aangegaan. Van dit bedrag werd in 2018 81,1 %
(7.778,9 miljoen euro) benut (zie tabel hieronder).

75 Wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030.
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Tabel 19 – Vastleggingskredieten 2018 in het investeringsprogramma 2018 van de Strategische Visie
voor Defensie (in miljoen euro)
Omschrijving

Planning

Realisatie

Toelichting

Gevechtsvliegtuigen

4.658,6

4.288,4

Multipurposefregatten

1.287,3

1.228,5

Mijnenbestrijdingsschepen

1.178,2

-

Gevechtsvoertuigen
(programma CaMo)

1.427,9

1.575,1

143,7

-

In 2018 niet op de agenda van de ministerraad

Multisensorenpakket

20,1

-

Om reden van interoperabiliteit met het Franse
leger werd deze aankoop niet gerealiseerd. De
vrijgekomen middelen werden in het programma
CaMo geïntegreerd (zie hierboven).

Route Clearing
Package(3)

13,5

-

Defensie zag af van de aanschaf wegens het
ruime verschil tussen het geraamde bedrag en
het bedrag van de BAFO (best and final offer).

5,1

-

In 2018 niet op de agenda van de ministerraad

18,9

-

Dossier eind 2018 nog in gunningsfase

Andere(4)

702,5

686,9

Niet-geplande
behoeften(5)

132,8

-

9.588,6

7.778,9

Vervanging Light
Multirole Vehicles
(LMV)

Korte- afstandsradar
Trainingsmaterieel
voor duelsimulatie

Totaal

(1)

Dossier eind 2018 nog in gunningsfase
Het uiteindelijke aankoopprogramma Camo
omvatte naast de eigenlijke pantservoertuigen
ook bijkomende investeringen die initieel
waren opgenomen in een afzonderlijk
aankoopprogramma(2).

(1)

Inclusief 277 miljoen euro voor de bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen (EVB) (beslissing van de
ministerraad van 25 oktober 2018). Artikel 346, 1, b, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
geeft een lidstaat de mogelijkheid bij de aanschaf van militair materieel een uitzondering te maken op de Europese
regels voor overheidsopdrachten. Door de EVB kunnen terugvorderbare voorschotten worden toegekend aan de
bedrijven die bij de bouw en het onderhoud van de F-35 betrokken zijn.

(2)

 et gaat o.m. om de Multi-Role Radio, de tablets voor het gevechtsinformatiesysteem, de CBRN-verkenningscapaciteit
H
en het multisensorenpakket. Ook werd een beroep gedaan op bijkomende middelen uit een financiële reserve die
ontstaat doordat sommige dossiers voor een lager bedrag dan de initiële raming gegund worden, de zogenaamde
“vrije marge” . Deze marge kan gebruikt worden wanneer een dossier in gunning hoger uitvalt dan de initiële raming.

(3)

Het betreft voertuigen die gebruikt worden om wegen en terreinen te onderzoeken op springtuigen.

(4)

Het betreft: Multi Role Tanker Transport (vastgelegde bedrag: 258 miljoen euro), drones (226,5 miljoen euro), A400M
Training Center (65,3 miljoen euro), modernisering individuele bewapening (40,8 miljoen euro), Remote Controlled
Weapon Station (36,5 miljoen euro), gepantserde logistieke evacuatievoertuigen (30,6 miljoen euro), upgrade
verkenningsvoertuigen Pandur (24,2 miljoen euro) en vorkheftrucks (5,1 miljoen euro).

(5)

Deze niet-geplande behoeften vallen samen met de “vrije marge”.

Bron: Rekenhof en Defensie
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Defensie zou in principe pas vanaf 2020 de investeringen in het kader van de Strategische
Visie beginnen te betalen. In 2018 zijn echter al voorschotten betaald in de aankoopdossiers
van de F-35-gevechtsvliegtuigen (122,8 miljoen euro) en van de nieuwe fregatten (0,7 miljoen euro)76. Deze vereffeningen hebben er mee voor gezorgd dat de defensie-inspanning in
2018 op hetzelfde niveau bleef als in 2016 (0,91 % van het bbp). Het aanzienlijk bedrag aan
vastgelegde investeringen verklaart in grote mate de toename van het encours bij Defensie
(7,549,7 miljoen euro – zie punt 4.1.4 van dit hoofdstuk)77.
De leveringen van het militair materieel zijn gepland tussen 2023 en 2030. Zoals al aangegeven bij de dringende investeringen op korte termijn, zullen deze leveringen op dat ogenblik
volgens de ESR-regels een negatieve invloed hebben op het vorderingensaldo.
Sectie 19 – Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen beheert het vastgoed van de federale Staat78 en ontvangt hiervoor
dotaties die zijn opgenomen in de sectie 19 van de algemene uitgavenbegroting. Daarnaast
ontvangt ze ook een dotatie uit de sectie 01 voor investeringen in de koninklijke paleizen
en het onderhoud ervan. De dotaties bestaan uit inkomensoverdrachten ter financiering
van de lopende uitgaven (ESR-code 4) en uit kapitaaloverdrachten ter financiering van
de investeringsuitgaven (ESR-code 6). De kredieten voor deze overdrachten bedroegen in
2018 738,9 miljoen euro79 waarvan, om begrotingstechnische redenen, 734,1 miljoen euro
werd doorgestort.
Eigen begroting van de Regie
Het Rekenhof ging het gebruik van de dotaties na op basis van de voorlopige uitvoeringsrekening van de eigen begroting van de Regie80.
De aangepaste begroting van de Regie die de Kamer heeft goedgekeurd, voorzag in een
ESR-saldo van -4 miljoen euro81. Door kredietoverschrijdingen, in het bijzonder bij de
betaling van schadevergoedingen voor renovatiewerken aan het Résidence Palace en bij
de vereffening van Berlaymont 2000 nv (zie hieronder), was de Regie genoodzaakt haar
begrotingskredieten verder te herschikken. Ze moest het ESR-saldo opnieuw ramen op

76 Door een wijziging van de militaire programmatiewet (wet van 15 januari 2019 tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie (artikel 9)) zijn contractueel vastgelegde
betalingen in mindering en voorschotbetalingen zonder ESR-impact in 2018 en 2019 toch mogelijk voor de grote
investeringen.
77 Het encours is het bedrag aan verbintenissen die na 2018 kunnen vereffend worden.
78 De Regie der Gebouwen, opgericht bij wet van 1 april 1971, is een administratieve openbare instelling met ministerieel beheer.
79 Bij de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2018 bedroegen de kredieten 732,4 miljoen euro. Ze
werden in de loop van het jaar nog verhoogd met 6,5 miljoen euro uit de interdepartementale provisie.
80 De cijfers zijn gebaseerd op de voorlopige uitvoeringsrekening van de begroting van 29 maart 2019. Deze cijfers zijn
niet definitief en zullen nog wijzigen in het kader van de indiening van de definitieve algemene rekening 2018 die
in principe op 31 maart 2019 moest worden voorgelegd aan het Rekenhof. Zie ook Rekenhof, 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. 19 en 81-86, www.rekenhof.be.
81 Bij de opmaak van de initiële begroting 2018 bedroeg het toegestane ESR-saldo 8 miljoen euro. Bij de aangepaste
begroting moest de Regie de aankoop van de terreinen van Neder-Over-Heembeek (12 miljoen euro) ESR-matig
nog verrekenen.
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-28,2 miljoen euro82. Deze kredietaanpassingen en verslechtering van het ESR-saldo werden
echter niet ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, wat indruist tegen de wetgeving83.
Deze zullen dan ook moeten worden geregulariseerd via het stemmen van bijkredieten in
de wet houdende goedkeuring van de algemene rekeningen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer.
Het gerealiseerde ESR-saldo bedraagt voorlopig -30,5 miljoen euro84, bestaande uit 817,6 miljoen euro aan ontvangsten en 848,1 miljoen euro aan uitgaven.
Schadevergoedingen Résidence Palace en Berlaymont
Het negatieve ESR-saldo is vooral het gevolg van de financiële akkoorden die de Regie sloot
voor de geschillen die ontstaan waren bij de renovatiewerken aan Blok A van het Résidence
Palace85 en bij de vereffening van nv Berlaymont 2000. De kostprijs van deze akkoorden
bedroeg in 2018 56,4 miljoen euro. Noch het ontwerp van de algemene uitgavenbegroting
2018, noch de eerste aanpassing ervan, bevatte daarvoor de nodige kredieten. Ook de algemene interdepartementale provisie (FOD BOSA) hield hiermee bij de begrotingsopmaak
geen rekening.
Om de schadevergoedingen te kunnen betalen, beslisten de ministerraad van 26 juli 2018 en
de minister van begroting dat de Regie:
•
•

haar wettelijke kredieten mocht overschrijden met 24,2 miljoen euro;
het resterende deel (32,2 miljoen euro) moest compenseren op haar wettelijke kredieten.

De toegestane kredietoverschrijding mocht echter de tussenkomst van de Staat niet verhogen86. De ministerraad besliste daarom dat het ESR-saldo van de Regie mocht dalen met dit
bedrag. Dat hield ook in dat de Regie deze uitgaven betaalde met haar financiële reserve87.
Het resterende deel (32,2 miljoen euro) moest de Regie compenseren vanuit haar wettelijke
kredieten. Bijgevolg heeft de instelling dit gedeelte van de schadevergoeding betaald met
dotaties en uitgavenkredieten die voor andere doeleinden waren bestemd. De Regie paste
deze compensatie zoveel mogelijk toe op de kredieten:

82 Aangepaste begroting van de Regie: 827,3 miljoen aan ontvangsten en 831,3 miljoen euro aan uitgaven. De uiteindelijke begroting van de Regie voorzag in 835,6 miljoen euro aan ontvangsten en 866,6 miljoen euro aan uitgaven.
83 Zie Parl. St. Kamer, 19 mei 2017, DOC 54 2411/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 50-51. Ook in het verslag aan de minister van Financiën over de controle van
de rekeningen 2015-2017 van de Regie van de Gebouwen (p. 16-18, bijlage bij brief A3-3.718.054-B1 van 20 februari 2019) heeft het Rekenhof hierop gewezen.
84 Dit is het voorlopige ESR-saldo. Volgens de Regie zal dit saldo nog verbeteren omdat diverse opbrengsten uit de
verkoop van onroerende goederen nog niet waren geboekt bij de opmaak van de voorlopige staten van ontvangsten en uitgaven.
85 De Regie renoveerde het Résidence Palace-complex voor rekening van de Europese Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie. Het gebouw wordt gebruikt als zetel van de Europese Raad en de Europese
ministerraad.
86 Dit in toepassing van artikel 91 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
87 Zie ook Parl. St. Kamer, 16 november 2018, DOC 54 3293/002, Commentaar en opmerkingen op de ontwerpen van
staatsbegroting 2019, p. 77.
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die geen betrekking hadden op de statutaire opdracht (10 miljoen euro), in het bijzonder
het krediet voor de lonen en sociale lasten88;
waarop geen nieuwe verbintenissen meer moesten worden aangegaan (9,8 miljoen euro);
die alleen vereffeningskredieten voor de aanzuivering van het encours omvatten (1,7 miljoen euro);
voor de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen (11 miljoen euro) (zie verder).

Opbrengsten uit de verkoop van vastgoed
De Regie raamde de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed op 75 miljoen euro. De instelling wilde hiermee 68 miljoen euro aan herinrichtingswerken en investeringen financieren89. Het saldo van 7 miljoen euro moest bijdragen tot het beperken van het ESR-saldo tot
de geraamde -4 miljoen euro.
De Regie maakt haar verkoopprogramma van gebouwen op op basis van de budgettaire situatie in een bepaald begrotingsjaar en overeenkomstig de evolutie van bepaalde uitgavenprogramma’s. Het investeringsprogramma bleek echter te ambitieus waardoor een aantal
projecten en werken werden uitgesteld. Toen duidelijk werd dat in 2018 niet alle inrichtingswerken zouden worden betaald zoals gepland, zette de Regie de verkoopprocedures
tijdelijk stop zodat de opbrengst van de verkopen de behoeften niet zouden overschrijden.
Hierdoor bleven de opbrengsten van de verkoop van vastgoed beperkt tot 62,5 miljoen euro
(of 12,5 miljoen minder dan geraamd). Door het uitstel loopt de Regie echter mogelijk het
risico haar gebouwen later te moeten verkopen in minder gunstige omstandigheden. De
tijdelijke stopzetting van de verkoopprocedures is ook het gevolg van de beslissing van de
regering dat de instellingen in principe het opgelegde ESR-saldo moeten respecteren90. Dit
leidt er ook toe dat de Regie de meeropbrengsten die ze in een bepaald jaar realiseert, niet
meer kan gebruiken in een volgend begrotingsjaar. De Regie beschikt daardoor over te weinig stimulus om de verkopen van vastgoed uit te voeren waartoe beslist is en waarvan de
opbrengsten zijn ingeschreven.
Het Rekenhof beveelt aan het verkoopprogramma uit te werken op basis van een onderbouwde strategie en een goedgekeurd meerjarenprogramma. Het is bijkomend van oordeel
dat vastgoed dat niet meer kan worden gebruikt, het best zo snel mogelijk tegen marktconforme prijzen wordt verkocht. Dat zal ook de recurrente kosten doen dalen. Overschotten
uit de verkoop van vastgoed kunnen worden toegevoegd aan de financiële reserve waarvoor
een regeling moet worden uitgewerkt (zie hierna).
Beheer van de financiële reserve
De Regie bouwt een financiële reserve op met niet gebruikte dotaties en met de niet gebruikte opbrengsten uit de verkoop van vastgoed. Die bedroeg eind 2017 55 miljoen euro.

88 De Regie slaagt er immers al jaren niet in om voldoende gekwalificeerd personeel aan te werven. De kredieten voor
lonen werden achteraf nog eens met 3 miljoen euro geblokkeerd om andere uitgaven te kunnen betalen.
89 60,4 miljoen euro aan inrichtingswerken, 2,3 miljoen euro voor werken in gehuurde gebouwen en 5,4 miljoen euro
aan investeringsuitgaven.
90 De ministerraad van 15 oktober 2014 besliste dat vanaf 2015 de instellingen het jaar moeten afsluiten met een positief saldo in ESR-termen. Indien nodig kan wel een gemotiveerde afwijking voorgelegd worden aan de minister
van Begroting.
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Artikel 335, § 4, van de programmawet van 22 december 1989 bepaalt dat de Regie de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed kan gebruiken voor haar opdrachten, maar bepaalt
niet de betrokken uitgaven.
Voor het niet gebruikte deel van de dotaties bestaat er geen enkele regeling91. Bovendien
worden de dotaties gebruikt voor uitgaven waarvoor ze niet bestemd waren, wat in strijd is
met het principe van de begrotingsspecialiteit. Het Rekenhof heeft daarom al meermaals
aanbevolen bij koninklijk besluit de financiële regels voor het gebruik van de verschillende
dotaties en reserves vast te leggen92.
Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
(FOD VVVL)
Programma 25.55.9 – Fonds Klimaatresponsabiliseringsmechanisme
Artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de gemeenschappen en de gewesten voorziet in een klimaatresponsabiliseringsmechanisme93. De wet legt de principes van dit mechanisme vast. Zo wordt er voor elk gewest een
meerjarig traject vastgelegd met doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen in de gebouwen van de residentiële en tertiaire sector (kantoorgebouwen, scholen,
winkels, KMO’s). Als een gewest zijn toegewezen doelstelling overschrijdt, krijgt het een
financiële bonus van de federale overheid. Als een gewest zijn doelstelling niet haalt, moet
het een financiële malus betalen.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL) is verantwoordelijk voor de inning van de Belgische opbrengsten uit de veiling van de emissierechten94 en voor de financiering van de bonusmalusregeling. Daarvoor heeft de wet van 6 januari 201495 het begrotingsfonds “Klimaatresponsabiliseringsmechanisme” opgericht. De

91 Het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede
lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat legt hierover geen regels vast.
92 Zie:
•
Rekenhof, 175e Boek, Volume I, Brussel, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oktober 2018,
p. 53-55, www.rekenhof.be;
•
Rekenhof, 174e Boek, Volume I, Brussel, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oktober 2017,
p. 63-68 www.rekenhof.be;
•
Rekenhof, 173e Boek, Volume I, Brussel, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oktober 2016,
p. 59-66 www.rekenhof.be;
•
Parl. St. Kamer, 16 november 2018, DOC 54 3293/002, Commentaar en opmerkingen de ontwerpen van
staatsbegroting 2019, p. 77.
•
Parl. St. Kamer, 24 mei 2018, DOC 54 3037/005, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing
van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 58-60;
•
Parl. St. Kamer, 19 mei 2017, DOC 54 2411/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing
van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 66-68.
93 Zie ook Parl. St. Kamer, 16 november 2018, DOC 54 3293/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2019, p. 80.
94 Samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het nationaal
register voor broeikasgassen van België overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de
Raad en verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad, alsmede bepaalde elementen van
de veiling overeenkomstig verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie, artikel 2 en artikel 11, 2°.
95 Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme.
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ontvangsten van dit fonds bestaan uit het federale deel van de opbrengsten uit het veilen
van de emissierechten en uit de mali die de gewesten moeten betalen als ze hun doelstellingen niet halen.
Om de boni voor de jaren 2015 en 2016 te betalen96, schreef de FOD bij de initiële begroting
2018 6,8 miljoen euro in. Het verhoogde dit krediet tot 10,2 miljoen euro bij de aangepaste
begroting 2018. Op basis van de meest recente gegevens bedragen de boni 7,6 miljoen euro.
De FOD kon echter in 2018 de boni niet uitkeren omdat de gewesten de definitieve uitstootcijfers voor de jaren 2015 en 2016 nog steeds niet hadden goedgekeurd. Met andere woorden,
het klimaatresponsabiliseringsmechanisme is nog altijd niet operationeel.
De ontvangsten uit de verkoop van CO2-quota97 leverden 92,5 miljoen euro op in 2018. Het
bedrag in kwestie bestaat enerzijds uit het federale deel van de ontvangsten uit de veilingen
van voorgaande jaren98 (58 miljoen euro) en anderzijds uit het federale deel van de ontvangsten van 201899 (34,5 miljoen euro). De ontvangsten voor 2018 waren hoger dan geraamd
omdat de werkelijke prijs per emissierecht (15,58 euro per ton) de ramingen ruimschoots
overschreed (8,64 euro)100.
Programma 25.54.5 – Fipronilcrisis
Met de wet van 21 november 2017 101 werkte de regering een regeling uit om de personen en
bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis zoveel mogelijk te schadeloos te stellen.
Talrijke ondernemingen uit de landbouw- en voedingssector leden door de blokkering of
de vernietiging van producten inkomensverlies. Verschillende bedrijven kregen ook af te
rekenen met cashflowproblemen die soms zo acuut waren dat hun voortbestaan erdoor
werd bedreigd.
Artikel 8 van de wet van 21 november bepaalt dat de compensaties moeten worden betaald
vanuit de reserves van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV) volgens de regels die door de Koning moeten worden uitgewerkt. Het Rekenhof stelt
vast dat de regelgeving nog niet volledig is uitgewerkt.
Voor de pluimveebedrijven zijn de procedure en de uitvoeringsbepalingen van de compensaties opgenomen in het koninklijk besluit van 17 december 2017. In 2018 is aan die bedrijven 11,1 miljoen euro aan compensaties betaald.
Voor de sectoren verwerking en distributie, waarvan de compensatie op 15 miljoen euro
is geraamd102, keurde de ministerraad van 1 juni 2018 een ontwerpbesluit goed. Dit besluit

96 Het betreft in het bijzonder de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in gebouwen door de gewesten.
97 Titel I, sectie II, hoofdstuk 25, artikel 36.90.03.
98 De Staat wachtte op de afkondiging van de wet van 15 juni 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, alvorens het federale deel van de ontvangsten uit voorgaande jaren op te nemen in de middelenbegroting.
99 Veiling van de emissiequota 2018: 24,6 miljoen rechten aan 15,58 euro per ton * 9,05 % (federaal deel).
100 Zie ook Parl. St. Kamer, 16 november 2018, DOC 54 3293/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2019, p. 80.
101 Wet van 21 november 2017 betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis.
102 Hier wordt gewerkt met een gesloten enveloppe. De compensaties zullen pas betaald worden als alle dossiers zijn
ingediend, waardoor in principe geen budgetoverschrijding kan gebeuren.
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is pas gepubliceerd op 17 september 2019103, waardoor in 2018 geen compensaties aan deze
sector konden worden betaald. Door het uitblijven van het koninklijk besluit en de tijd
die nodig is om de dossiers te behandelen, verwacht de FOD dat deze compensaties pas in
2020 zullen worden betaald. De doelstellingen van de wettelijke regeling (opvang van inkomstenverlies en van cashflowproblemen) worden dus onvoldoende en niet tijdig bereikt.
Tijdens het begrotingsconclaaf 2018 legde de regering de budgettaire procedure vast. Het
FAVV moest 30 miljoen euro van zijn reserve storten in de Schatkist. Eenzelfde bedrag
werd als uitgavenkrediet opgenomen in de begroting van FOD BOSA onder het programma
06.80.1. Van dit programma gebruikte de FOD slechts 11,1 miljoen euro voor het uitbetalen
van de compensaties. Om te vermijden dat het FAVV zijn reserves definitief kwijt was, betaalde de FOD het saldo (18,9 miljoen euro) terug 104.
Programma 25.59.0 – Financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten (FAGG)
In 2018 ontving het FAGG een verhoogde tussenkomst voor de financiering van de klinische
proeven (10,6 miljoen euro). Daartoe steeg bij de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting de dotatie aan het FAGG tot 27,2 miljoen euro 105.
Om de transparantie in de financiering te verhogen en om ervoor te zorgen dat de verschillende sectoren op een correcte manier bijdragen in de financiering van het FAGG, wijzigde
de regering de financieringsregeling van het FAGG106. Er werd gekozen voor het fee-forserviceprincipe. Dat houdt in dat eventuele begrotingsoverschotten worden teruggestort
aan de stakeholders en de Schatkist.
De FOD VVVL stortte de dotatie (27,2 miljoen euro) vanuit de algemene uitgavenbegroting
integraal door (wat de volledige aanwending van het krediet verklaart). Het FAGG gebruikte
de dotatie volgens zijn eigen berekening voor iets meer dan 62 % (16,9 miljoen euro). Het
niet gebruikte gedeelte bedraagt dus 10,3 miljoen euro, waarvan 7,7 miljoen euro van de
verhoogde tussenkomst voor de klinische proeven. Bovendien moest het FAGG de saldi van
de subsidiëring van de NAT-testen107 voor de jaren 2015-2017 (1,2 miljoen euro) nog terugbetalen.
Het FAGG maakte deze berekening pas midden februari 2019. Daardoor kon de FOD VVVL
het niet gebruikte gedeelte niet opnemen in de jaarrekening (als vordering) en in de middelenbegroting 2018 (als vastgesteld recht)108.

103 Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met
betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de sectoren verwerking en distributie getroffen door
de fipronilcrisis.
104 In 2020 zullen de compensaties voor de sectoren verwerking en distributie betaald worden. Het FAVV zal in
2020 hiertoe opnieuw zijn reserves moeten aanspreken.
105 Zie ook Parl. St. Kamer, 24 mei 2018, DOC 54 3037/005, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 61.
106 Uitgevoerd via de wet van 11 maart 2018 tot financiering van het FAGG.
107 Zie artikel 7bis van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.
108 Het FAGG betaalde op 5 juli 2019 11,5 miljoen euro aan de FOD VVVL.

Uitvoering van de begroting 2018 van het algemeen bestuur / 65

5

In 2018 besliste begrotingsmaatregelen

5.1
Overzicht van de begrotingsmaatregelen
Volgens het stabiliteitsprogramma 2017-2020 beoogde de regering in 2018 voor Entiteit I een
structureel tekort van 0,34 % van het bbp. Bij het begrotingsconclaaf van juli 2017 liet ze dat
doel los en stelde ze een structureel saldo van -0,68 % van het bbp voorop. De te leveren
inspanning van 4.265 miljoen euro109 verminderde daardoor met 1.652,2 miljoen euro tot
2.612,8 miljoen euro. In de loop van het jaar 2018 actualiseerde de regering die inspanning
tot 1.417 miljoen euro (begrotingsconclaaf van maart 2018) en 437 miljoen euro (begrotingsconclaaf van juli 2018)110.
Om deze budgettaire doelstelling te bereiken, nam de regering voor 1.445,1 miljoen euro
aan saneringsmaatregelen (punt 5.1.3). Daarvoor steunde zij op de rapporten van het Monitoringcomité. De regering hield daarbij rekening met de technische correcties (punt 5.1.1)
en nieuw beleid (punt 5.1.2).
Tabel 20 – Overzicht van te leveren inspanning bij de begrotingsconclaven voor de opmaak en de
aanpassing van de begroting 2018 (in miljoen euro)

Monitoringverslag
08/07/2017

Te leveren
inspanning
volgens
Monitoringcomité

Bijstelling
van de doelstelling door
de regering

Technische
correcties
conclaaf

Thematische
Besparingsministermaatregelen
raden

4.265,0

-1.652,2

-1.463,3

202,8

1.318,1

(*)

14/03/2018

1.416,0

0,0

-1.298,9

0,0

118,1

(*)

11/07/2018

438,0

0,0

-429,9

0,0

9,0

-3.192,1

202,8

1.445,2

Totaal
(*)

 et betreft een actualisatie van de te leveren inspanning op basis van meer geactualiseerde parameters en waarbij
H
het Monitoringcomité in principe de maatregelen uit voorgaande begrotingsconclaven mee in rekening brengt. De
tabel bevat daarom enkel een totaal indien deze een meerwaarde bieden.

Bron: Rekenhof
5.1.1 	 Technische correcties
In vergelijking met de cijfers van het Monitoringcomité verminderde de regering de besparingsinspanning door technische correcties met 3.192,1 miljoen euro. Deze correcties waren
voornamelijk het resultaat van:

109 Zoals berekend door het Monitoringcomité in zijn rapport van 20 juni 2017.
110 Deze actualisatie gebeurde respectievelijk op basis van de rapporten van het Monitoringcomité van
14 maart 2018 en 11 juli 2018.
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een opwaartse herziening van de fiscale ontvangsten (756,9 miljoen euro)111;
een herziening van de macro-economische parameters (678,6 miljoen euro)112;
een neerwaartse herziening van de uitgaven in de sociale zekerheid (551,3 miljoen euro)113;
het doorrekenen van de impact van de taxshift aan de gewesten (462,6 miljoen euro)114
andere, kleinere herzieningen115.

Technische correcties zijn aanpassingen voor bijvoorbeeld dubbeltellingen, herramingen,
onjuiste berekeningen of actualiseringen van de berekening van parameters bij ongewijzigd beleid.
De regering stelde de verhoging van de onderbenutting in de primaire uitgaven met 120 miljoen euro als een technische correctie voor, hoewel het hier om een nieuwe maatregel ging.
Bij de fiscale ontvangsten duidde de regering de verhoging van de beurstaksen (50 miljoen euro) en de aanpassing van artikel 19 WIB 92 met betrekking tot de beleggingsfondsen
(50 miljoen euro) als technische correcties aan, terwijl het om aanpassingen aan de regelgeving ging 116.
5.1.2
Nieuw beleid
In de initiële begroting 2018 heeft de regering in de algemene provisie 202,8 miljoen euro
gereserveerd voor de uitvoering van de beslissingen van de thematische ministerraden van
14 mei 2017 over veiligheid en justitie (33,5 miljoen euro) en van 26 juli 2017 over economische ontwikkeling en sociale cohesie (455,7 miljoen euro). De provisie dekt maar een deel
van deze nieuwe maatregelen. Een aantal maatregelen waren al vervat in de ramingen van
het Monitoringcomité en hielden bijgevolg geen verzwaring van de budgettaire inspanning
in. Andere maatregelen hadden volgens de regering geen budgettaire impact in 2018 (of
latere jaren) of werden intern gecompenseerd117.
De thematische ministerraad van 26 juli 2017 keurde een hervorming van de vennootschapsbelasting goed. Die moest budgettair neutraal zijn. De hervorming moest ervoor
zorgen dat de verbreding van de belastbare basis binnen de vennootschapsbelasting de daling van de belastingtarieven integraal zou compenseren (zie punt 5.2).
111 Het betreft onder meer de herziening van de opbrengsten uit de voorafbetalingen (322,5 miljoen euro) en van de
ontvangsten uit de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (100 miljoen euro).
112 Het betreft het anticiperen op een verbetering van de groei (367,6 miljoen euro), de aanpassing van de cyclische
correctie na de herraming van de output gap door het Federaal Planbureau (146 miljoen euro) en de actualisatie van
het begrotingstraject tegenover het stabiliteitsprogramma 2018-2021 (165 miljoen euro).
113 Het betreft voornamelijk het herzien van de begrotingsdoelstelling in de gezondheidszorg (toepassing van de wettelijke groeinorm – 290 miljoen euro).
114 Bij zijn onderzoek van de aangepaste begroting 2018 heeft het Rekenhof opgemerkt dat de gewesten in hun aangepaste ontwerpenbegrotingen deze inspanning echter niet mee hadden verrekend (Parl. St. Kamer, 24 mei 2018,
DOC 54 3037/005, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 14).
115 De andere technische correcties zijn: 61,6 miljoen euro voor het primair saldo instellingen; 141,8 miljoen euro voor
de primaire uitgaven van de departementen; 36,4 miljoen euro voor intrestlasten; 21,1 miljoen euro voor ontvangsten sociale zekerheid; 57,8 miljoen euro voor fiscale overdrachten; 100 miljoen euro voor fiscale fraudebestrijding
en 19 miljoen euro voor sociale fraudebestrijding.
116 Programmawet van 25 december 2017, art. 101 (inkomsten uit collectieve beleggingsinstellingen) en art. 132133 (taks op de beursverrichtingen).
117 Zie voor een gedetailleerde bespreking Parl. St. Kamer, 17 november 2017, DOC 54 2689/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 15-17.
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5.1.3
Saneringsmaatregelen
Het Rekenhof heeft de saneringsmaatregelen geclassificeerd volgens de indeling van de
begrotingsnotificaties118. De saneringsmaatregelen en hun realisatie worden besproken in
de punten 5.2 (ontvangsten) en 5.3 (uitgaven) en voor de sociale zekerheid in het Boek
2019 over de Sociale Zekerheid119.
Tabel 21 – Saneringsmaatregelen, verdeeld over de ontvangsten en uitgaven (in miljoen euro en in %)
Bedrag

%

Verhouding totale sanering

Ontvangsten

790,9

100,0 %

54,7 %

Fiscale ontvangsten

710,0

89,8 %

49,1 %

Niet-fiscale ontvangsten

30,0

3,8 %

2,1 %

Ontvangsten sociale zekerheid

50,9

6,4 %

3,5 %

Uitgaven

504,2

100,0 %

34,9 %

Primaire uitgaven (inclusief openbare
instellingen en autonome diensten)

142,4

28,2 %

9,9 %

Sociale Zekerheid

361,8

71,8 %

25,0 %

Fraudebestrijding

150,0

100,0 %

10,4 %

Fiscale fraude

75,0

50,0 %

5,2 %

Sociale fraude

75,0

50,0 %

5,2 %

Totale saneringsmaatregelen

1.445,1

100,0 %

Bron: Rekenhof
5.2

Realisatie van de begrotingsmaatregelen met betrekking tot de ontvangsten

5.2.1

Technische correcties (756,9 miljoen euro)

Voorafbetalingen
Als gevolg van het optrekken van de penalisatie ingeval van onvoldoende voorafbetalingen en de negatieve rentevoeten120, stegen de voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting sinds 2017 sterk. Het Monitoringcomité wees 60 % van deze groei in zijn rapport
van maart 2018 toe aan de verschuiving van de inkohieringen van 2018 naar de voorafbetalingen in 2017 (“niet structurele groei” – 1.300 miljoen euro). Het saldo (40 %) beschouwde
het Monitoringcomité als “structurele groei”. Het telde daarom het niet-structureel gedeelte niet mee bij de berekening van het structureel saldo121.
Tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2018 oordeelde de regering dat het structureel
gedeelte 50 % bedroeg. Ze verlaagde daarom het aandeel dat het Monitoringcomité niet

118 Begrotingsconclaven van juli 2017, september 2017, maart 2018 en juli 2018.
119 Rekenhof, 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p. 42-54, www.rekenhof.be.
120 Studiedienst van de FOD Financiën, Nota BEO-SD/DAMS/CVL/20190326.
121 Monitoringcomité, 8 maart 2018, p. 25 en p. 101. Deze correctie gebeurde enerzijds door in de basisraming van
de fiscale ontvangsten de kohieren met 978,7 miljoen euro te verminderen, en anderzijds door het resterende gedeelte van 312,3 miljoen euro als éénmalige maatregel in mindering te brengen van het structureel saldo.
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had meegeteld met 216,7 miljoen euro122. Daardoor verminderde de te leveren budgettaire
inspanning met eenzelfde bedrag.
Intussen is de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) in belangrijke mate geïnd. Terwijl de voorafbetalingen in 2017 stegen met 2.996,6 miljoen euro
tegenover 2016, daalden de inkohieringen in 2018 met 1.617,4 miljoen euro123.
Ook in 2018 stegen de voorafbetalingen opnieuw met 20,6 % tegenover 2017 (+2.386,5 miljoen euro). De inkohieringen van het aanslagjaar 2019 (voornamelijk inkomsten 2018) zijn
nog niet bekend. De FOD Financiën verwacht dat de groei van de vennootschapsbelasting
6,5 % zal bedragen. De groei van de voorafbetaling in 2018 (20,6 %) is dus beduidend hoger
dan de groei van de vennootschapsbelasting. Een belangrijk deel van de groei van de voorafbetalingen in 2018 zal dus een verschuiving zijn.
De FOD Financiën bevestigt deze trend in zijn analyse van de budgettaire impact van het
niet-structurele gedeelte van de voorafbetaling voor de begrotingsjaren 2017 en 2018. Hij
raamt dat niet-structurele gedeelte op 61 % voor het begrotingsjaar 2017 en 68 % voor het
begrotingsjaar 2018124.
Op deze basis meent het Rekenhof dat de technische correctie van de regering
van maart 2018 bij de voorafbetalingen niet terecht was of minstens overgewaardeerd was.
Andere technische correcties
De FOD Financiën beschikt voor een aantal technische correcties van de regering over
cijfers van de gerealiseerde opbrengsten. Het betreft volgende maatregelen:

122 Parl. St. Kamer, 24 mei 2018, DOC 54 3037/005, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 25 en 27.
123 Voor de voorafbetalingen en inkohieringen in de vennootschapsbelasting verwijst het Rekenhof naar deel II –
Jaarrekening.
124 Studiedienst van de FOD Financiën, Nota SED/TL/2019/030. De studiedienst analyseert de evolutie van de vennootschapsbelasting ook op basis van aanslagjaren (nota BEO_SD/DAMS/20190711). Ook hieruit blijkt dat de
voorafbetalingen procentueel sterker stijgen dan de vennootschapsbelasting.
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Tabel 22 – Overzicht technische correcties en gerealiseerde opbrengsten (in miljoen euro)
Technische
correctie

Gerealiseerde
opbrengst

Toelichting

Vastgoedbeleggingsfondsen

100,0

42,7 De FOD Financiën gaf aan dat de geraamde
opbrengst vermoedelijk op langere termijn
gerealiseerd zal worden.

Crossborder-project

93,0

38,2(*) De FOD Financiën gaf aan dat de geraamde
opbrengst vermoedelijk op langere termijn
gerealiseerd zal worden.

E-commerce

20,0

0,0 Uit toelichting van de FOD Financiën blijkt
dat de terugverdieneffecten pas vanaf
2019 duidelijk aanwezig zullen zijn.

Bankentaks

17,0

0,0 Het Rekenhof ontving geen motivering
voor de lagere opbrengst.

Starterjobs

6,0

0,0 Het koninklijk besluit waarin de schalen
voor de forfaitaire toeslag moesten worden
opgenomen, werd niet tijdig opgemaakt,
waardoor de regeling niet kon worden
toegepast in 2018.

Arbeidsintegratiejobs

2,7

0,0 Het wetgevende kader ontbreekt.

(*)

Het Crossborder-project moet zorgen voor een vlottere inning van verkeersboetes via een website. De inkomsten
uit verkeersboeten zijn in 2018 inderdaad toegenomen met 42,4 miljoen euro, maar die stijging is gedeeltelijk
veroorzaakt door autonome groei. Rekening houdend met de historische groei, acht de FOD Financiën het realistisch
dat 90 % van deze meerontvangsten te wijten is aan de maatregelen van het crossborder-project.

Bron: Rekenhof en FOD Financiën
Voor de overige technische correcties125 beschikt de FOD Financiën over onvoldoende gedetailleerde informatie om na te gaan of de vooropgestelde ontvangsten daadwerkelijk zijn
gerealiseerd.
5.2.2
Nieuw fiscaal beleid
De regering keurde op 26 juli 2017 de hervorming van de vennootschapsbelasting goed. Die
hervorming moest budgetneutraal zijn. Het Rekenhof beschikt echter niet over de laatste
raming van de maatregelen van deze hervorming.
5.2.3
Saneringsmaatregelen (710 miljoen euro)
De FOD Financiën kan voor tal maatregelen de opbrengsten niet opvolgen of beschikt niet
over alle gegevens126. Het Rekenhof kan bijgevolg niet beoordelen of de geraamde budgettaire impact werd gerealiseerd.

125 Harmonisering van de forfaitaire beroepskosten (19 miljoen euro), toegelaten arbeid (10 miljoen euro) en roerende
voorheffing (40 miljoen euro).
126 Het gaat om volgende maatregelen: de verhoging van de voorafbetaling (initiële begroting), aanpassing van de fiscaliteit van “dakfondsen” voor nieuwe inschrijvingen, opheffing van de drempel van 25 % voor belegging in schuldvorderingen bedoeld in art. 19bis WIB 92, versterking van de doorkijkbelasting, antimisbruikbepaling cao 90, vereenvoudiging en aanmoediging van de deelname van werknemers in de winsten van hun onderneming, betere
controle op de 80 %-regel bij de opbouw van een aanvullend pensioen, wijziging van de btw-regels op onroerende
verhuur, harmonisering forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen.
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Van volgende maatregelen is het resultaat wel bekend (in miljoen euro):
Tabel 23 – Overzicht van de maatregelen en de gerealiseerde opbrengsten
Omschrijving

Geraamde
opbrengst

Invoering
abonnementstaks op
effectenrekeningen

254,0

Gerealiseerde opbrengst

Toelichting

226,4 De gerealiseerde opbrengst omvat
alleen de in 2018 betaalde taksen. Er
waren echter nog laattijdige betalingen
in 2019 van 1,2 miljoen. Daarnaast
kon de belastingplichtige nog tot
eind augustus 2019 betalen via een
afzonderlijke aangifte. Die betalingen
hadden eveneens betrekking op de
effectenrekeningen van 2018.

Verhoging van de
accijnzen op frisdranken
met toegevoegde suiker
of zoetstoffen

75,0

71,4

Invoering van een nieuwe
wet op de verruimde
minnelijke schikking

50,0

32,0 Het Rekenhof ontving geen motivering
voor de lagere opbrengst.

Verhoging van de
tarieven voor de taks op
beursverrichtingen (TOB)

50,0

19,0 Deze opbrengst is het resultaat
van de toename van de tarieven
enerzijds, en de negatieve evolutie
van de marktomstandigheden eind
2018 anderzijds.

Onderwerping van de
havenbedrijven aan de
vennootschapsbelasting

42,0

5,2 De wet van 29 mei 2018 is in de meeste
gevallen pas van toepassing vanaf het
aanslagjaar 2019. De gerealiseerde
opbrengsten zijn in grote mate
voorafbetalingen voor het aanslagjaar
2019.

Oneigenlijk gebruik
van de vrijstelling van
roerende voorheffing
door buitenlandse
pensioenfondsen of
buitenlandse residenten

40,0

0,0 De nieuwe wet van 11 januari
2019 houdende maatregelen van
bestrijding van de belastingfraude en
-ontwijking inzake roerende voorheffing
is pas van toepassing sinds januari 2019.
De FOD Financiën beschikt ook niet
over de nodige statistische informatie
om deze maatregel op te volgen.

Fiscale stimulans voor
rechtsbijstand

-33,5

0,0 Deze maatregel werd pas ingevoerd
bij de wet van 22 april 2019. Het fiscale
voordeel is pas vanaf het aanslagjaar
2020 van toepassing.

Accijnzen op tabak

25,0

123,8 De accijns op tabak steeg in totaal
met 123,8 miljoen euro. Dit is echter
het resultaat van een reeks effecten,
waaronder de accijnsverhoging.

Bron: Rekenhof en FOD Financiën
5.2.4
Strijd tegen fiscale fraude (75 miljoen euro)
Het Rekenhof ontving van de FOD Financiën geen gegevens over de gerealiseerde ontvangsten uit de strijd tegen fiscale fraude.
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De DAC6-richtlijn, die automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende fiscale constructies oplegt, is nog niet omgezet in Belgische wetgeving. Ook het horizontaal toezicht en het UBO-register 127 werden met vertraging opgestart. Het is dan ook
onwaarschijnlijk dat deze maatregelen tot bijkomende opbrengsten hebben geleid in 2018.
5.2.5
Ramingsmethode fiscale ontvangsten
Het Rekenhof brengt in herinnering dat de regering na het begrotingsconclaaf van 2016 een
taskforce oprichtte met als opdracht de ramingsmethodes voor de fiscale ontvangsten te
evalueren en te verbeteren. De FOD Financiën schreef een overheidsopdracht uit, die gegund werd aan de KULeuven.
Uit het rapport van de KULeuven van 30 september 2019 blijkt dat:
•
•
•

•

de ramingsmethoden van de FOD Financiën sterk vergelijkbaar zijn met die in andere
Europese landen;
de ramingen op basis van de gedesaggregeerde methode128 accurater zijn dan die buiten
de gedesaggregeerde methode;
de ramingen op basis van de gedesaggregeerde methode accurater zijn als de beleidsimpact buiten beschouwing gelaten wordt. Voor de ramingen buiten de gedesaggregeerde
methode geldt het omgekeerde;
er nood is aan meer transparantie en toereikende documentatie. De auteurs van het
rapport sluiten zich aan bij de conclusie van het Rekenhof zoals vermeld in zijn rapport
Raming van de fiscale ontvangsten – organisatie en processen van 2017 129.

De volledige studie is terug te vinden op de website van de FOD Financiën130.
5.3
Realisatie van de begrotingsmaatregelen met betrekking tot de uitgaven
Bij de opmaak van de initiële begroting 2018 verhoogde de regering de onderbenutting
die het Monitoringcomité in de primaire uitgaven op 780 miljoen euro geraamd had131 tot
900 miljoen euro. Voor de openbare instellingen en autonome diensten enerzijds en de
socialezekerheidsinstellingen anderzijds bedroeg de onderbenutting respectievelijk 85 miljoen euro en 134 miljoen euro.
Vervolgens besliste de regering tot een bijkomende onderbenutting van 75 miljoen euro. Dit
bedrag, dat in de initiële begroting 2018 voorlopig als onverdeelde correctie op het ESR-resultaat van Entiteit I was aangerekend, werd bij de eerste begrotingsaanpassing 2018 verdeeld
over de primaire uitgaven (+41,9 miljoen euro), de openbare instellingen en autonome diensten
(+14,5 miljoen euro) en de sociale zekerheidsinstellingen (+15,6 miljoen euro).

127 Register van Ultimate Beneficial Owners of uiteindelijke begunstigden van een vennootschap.
128 Het merendeel van de fiscale ontvangsten wordt via deze methode geraamd. Het betreft de ontvangsten uit personenbelasting, vennootschapsbelasting, accijnzen, btw en nog enkele kleinere belastingen. Voor meer uitleg
over de gedesaggregeerde methode, zie: Rekenhof, Raming van de fiscale ontvangsten – organisatie en processen,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2017, www.rekenhof.be.
129 Rekenhof, Raming van de fiscale ontvangsten – organisatie en processen.
130 KULeuven, An Evaluation of the Methods to Forecast Tax Revenues. Final Report. Executive Summary (Nederlands), september 2019, 16 p., https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/overige_publicaties.
131 Rapport van 8 juli 2017, p. 8.
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Na het begrotingsconclaaf van juli 2018 verlaagde de regering de doelstelling voor de onderbenutting van de primaire uitgaven (941,9 miljoen euro in de eerste aangepaste begroting
2018) naar 894 miljoen euro. De besparing via bijkomende onderbenutting zoals beslist tijdens de begrotingsconclaven bedroeg daardoor 114 miljoen euro i.p.v. 161,9 miljoen euro132.
Om die doelstelling te halen, verscherpte de regering het budgettaire toezicht tijdens
het jaar. Zo blokkeerde ze in het kader van de begrotingsbehoedzaamheid133 in februari 2018 500,1 miljoen euro aan kredieten. Bij de eerste begrotingsaanpassing heeft de regering die blokkeringen verlaagd naar 408,7 miljoen euro. Uitgesplitst per departement waren
er vooral blokkeringen bij de FOD Financiën (158,9 miljoen euro), de FOD Buitenlandse
Zaken (27,9 miljoen euro), de FOD Binnenlandse Zaken (26,7 miljoen euro) en Ontwikkelingssamenwerking (109,5 miljoen euro).
Een aantal uitgavenposten waren niet onderworpen aan de blokkeringsmaatregelen. Dat
was het geval voor de secties 01 (dotaties) 51 (Rijksschuld) en 52 (financiering van de Europese Unie), de basisallocaties met economische code 8 (participaties en kredietverleningen)
of 9 (schuldaflossing), de begrotingsfondsen en de dotaties aan met de federale staat geconsolideerde instellingen (S1311).
Om de onderbenutting effectief te realiseren zag de regering strikter toe op het verplichte
en onvermijdbare karakter van de uitgaven en verstrengde ze de goedkeuringsprocedures
van die uitgaven. Ook moesten de departementen in juni en vanaf september maandelijks
een stand van zaken van de onderbenutting bezorgen, alsook een aangepaste planning van
de uitgaven voor de rest van het jaar.
De operationele onderbenutting van de vereffeningskredieten van de primaire uitgaven
bedroeg uiteindelijk 1.096,3 miljoen euro. Dat is hoger dan begroot (894 miljoen euro). De
doelstelling werd bijgevolg gehaald. In punt 4.1.1 van dit hoofdstuk gaat het Rekenhof dieper in op de berekeningswijze van de onderbenutting en licht het kort toe welke uitgavenposten het sterkst werden onderbenut.
De regering legde de openbare instellingen en autonome diensten een onderbenutting van
99,5 miljoen euro op134. Volgens de FOD Beleid en Ondersteuning realiseerden deze entiteiten in 2018 een onderbenutting van 185,4 miljoen euro.
Op basis van de beschikbare gegevens is het veelal niet mogelijk na te gaan of de nieuwe
uitgaven waartoe de regering tijdens de begrotingsconclaven besliste, effectief werden gerealiseerd en wat hiervan de werkelijke kostprijs was.

132 Besparing ingevolge de bijkomende onderbenutting: 120 miljoen bij de initiële begroting en 41,9 bij de aangepaste
begroting.
133 Omzendbrief van 9 februari 2018 betreffende de mechanismen van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018.
134 85 miljoen bij de initiële begroting 2018 en 14,5 miljoen euro bij de aangepaste begroting 2018.
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6

Evolutie van de federale staatsschuld

Na de bespreking van de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van België in punt 2 van
hoofdstuk 1, licht dit punt de staatsschuld van de federale overheid verder toe: samenstelling, evolutie tegenover 2017, intrestlasten op deze schuld en aandeel van de federale Schatkist in de geconsolideerde schuld van België.
6.1
Evolutie van de federale staatsschuld
Het bruto uitstaand bedrag van de federale staatsschuld (hierna brutostaatsschuld) bedroeg 389.083,9 miljoen euro op 31 december 2018135. Dit is een stijging met 3.169,4 miljoen euro tegenover 31 december 2017 (385.914,5 miljoen euro). In 2017 was deze schuld nog
met 19.264,2 miljoen euro afgenomen tegenover 2016 als gevolg van de afschaffing van het
Zilverfonds, die verder niets had gewijzigd aan de geconsolideerde overheidsschuld.
Grafiek 13 – Brutostaatsschuld in een meerjarenperspectief (in miljoen euro)
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Bron: FOD Financiën en Rekenhof
De brutostaatsschuld bestaat uit de schuld die de Staat (federale Schatkist) heeft uitgegeven of overgenomen (388.857,4 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten (226,5 miljoen euro).

135 Deze brutostaatsschuld verschilt van de geconsolideerde schuld van de federale overheid (391.719 miljoen euro)
in tabel 3 in hoofdstuk 1. Dit verschil heeft te maken met het feit dat de federale overheid een ruimere perimeter
beslaat dan de federale Schatkist en de schuld van die federale overheid, in tegenstelling tot de federale staatsschuld, een geconsolideerd gegeven is, dat ook een reeks indirecte en toegerekende schulden omvat.
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Tabel 24 – Evolutie van de brutostaatsschuld in 2018 (in miljoen euro)
Brutostaatsschuld 2017
Netto te financieren saldo
Afname van de beheersverrichtingen

385.914,5
3.969,0
-836,9

Wisselverschillen

42,6

Diversen

14,8

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

-20,1

Stijging van de brutostaatsschuld
Brutostaatsschuld 2018

3.169,4
389.083,9

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
Het Rekenhof bespreekt hieronder kort de belangrijkste verklarende factoren voor de evolutie van de brutostaatsschuld in 2018.
Netto te financieren saldo
Het netto te financieren saldo (-3.969 miljoen euro) bestaat uit het begrotingssaldo op
kasbasis (-1.179,8 miljoen euro)136 en het saldo van de Schatkistverrichtingen (-2.789,2 miljoen euro)137.
Afname beheersverrichtingen
De beheersverrichtingen (9.751,8 miljoen euro eind 2018) omvatten de beleggingen op de
interbankenmarkt en aanverwante verrichtingen, en de aankopen van effecten die in portefeuille worden gehouden. Deze verrichtingen namen in 2018 met 836,9 miljoen euro af
tegenover 2017.
Wisselverschillen
Bij de verrichtingen met leningen in deviezen werd in 2018 een wisselverlies van 42,6 miljoen euro geboekt.
Diversen
De post “diversen” (+14,8 miljoen euro) bestond uit de aflossingen van ontvangen premies bij off-market swaps138 in verband met sommige Euro Medium Term Notes (EMTN:

136 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.
137 Schatkistverrichtingen zijn verrichtingen die financiële stromen teweegbrengen die niet in de begroting worden
opgenomen. Het zijn voornamelijk:
•
derdengeldenverrichtingen: dat zijn verrichtingen met fondsen die de Schatkist int voor rekening van andere
overheden, zoals de overdrachten naar de gemeenschappen en de gewesten, de (alternatieve) financiering
van de sociale zekerheid, de opcentiemen ten voordele van de provincies en de gemeenten en de verrichtingen
met de Europese Unie;
•
uitgiftepremies: die vloeien voort uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de
uitgegeven leningen;
•
kasverrichtingen: onder meer de schommeling van de kasgelden van de rekenplichtigen met rekeningen bij bpost.
138 Een off-market swap is een swap waarvan de marktwaarde bij de inwerkingtreding verschillend is van nul. De swap
geeft op dat ogenblik ook 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 financieel
actief. Deze lening of dit financieel actief wordt afgelost door middel van annuïteiten gedurende de looptijd van de
onderliggende swap.
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-3,5 miljoen euro), vereffeningsverschillen (+9,7 miljoen euro)139 en wijzigingen van de
hoofdsom van geïndexeerde, inflatiegerelateerde leningen (sommige vanaf 2015 uitgegeven
EMTN’s: +8,6 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 gedebudgetteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen140 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 2018 op vervaldag en werd terugbetaald
met begrotingskredieten. Hierdoor daalde deze schuld in 2018 met 20,1 miljoen euro.
6.2

Intrestlasten op de brutostaatsschuld

Tabel 25 – Intrestlasten in een meerjarenperspectief (in miljoen euro)
Omschrijving
Budgettaire intrestlasten
(*)

2014
12.238,0

(*)

2015

2016

11.435,1

10.893,4

2017
9.356,9

2018
8.656,3

In dit bedrag zijn de kasstromen in het kader van de intrestswaps niet meegeteld. Als gevolg van de implementatie
van de ESR2010-regels hebben deze kasstromen vanaf 2014 geen impact meer op de budgettaire interestlasten.
Wel blijven ze als kasuitgaven en -ontvangsten een invloed uitoefenen op de evolutie van de staatsschuld. Als
de kasstromen in het kader van de intrestswaps in 2014 worden meegerekend, bedroegen de intrestlasten in
2014 11.992,6 miljoen euro.

Bron: FOD Financiën
De intrestlasten van de brutostaatsschuld (de gelopen intresten)141 bedroegen in
2018 8.656,3 miljoen euro. Tegenover 2017 (9.356,9 miljoen euro) daalden de intrestlasten
met 700,6 miljoen euro. Die verdere daling is het gevolg van de aanhoudend lage intrestvoeten en zelfs negatieve intrestvoeten op korte termijn in 2018142, vooral voortvloeiend uit de
politiek van de Europese Centrale Bank. Naast de aanhoudend lage intrestvoeten verklaarde ook de afschaffing van de Zilverfonds de daling van de interestlasten in 2017. De te kapitaliseren intresten voor het Zilverfonds bedroegen in 2016 immers nog 741,1 miljoen euro.
Op 31 december 2018 bedroeg de impliciete rente, d.i. de gewogen gemiddelde financiële kost143 van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld, 2,17 %, d.i. een daling met
0,13 procentpunt tegenover 31 december 2017.
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 federale
Staat uitgegeven of overgenomen heeft) in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld, na
aanpassing van de brutostaatsschuld (zie tabel 24), eind 2018 377.529,8 miljoen euro bedroeg.
139 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.
140 In 2018 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 Investeringsmaatschappij.
141 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.
142 De negatieve intrestvoeten op korte termijn voor schatkistcertificaten leidden in 2018 zelfs tot een ontvangst voor
de Schatkist van 166,5 miljoen euro. Die kon in mindering worden gebracht van de budgettaire intrestlasten in
ESR-termen.
143 Bron: Agentschap van de Schuld. Het gaat om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 31 december 2018 uitstaande schuldinstrumenten in euro.
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Tabel 26 – 
Aandeel van de brutostaatsschuld in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld in
2018 (in miljoen euro)
Omschrijving
Brutostaatsschuld
Schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten
Door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld
Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde en
andere correcties

2018
389.083,9
-226,5
388.857,4
-116,4

Beheersverrichtingen van de Schatkist en overheidseffecten in portefeuille

-9.751,0

Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de overheidssector

-1.460,2

Aandeel van de Schatkist in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld

377.529,8

Bron: FOD Financiën
Geconsolideerde schuld van de federale overheid
De geconsolideerde schuld van België (schuld “Maastricht”) bedroeg eind 2018 460.039 miljoen euro. Hiervan was 391.719 miljoen euro (of 85,1 %) aan de federale overheid toe te
schrijven (zie punt 2 van hoofdstuk 1). De geconsolideerde schuld van de federale overheid
bedroeg dus 14.189,2 miljoen euro meer dan het aandeel van de federale Schatkist in de
geconsolideerde overheidsschuld (zie tabel hierboven).
Volgende twee factoren verklaren in hoofdzaak dit verschil. Enerzijds wordt een reeks componenten van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid”144 niet
meegerekend bij de berekening van het aandeel van de federale Schatkist in de geconsolideerde overheidsschuld. Het betreft bijvoorbeeld de beleggingen van sommige parastatale instellingen. Anderzijds wordt een reeks verplichtingen 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, zijn onder meer de toegerekende
schuld ingevolge de Belgische participatie aan het wederzijdse bijstandsmechanisme van
de EFSF145 (6.578,9 miljoen euro), de toegerekende schulden van de Deposito- en Consignatiekas en van het Muntfonds (5.936,6 miljoen euro) en de toegerekende schulden van
Infrabel146 (1.222,0 miljoen euro).

144 De intrasectorale consolidatie voor de federale overheid is de compensatie van schulden en overeenkomstige
schuldvorderingen tussen de verschillende deelcomponenten van de federale overheid.
145 Het tijdelijke Europese noodfonds dat in het leven werd geroepen om de crisis in de eurozone te bezweren.
146 Omdat spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel niet langer aan de criteria beantwoordde om als marktproducent te worden gecatalogeerd, rekende het Instituut voor Nationale Rekeningen, op aandringen van Eurostat,
Infrabel in 2018 voortaan tot de overheidsperimeter. Hierdoor werd de schuld van Infrabel met terugwerkende
kracht aan de overheidsschuld toegevoegd.
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De kwaliteit van de jaarrekeningen van het algemeen bestuur was geleidelijk aan verbeterd
tot in 2016, maar het Rekenhof stelt sindsdien een verslechtering vast. In de eerste versie van
de jaarrekening 2018 zaten bijvoorbeeld groffe fouten die via een eerstelijnscontrole en een
beperkt analytisch nazicht hadden kunnen worden opgespoord.
De tweede versie van de jaarrekening geeft overigens nog steeds geen getrouw beeld van de
financiële toestand en vermogenstoestand van het algemeen bestuur. Voor bepaalde rubrieken
zijn heel wat verrichtingen niet of onjuist in de rekeningen geboekt. Dat geldt vooral voor de
materiële en immateriële vaste activa, de voorraden, de fiscale vorderingen en de financiële
middelen. Wat de fiscale ontvangsten betreft, is de FOD Financiën er nog niet in geslaagd
de overgang te maken naar de boeking op basis van vastgestelde rechten, die sinds 1 januari 2017 verplicht is. De notie van vastgestelde rechten in fiscale zaken moet trouwens nog in
de waarderingsregels worden gepreciseerd.
De departementen passen de instructies van de Federale Accountant bij de jaar- en maandafsluitingen onvoldoende en niet eenvormig toe. De notie van vastgesteld recht en de verantwoording van de boekhoudverrichtingen zijn verbeterpunten. De interne vorderingen en schulden zijn onvolledig geëlimineerd.
Jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur

Het Rekenhof onderstreept tot slot dat het wetgevend en regelgevend kader nog altijd onvolledig is en dat de huidige maatregelen van interne beheersing ontoereikend zijn. Dit staat een
structurele verbetering van de kwaliteit van de jaarrekening in de weg. Die verbetering is nochtans van essentieel belang als het Rekenhof de jaarrekening van de federale Staat vanaf het
boekjaar 2020 moet certificeren overeenkomstig de wet van 22 mei 2003.
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Algemeen overzicht

1.1
Balans
De gegevens van de balans 2018 kunnen als volgt worden samengevat147:
Tabel 27 – Balans 2018 (in miljoen euro)
Activa
Oprichtingskosten – immateriële vaste activa

2017

2018

Verschil

Verschil %

40,0

48,7

8,7

21,8 %

Materiële vaste activa

11.938,7

12.149,8

211,1

1,8 %

Financiële vaste activa

45.170,8

46.165,7

994,8

2,2 %

Vorderingen >1 jaar

6.763,7

7.669,9

906,2

13,4 %

Voorraden

3.129,2

2.630,9

-498,3

-15,9 %

Vorderingen <1 jaar

7.667,4

3.506,0

-4.161,4

-54,3 %

Liquide middelen – beleggingen korte termijn

23.254,0

22.285,0

-969,0

-4,2 %

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen

4.163,5

3.181,4

-982,1

-23,6 %

102.127,4

97.637,5

-4.489,9

-4,4 %

Totaal

147 De afronding in miljoen euro kan leiden tot kleine afwijkingen bij de optelling. Dat geldt voor alle tabellen van dit
hoofdstuk.
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Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor toekomstige kosten

2017

2018

-344.985,2 -348.610,2

Verschil

Verschil %

-3.625,1

1,1 %

780,6

927,7

147,0

18,8 %

Schulden > 1 jaar

330.586,3

335.945,3

5.359,0

1,6 %

Schulden < 1 jaar

32.015,2

29.225,5

-2.789,7

-8,7 %

Financiële leningen die binnen het jaar vervallen

60.823,9

58.863,0

-1.960,9

-3,2 %

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen

22.906,5

21.286,3

-1.620,2

-7,1 %

102.127,4

97.637,5

-4.489,9

-4,4 %

Totaal
Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening

Het balanstotaal daalt met 4.489,9 miljoen euro tegenover 2017. Op het actief wordt de
daling grotendeels veroorzaakt door de vorderingen op minder dan één jaar (-4.161,4 miljoen euro). Aan de passiefzijde is er een daling van het eigen vermogen (-3.625,1 miljoen euro), de schulden op minder dan één jaar (-2.789,7 miljoen euro), de financiële leningen die binnen het jaar vervallen (-1.960,9 miljoen euro) en de overlopende rekeningen en
wachtrekeningen (-1.620,2 miljoen euro) terwijl de schulden op meer dan één jaar toenemen (+5.359,0 miljoen euro). De redenen van die variaties worden toegelicht in punt 3 van
dit hoofdstuk.
Het Rekenhof wijst erop dat ook in 2018 de jaarrekening niet steunt op de volledige inventaris 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 departementen 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 december 2016 had dus reeds een volledig beeld van de patrimoniale toestand van het
algemeen bestuur voorhanden moeten zijn. Dit was echter op 31 december 2018 nog steeds
niet het geval.
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1.2
Resultatenrekening
De gegevens van de resultatenrekening 2018 kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 28 – Resultatenrekening 2018 (in miljoen euro)
Kosten

2017

2018

Verschil

Verschil %

Aanwending consumptiegoederen en diensten
van derden voor bewerking of doorverkoop

15,8

18,8

3,0

18,8 %

Andere aanwendingen van verbruiksgoederen
en van diensten van derden

2.162,8

2.457,0

294,1

13,6 %

Directe en indirecte bezoldigingen personeel
en van daarmee gelijkgestelde personen

5.923,3

5.796,3

-127,0

-2,1 %

344,0

325,9

-18,2

-5,3 %

1.661,0

1.836,8

175,7

10,6 %

11.167,1

10.404,0

-763,1

-6,8 %

2.245,0

2.374,2

129,2

5,8 %

114.534,4

94.946,0

-19.588,4

-17,1 %

Andere kapitaaloverdrachten

2.151,5

2.012,9

-138,7

-6,4 %

Kapitaalverliezen

1.554,9

2.127,8

572,9

36,8 %

118,8

238,5

119,7

100,7 %

141.878,8

122.538,0

-19.340,8

-13,6 %

2017

2018

Verschil

Economische afschrijvingen op
oprichtingskosten en op immateriële en
materiële vaste activa
Economische subsidies aan productie
Intresten en andere courante financiële lasten
Sociale prestaties
Andere inkomensoverdrachten dan sociale
prestaties

Dotaties aan eigen gereserveerde fondsen en
aan voorzieningen voor risico’s en kosten
Totale kosten
Opbrengsten
Verkopen van handelsgoederen met het oog
op doorverkoop

Verschil %

67,9

121,5

53,6

78,9 %

1.251,7

1.289,9

38,2

3,1 %

Belastingen op productie en invoer

42.836,5

38.745,2

-4.091,2

-9,6 %

Courante belastingen op inkomen en
vermogen

65.515,1

66.790,5

1.275,4

1,9 %

3.275,3

3.443,8

168,5

5,1 %

23.992,3

4.572,0

-19.420,3

-80,9 %

253,4

262,5

9,0

3,6 %

2.234,1

2.590,5

356,4

16,0 %

307,3

94,9

-212,4

-69,1 %

139.733,5

117.910,7

-21.822,8

-15,6 %

-2.145,3

-4.627,3

-2.482,0

115,7 %

Gefactureerde prestaties van diensten

Intresten en andere courante financiële
inkomsten – te ontvangen huurprijzen voor
terreinen en minerale reserves
Andere inkomensoverdrachten dan
belastingen en sociale bijdragen
Andere kapitaaloverdrachten
Kapitaalwinsten
Terugneming eigen gereserveerde fondsen en
aan voorzieningen voor risico’s en kosten
Totale opbrengsten
Resultaat van het boekjaar
Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening
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Het economische resultaat is met 2.482,0 miljoen euro gedaald tegenover het resultaat 2017.
Zowel de opbrengsten (-21.822,8 miljoen euro) als de kosten (-19.340,8 miljoen euro) namen
af. Voor de opbrengsten is er een daling bij de andere inkomensoverdrachten dan belastingen en sociale bijdragen (-19.420,3 miljoen euro), de belastingen op productie en invoer
(-4.091,2 miljoen euro) en nemen de courante belastingen op inkomen en vermogen toe
(+1.275,4 miljoen euro). Voor de kosten heeft de belangrijkste daling betrekking op de andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties (-19.588,4 miljoen euro). Het Rekenhof
zet de oorzaken daarvan uiteen onder punt 3 van dit hoofdstuk.
1.3
Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 maakt de samenvattende rekening
van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie, deel uit van
de jaarrekening. De samenvattende rekening wordt opgesteld in termen van vastgestelde
rechten.
Tabel 29 – Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2018 (in miljoen euro)
Begrotingsuitgaven – Klasse 8
Niet-gesplitste uitgaven

Begrotingsontvangsten – Klasse 9
51,0 Niet-gesplitste ontvangsten

Lopende uitgaven voor goederen en
diensten

7.253,6 Lopende ontvangsten voor
goederen en diensten

Renten en bijdrage in toevallige
exploitatieverliezen van
overheidsbedrijven

8.715,1 Inkomsten uit eigendom

Inkomensoverdrachten aan andere
sectoren

8.447,0 Inkomensoverdrachten van andere
sectoren

16,1
982,8
1.589,8

53.618,9

Inkomensoverdrachten binnen de
sector overheid

34.354,7 Inkomensoverdrachten binnen de
sector overheid

255,5

Kapitaaloverdrachten aan andere
sectoren

1.796,1 Kapitaaloverdrachten van andere
sectoren

218,2

Kapitaaloverdrachten binnen de
sector overheid

213,1 Kapitaaloverdrachten binnen de
sector overheid

28,4

Investeringen

653,5 Desinvesteringen

71,3

Kredietverleningen, deelnemingen
en andere financiële producten

6.819,8 Kredietaflossingen, vereffening van
deelnemingen, verkoop van andere
financiële producten

Subtotaal verrichtingen

68.303,9

Overheidsschuld – boekhoudkundig
saldo

29.952,0 Overheidsschuld – boekhoudkundig
saldo

Totaal begrotingsuitgaven –
klasse 8

98.255,9 Totaal begrotingsuitgaven –
klasse 9

Begrotingssaldo

-129,0

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

7.203,3

63.984,4
34.142,5
98.126,9

Jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur / 83

Het begrotingsresultaat van -129,0 miljoen euro148 vloeit voort uit het tekort bij de lopende
en kapitaalverrichtingen (-4.319,5 miljoen euro, d.i. het verschil tussen de subtotalen van
de klassen 8 en 9 buiten de verrichtingen van de overheidsschuld) en het positieve saldo bij
de verrichtingen van de staatsschuld (+4.190,5 miljoen euro, d.i. het verschil tussen de overheidsschuld van de klassen 8 en 9). Dit positieve saldo betekent dat de Staat in 2018 meer
geleend heeft dan hij heeft terugbetaald.
De totalen van de begrotingsontvangsten en –uitgaven in deze tabel verschillen van de bedragen die in de uitvoeringsrekening van de begroting zijn opgenomen. De verschillen zijn
te verklaren doordat de geannuleerde vastgestelde rechten zijn toegevoegd en ontvangsten
en uitgaven geherklasseerd zijn op basis van ESR-code (zie tabel 31 – Overgang economisch
resultaat naar begrotingssaldo).
1.4
Economisch resultaat en begrotingssaldo
Het economisch resultaat en het begrotingssaldo komen als volgt tot stand:
Tabel 30 – Economisch resultaat en begrotingssaldo 2018 (in miljoen euro)
Economisch resultaat

2017

2018

Opbrengsten

139.733,5

117.910,7

-21.822,8

Kosten

141.878,8

122.538,0

-19.340,8

-2.145,3

-4.627,3

-2.482,0

Resultaat
Begrotingssaldo – samenvattende rekening

Verschil

2017

2018

Ontvangsten

107.257,2

98.126,9

-9.130,3

Uitgaven

104.364,0

98.255,9

-6.108,1

2.893,2

-129,0

-3.022,2

Begrotingssaldo

Verschil

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Het verschil van 4.498,3 miljoen euro tussen het economische resultaat 149 en het begrotingssaldo van 2018 is het gevolg van meerdere factoren. De resultatenrekening omvat kosten en
opbrengsten die geen budgettaire verrichtingen zijn, zoals de toekenning van ontvangsten
aan de gemeenschappen en gewesten, aan de sociale zekerheid en aan andere derden. Er
zijn ook opbrengsten en kosten die niet zijn gekoppeld aan financiële bewegingen (bv. afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen) en die dus niet van budgettaire
aard zijn, terwijl andersom sommige verrichtingen die een invloed hebben op de begroting
geen invloed hebben op de resultatenrekening, maar alleen op de balans (bv. opname en
afbetaling van leningen en investeringen in vaste activa). Voorts hebben ook de aan- en
verkopen van effecten van de staatsschuld, die worden geregistreerd als begrotingsuitgaven
en –ontvangsten, geen invloed op het economisch resultaat.

148 De verschillen tussen het begrotingssaldo van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en het
nettobegrotingsresultaat (zie deel I) wordt verklaard in tabel B.1 van het volume II van dit boek.
149 Bij een vergelijking van het economisch resultaat 2018 tegenover 2017 moet rekening worden gehouden met de
verhoogde kosten en opbrengsten in 2017 als gevolg van de opheffing van het Zilverfonds en het Rentenfonds als
openbare instelling en de overdracht van deze instellingen naar het algemeen bestuur (zie Rekenhof, 175e Boek
van het Rekenhof, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 84-85,
www.rekenhof.be).
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De tabel hieronder geeft meer details over de overgang van het economisch resultaat naar
het begrotingssaldo:
Tabel 31 – Overgang economisch resultaat naar begrotingssaldo (in miljoen euro)
Kosten
Economische boekhouding
Resultaatverwerking (699 en 799)
Geconsolideerde kosten en opbrengsten (intercompany)

(*)

Budgettaire verrichtingen andere dan kosten en opbrengsten,
waarvan:
Vaste activa (subklasse 20 t/m 27)
Staatsschuld
Andere
Kosten, niet begrotingsuitgaven

122.538,0

117.910,7

-238,5

-94,9

-19,1

14,7

35.018,6

40.357,7

716,0
34.181,5

40.335,3

121,1

22,4

-2.313,0

Opbrengsten, niet begrotingsontvangsten
Verrichtingen buiten de begrotingssecties, waarvan:
Terugbetalings- en toewijzingsfondsen
Virtuele fondsen
Budgettaire verrichtingen – uitvoeringsrekening van de begroting

-3.443,8
-56.343,4

-56.233,9

-56.310,9

-56.198,8

-32,5

-35,1

98.642,6

98.510,6

Geannuleerde vastgestelde rechten
Herklassering ESR-codes van uitgaven
Herklassering ESR-codes van ontvangsten
Budgettaire verrichtingen – samenvattende rekening (klassen 8 en 9)
(*)

Opbrengsten

2,9
-386,1

-386,1

-0,5

-0,5

98.255,9

98.126,9

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgezonderd fondsenoverdrachten van en naar de Thesaurie

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

2

Algemene commentaar

2.1
Kwaliteit van de rekening
De jaarrekening 2018 is het resultaat van de werkzaamheden van verschillende actoren. De
Federale Accountant en de stafdiensten Budget en Beheerscontrole (B&B) van de diensten
van algemeen bestuur spelen daarbij een centrale rol. De kwaliteit van de rekeningen wordt
echter ook beïnvloed door de informatie die door diverse systemen, processen en diensten
wordt aangereikt.
2.1.1
Opvolging van de opmerkingen over de jaarrekening 2017
Het Rekenhof heeft onderzocht of gevolg is gegeven aan de opmerkingen en aanbevelingen
die het formuleerde bij de jaarrekening 2017 150. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de opgeloste problemen.

150 Rekenhof, “Jaarrekeningen 2017”, 175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 115, www.rekenhof.be.
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Tabel 32 – Opgeloste problemen in de jaarrekening 2018
Vaststelling
Verkeerde boeking van de enige heffingen aan
het BIPT

Stand van zaken 31 december 2018
Deze correctie werd in 2018 geboekt via een
eenmalige correctie op het eigen vermogen.

Overschatting van de openstaande
Een correctieboeking betreffende het beheer
vorderingen, in het bijzonder die van het beheer van de schuld werd doorgevoerd.
van de schuld (120,3 miljoen euro)
Bron: Rekenhof
Het Rekenhof stelt in de jaarrekening 2018 vast dat alleen twee heel specifieke problemen
werden opgelost maar dat er nog geen significante verbetering is voor de fundamentele opmerkingen over de jaarrekening 2017. De openstaande opmerkingen zijn opgenomen in het
vervolg van dit hoofdstuk (zie punt 4 Conclusies).
2.1.2
Kwaliteitsbeheersing door de Federale Accountant
Op 22 november 2018 organiseerde de Federale Accountant zijn jaarlijkse infosessie over de
afsluiting en de rapportering. Tijdens deze infosessie geeft de Federale Accountant aan de
verantwoordelijken van de departementen die instaan voor de jaarafsluiting meer informatie over de planning en de aandachtspunten voor de maand- en jaarafsluitingen.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de vooropgestelde planning onvoldoende werd gerespecteerd. Hierdoor werden de afsluitwerkzaamheden en de kwaliteitscontrole van de Federale Accountant bemoeilijkt.
Conform artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 worden de verrichtingen gehecht aan het
boekjaar waarin zij hebben plaatsgevonden, voor zover deze uiterlijk op 31 december van
het boekjaar zijn vastgesteld151 en ten laatste op 31 januari van het daaropvolgende jaar zijn
geboekt. De departementen moesten dus de rechten die na 31 januari 2019 werden geboekt
aan 2019 hechten. Toch hebben sommige departementen vastgestelde rechten nog na die
datum aan het boekjaar 2018 gehecht. Hoewel de Federale Accountant dat had toegestaan
om in de jaarrekening een getrouwer beeld van de economische realiteit van de transacties
te kunnen weergeven, wijst het Rekenhof erop dat de werkwijze afbreuk doet aan de wet
van 22 mei 2003.
In 2018 heeft de Federale Accountant opnieuw toestemming verleend om verrichtingen op
voorgaande boekjaren te registreren. Hoewel de boekingen geen invloed hadden op de jaarrekening 152, wijst het Rekenhof er nogmaals op dat heropeningen van voorgaande boekjaren
de betrouwbaarheid van de afgesloten rekeningen in het gedrang brengt aangezien ze de
inhoud ervan kunnen wijzigen. Daarnaast heeft het Rekenhof vastgesteld dat de Federale
Accountant de eindejaarsboekingen en andere boekhoudkundige gegevens die de departementen aanleveren, te weinig controleert. Hierdoor heeft het in de eerste versie van de
151 In een omzendbrief wijkt de minister van Begroting af van artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 op grond waarvan de
rechten moeten worden vastgesteld uiterlijk op 31 december van het boekjaar, dit met het oog op de getrouwheid
van de rekeningen (zie punt 3.2.1).
152 In 2018 voerden de FOD Buitenlandse Zaken, Defensie, de Federale Politie, de FOD Financiën, de FOD WASO en de
FOD Volksgezondheid boekingen op voorgaande boekjaren door. Het gaat om afpuntingen op eenzelfde balansrekening zonder impact op de balans of de resultatenrekening.
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jaarrekeningen groffe fouten153 vastgesteld die op basis van een eerstelijnscontrole en een
beperkt analytisch nazicht hadden kunnen worden opgemerkt. Het Rekenhof dringt er
daarom op aan dat de Federale Accountant zich bij het opstellen van de algemene rekening
niet louter beperkt tot het consolideren van de cijfers die de departementen aanleveren,
maar de boekhoudkundige gegevens ook kwalitatief en inhoudelijk controleert.
Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de Federale Accountant als beheerder van het Fedcomsysteem verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de rapporten die in Fedcom kunnen worden gegenereerd. De Federale Accountant heeft al belangrijke inspanningen geleverd om verouderde en foutieve rapporten te vervangen of te corrigeren 154. Toch stelt het
Rekenhof vast dat de standaardrapportering over het begrotingsjaar 2018 fouten bevat. Zo
is het standaardrapport over de budgettaire uitgaven niet langer correct als gevolg van de
invoering van de zgn gewaardeerde goederenontvangst155. Dit rapport werd in 2019 vervangen door een nieuw. De gebrekkige rapportering over 2018 bemoeilijkte de controleopdracht
van het Rekenhof over de algemene rekening en zijn toezicht op kredietoverschrijdingen156.
Ook ondermijnt een gebrekkige en onvolledige rapportering de reconciliatie tussen de algemene en budgettaire boekhouding. Die kan maar worden uitgevoerd via een arbeidsintensieve procedure157. Het Rekenhof is daarom van mening dat de Federale Accountant
proactief meer aandacht moet besteden aan de interne beheersing, door een continue betrouwbare rapportering te verzekeren en daarover ook transparant te communiceren158.
2.1.3 	 Kwaliteitsbeheersing door de departementen
Het Rekenhof wijst erop dat de departementen de instructies van de Federale Accountant
onvoldoende en niet uniform opvolgen. Daarnaast controleren de stafdiensten B&B onvoldoende de kwaliteit van de cijfers die ze aanleveren voor de algemene rekening om te
verzekeren dat ze in overeenstemming zijn met de financiële en patrimoniale toestand van
hun departementen.
De departementen moeten ook meer inzicht verwerven in hun boekhoudkundige gegevens.
Het Rekenhof heeft in dit verband vastgesteld dat de departementen belangrijke schommelingen tussen boekjaren niet kunnen verklaren. Mee daardoor merken ze significante
fouten in hun rekeningen niet op159. Om de kwaliteit van de rekeningen te verhogen moet
ook de informatiedoorstroming tussen de stafdiensten B&B en de andere diensten van de
departementen verbeteren.

153 Zo was het totaal van de debetrekeningen niet gelijk aan het totaal van de creditrekeningen in de klasse 1 tot en
met 7 bij de FOD Financiën (verschil 1.627,45 euro). Dit is nochtans een absolute voorwaarde in een dubbele boekhouding.
154 Zie ook Rekenhof, 169e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2012, p. 334, www.rekenhof.be.
155 Zie verderop in dit hoofdstuk punt 3.6.2.1 Te ontvangen facturen.
156 Artikel 61 van de wet van 22 mei 2003.
157 Zo kunnen de reconciliatieverschillen die volgen uit de verschillen tussen de goederenontvangst en de factuur niet
via een standaardrapport opgevraagd worden, maar alleen manueel.
158 De ingebruikname van een nieuw rapport vanaf 2019 werd pas op 4 september 2019 gecommuniceerd in een
nieuwsbrief.
159 Zie o.a. punt 3.1.1 Fiscale opbrengsten hierna.
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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 in een bevestigingsbrief 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 preciseert de Federale Accountant zijn verantwoordelijkheden bij
het afsluitingsproces en de consolidatie. Hij vermeldt dat de verantwoordelijkheid voor de
volledigheid, juistheid, tijdigheid van de cijfers en de onderliggende bewijsstukken volgens
hem duidelijk bij de overheidsdiensten ligt.
Ook de departementen hebben een bevestigingsbrief ondertekend. Sommige departementen hebben hierin verdere verduidelijkingen verstrekt over hun verantwoordelijkheden
bij de opmaak van de algemene rekening of over de vaststellingen die het Rekenhof heeft
geformuleerd bij de jaarrekening 2018. De FOD Financiën erkent in zijn brief dat de algemene rekening geen getrouw beeld geeft. Hij verklaart dit onder meer door de onvolledige
waarderingsregels en de overgang naar een boeking op basis van vastgestelde rechten van
fiscale vorderingen, waarvoor een project lopende is. Ook voor andere rubrieken van de
jaarrekening kan de FOD Financiën niet volledig uitsluiten dat er fouten van materieel
belang aanwezig zijn in de rekeningen omdat er geen volledige grondige evaluatie van deze
rekeningen is uitgevoerd.
2.2
Waarderings- en boekingsregels
In de toelichting bij de jaarrekening moet een samenvatting van de waarderingsregels worden opgenomen160. Die regels werden opgesteld door de Federale Accountant en aan de
overheidsdiensten bezorgd. Ze zijn echter onvolledig en onnauwkeurig. Bovendien hanteren de overheidsdiensten vaak andere regels.
De voornaamste tekortkomingen betreffen de waarderings- en boekingsregels voor fiscale
ontvangsten, voor afschrijvingen, voor terreinen, voor gebouwen en voor het kunstpatrimonium 161. De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit moet voor die rubrieken meer
precieze regels voorstellen en die laten goedkeuren door de minister van Financiën.
In afwachting van de voorstellen van de Commissie162 beveelt het Rekenhof de Federale
Accountant aan volledige waarderingsregels op te stellen en te verspreiden om de inventarisgegevens te kunnen herwaarderen, in het bijzonder die van terreinen en gebouwen163.

160 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.
161 Voor meer details, zie Rekenhof, Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat – inventarisatie en
boekhoudkundige registratie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2018, 76 p., www.
rekenhof.be.
162 Zie het artikel “Stand van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit” in deel III van
dit Boek.
163 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op
de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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2.3
Consolidatie
De jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het algemeen bestuur. Daardoor moeten
de boekhoudkundige gegevens van alle onderliggende overheidsdiensten worden geconsolideerd. De Federale Accountant is verantwoordelijk voor de consolidatie terwijl de verschillende departementen die consolidatie moeten vergemakkelijken door hun onderlinge
verrichtingen correct te boeken164 en met elkaar af te stemmen.
De Federale Accountant kiest ervoor om geen consolidatieverschillen te boeken en enkel
in het geval van een “perfecte overeenkomst”165 de onderlinge schulden en vorderingen tegen elkaar weg te boeken. Hierdoor werd in de jaarrekening 2018 ongeveer 995.000 euro
(tegenover 4,2 miljoen euro in 2017) aan onderlinge vorderingen en schulden geëlimineerd.
Deze methode leidt echter tot een vertekend beeld van de jaarrekening aangezien er voor
de meeste intercompanytransacties geen perfecte overeenkomst is. Ook bevat de balans
onderlinge vorderingen en schulden uit voorgaande jaren, omdat de Federale Accountant
alleen de transacties heeft geëlimineerd die in 2018 zelf hebben plaatsgevonden. Daarnaast
bevat de jaarrekening onterecht intracompanytransacties166, die daar niet in zouden mogen
worden opgenomen167. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er minstens 2,3 miljoen euro aan
onderlinge vorderingen en 79,5 miljoen euro aan onderlinge schulden nog in de jaarrekening zijn opgenomen.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat voor de consolidatie alleen gekeken is naar interne
transacties ten gevolge van leveringen van goederen en diensten en de inkomensoverdrachten. Daardoor zijn zowel het gerapporteerde balanstotaal als de kosten en opbrengsten te
hoog, aangezien niet alle onderlinge stromen geëlimineerd worden. Zo blijven er onder andere gefactureerde personeelskosten, bedrijfsvoorheffing en fiscale ontvangsten en kosten
onterecht in de jaarrekening staan.
Aangezien de volgende jaren de complexiteit van de consolidatieoefening zal toenemen
voor de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat, beveelt het
Rekenhof aan om de nodige procedures uit te werken die enerzijds het ontstaan van consolidatieverschillen moeten vermijden en anderzijds volledige eliminaties mogelijk moeten
maken168.

164 Zo moeten onderlinge verrichtingen via aparte grootboekrekeningen tot uiting komen, moet de juiste partnerinstelling worden ingevuld en moeten beide diensten deze verrichtingen ook in dezelfde boekhoudkundige periode
opnemen.
165 Een “perfecte overeenkomst” houdt in dat het onderliggende document en het bedrag gelijk zijn bij de schuldeiser
en de schuldenaar.
166 Intracompanytransacties zijn transacties tussen de afdelingen binnen eenzelfde departement. Dergelijke transacties kunnen opgevolgd worden via een analytische boekhouding maar mogen geen invloed hebben op de algemene boekhouding.
167 Dit is het geval voor alle departementen uitgezonderd de FOD Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie en de POD Wetenschapsbeleid.
168 Zie het artikel “Voorbereiding van de Federale Accountant op de opmaak van de geconsolideerde jaarrekeningen
van de federale Staat” in deel III van dit Boek.
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3

Specifieke commentaar

3.1

Ontvangstencyclus

3.1.1
Fiscale opbrengsten
De fiscale opbrengsten bedragen 105.535,8 miljoen euro voor 2018. Dit is een daling met
2.815,8 miljoen euro in vergelijking met 2017 (108.351,6 miljoen euro). De daling is voornamelijk het gevolg van een gewijzigde boekhoudkundige verwerking van de ontvangen
voorschotten voor de btw.
Het Rekenhof stelt daarnaast vast dat de fiscale vorderingen onvolledig zijn. Zo worden
de btw-vorderingen die als oninvorderbaar worden beschouwd (10.904,1 miljoen euro op
31 december 2017), nog steeds niet als vastgestelde rechten geregistreerd in de algemene
boekhouding 169. Dat is nochtans noodzakelijk voor de opvolging van deze vorderingen en
voor het getrouw beeld van de jaarrekening. Anderzijds moet voor de oninvorderbare bedragen een waardevermindering worden geboekt. Hiervoor kunnen de algemene waarderingsregels voor vorderingen worden gehanteerd, of specifieke regels worden opgesteld als
de algemene principes geen getrouw beeld geven voor de fiscale vorderingen. Het Rekenhof
beveelt de FOD Financiën en de Federale Accountant aan na te gaan of hiervoor specifieke
waarderingsregels moeten worden opgesteld170.
3.1.1.1 	

Vastgestelde rechten

Algemeen
Ingevolge het verstrijken van de overgangsperiode moet de FOD Financiën sinds 1 januari 2017 ook alle fiscale ontvangsten op basis van vastgestelde rechten boeken171. De fiscale
ontvangsten die voorheen aangerekend werden op het moment van de kasontvangst moeten hierdoor vroeger als opbrengst worden geboekt en in de balans als vordering worden
opgenomen. Een vastgesteld recht moet worden geboekt wanneer aan de vier voorwaarden
van artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 is voldaan: 1° het bedrag is
op nauwkeurige wijze vastgesteld; 2° de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser
is bepaalbaar; 3° de verplichting om te betalen bestaat; 4° een verantwoordingsstuk is in
het bezit van de betrokken dienst. Artikel 20, 10°, van het koninklijk besluit verduidelijkt
dat voor fiscale ontvangsten de verplichting tot betalen ook geacht wordt te bestaan als de
datum van de kasontvangst aan de bepaling van het invorderingsrecht voorafgaat.
Het tijdstip in het proces waarop een opbrengst aan deze voorwaarden voldoet, kan variëren naargelang van het type fiscale ontvangst en is deels voor interpretatie vatbaar.
Daarom moet de FOD Financiën dit tijdstip éénduidig bepalen voor elk type fiscale ontvangst. De FOD kan echter nog geen duidelijk overzicht geven van hoe hij dit interpreteert.
Om de overgang naar vastgestelde rechten te kunnen maken moet de FOD vervolgens de
voorwaarden voor het vaststellen van het recht vertalen naar criteria en parameters in de

169 Voor 2018 kon de FOD Financiën geen geactualiseerde raming bezorgen van de vorderingen die op de balans moeten worden opgenomen.
170 De FOD Financiën heeft in 2019 initiatieven opgestart om samen met de Federale Accountant te bekijken of er specifieke waarderingsregels moeten worden opgesteld voor waardeverminderingen op oninbare fiscale vorderingen.
171 Artikel 134 van de wet van 22 mei 2003.
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datasystemen. Zo nodig moet de FOD de systemen aanpassen om die parameters te kunnen opnemen, zodat correct verwerkte boekhoudkundige gegevens naar Fedcom kunnen
doorvloeien.
De FOD Financiën is al gestart met het aanpassen van de informaticasystemen. Aangezien
de FOD verschillende informaticatoepassingen gebruikt om de fiscale ontvangsten te verwerken, moet elke toepassing afzonderlijk worden aangepast om de ontvangsten te berekenen op basis van het concept vastgesteld recht172.
In 2017 paste de FOD het concept van vastgesteld recht al toe voor een beperkt aantal fiscale
ontvangsten waarbij openstaande vorderingen manueel werden opgenomen in Fedcom. Uit
nieuwe analyses van de FOD bleken deze vorderingen onderschat. Ze werden in 2018 met
580,2 miljoen euro gecorrigeerd. In 2018 beëindigde de FOD ook de aanpassing van PLDA
(de toepassing voor douane en accijnzen) zodat ook de voor douanerechten en accijnzen
vastgestelde rechten werden geboekt. Voor de overige fiscale ontvangsten lopen er soortgelijke projecten, maar deze zullen pas in 2019 en 2020 worden afgerond. De FOD Financiën
kon echter niet verduidelijken welke criteria en parameters gebruikt werden om de vastgestelde rechten uit de achterliggende toepassingen te halen. Daardoor kan het Rekenhof
niet beoordelen in welke mate de aanrekeningsprincipes in overeenstemming zijn met de
voorwaarden van het vastgesteld recht. Het dringt daarom aan op een verduidelijking van
de gehanteerde principes en een documentatie van de boekingsschema’s173.
Vastgestelde rechten – btw
Volgens het schema voor de boeking van btw boekt de FOD Financiën geen vastgesteld
recht op het moment van de kasontvangst, omdat de FOD de periodieke btw-aangifte als
het vereiste verantwoordingsstuk beschouwt. Volgens die interpretatie moeten sommige
fiscale ontvangsten die voorheen aangerekend werden op het moment van de kasontvangst,
pas later worden aangerekend omdat de betaling aan de aangifte voorafgaat.
Deze interpretatie heeft ertoe geleid dat de FOD Financiën vanaf 2018 negatieve btwvorderingen rapporteert (-5.181,0 miljoen euro174). Naast tegoeden van de btw-plichtigen
waarvoor de terugvorderingsprocedure nog niet werd doorlopen 175, bestaat deze negatieve
vordering voornamelijk uit de verplichte voorschotten die de btw-plichtigen hebben betaald voor hun activiteiten van december of het vierde kwartaal en waarvoor ze pas in januari een btw-aangifte moeten indienen. De FOD Financiën boekt deze voorschotten niet
als opbrengst omdat ze volgens de vermelde interpretatie nog niet als vastgestelde rechten
mogen worden beschouwd.

172 De fiscale ontvangsten worden momenteel voornamelijk beheerd in PLDA, STIRON, FIRST, ICPC en 180B. Tegen
2020 zouden alle belastingtypes die momenteel via ICPC en 180B verlopen geïntegreerd moeten zijn in FIRST. Op
langere termijn zal ook STIRON naar First overgaan.
173 De FOD Financiën geeft aan dit te zullen toepassen bij elke nieuw geplande integratie.
174 Deze negatieve vordering wordt voornamelijk verklaard door een negatieve rekening-courant tegenover de btwplichtigen (-6.333,9 miljoen euro). Deze rekening-courant wordt beheerd door het btw-ontvangkantoor Brussel
en bevat voor 6.452,8 miljoen euro schulden tegenover de btw-plichtigen met een creditsaldo en voor 118,9 miljoen euro vorderingen tegenover de btw-plichtigen met een debetsaldo.
175 Om hun tegoed teruggestort te krijgen, moeten btw-plichtigen in hun periodieke aangifte aanduiden dat ze de
terugbetaling van het tegoed willen, moet de btw-administratie een bankrekeningnummer hebben waarop het
tegoed kan teruggestort worden en moet het totale tegoed boven vastgelegde drempels liggen.
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Deze visie verhindert de correcte toepassing van artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 op
grond waarvan elke verrichting aan het boekjaar of aan het begrotingsjaar wordt gehecht
tijdens hetwelk ze heeft plaatsgehad. Zij zorgt er met name voor dat artikel 20, 10°, van het
koninklijk besluit van 10 november 2009 in praktijk niet wordt toegepast omdat de FOD
uitgaat van de aangifte als het vereiste verantwoordingsstuk voor het vastgesteld recht.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het Verslag aan de Koning bij dit besluit verduidelijkt dat
een verantwoordingsstuk echter even goed van interne oorsprong als van externe aard kan
zijn. De enige voorwaarde is dat het verantwoordingsstuk het bestaan, de wijziging of het
verdwijnen van een vastgesteld recht vaststelt voor degene die verantwoordelijk is voor het
bijhouden van de rekeningen.
De keuze van de aanrekeningsprincipes heeft een invloed voor alle andere fiscale ontvangsten waarvoor de kasontvangst aan de aangifte voorafgaat (o.a. vennootschapsbelasting en
personenbelasting) en vandaar ook op het getrouw beeld van de jaarrekening en de juistheid van de uitvoeringsrekening van de begroting. Het Rekenhof dringt opnieuw aan om
de criteria voor de vaststelling van het recht bij de fiscale ontvangsten te verduidelijken. De
FOD Financiën en de Federale Accountant kunnen hiervoor ook advies vragen aan de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit.
3.1.1.2 Inningsprocessen
Om de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten
te beoordelen, onderzoekt het Rekenhof jaarlijks aan de hand van een systeemgerichte
audit de onderliggende inningsprocessen. Het gaat daarbij nader in op het inningsproces
van de directe belastingen en de btw bij de Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering (AAII), op de douanerechten en accijnzen bij de Algemene Administratie der
Douane en Accijnzen (AAD&A) en op de registratie-, successie- en hypotheekrechten bij
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). Het onderzoekt
ook de verwerking van de fiscale ontvangsten in Fedcom door de stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B). Voor de fiscale ontvangsten die op kasbasis worden geboekt, heeft het
Rekenhof geen significante tekortkomingen in het inningsproces vastgesteld. Niettemin
beveelt het Rekenhof de fiscale administraties aan om hun informaticatoepassingen verder
te optimaliseren.
De centrale administratie en de stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B) stellen op basis
van de staten die ze ontvangen van de AAII, AAD&A en AAPD eigen maandstaten op. Het
betreft rekenbladen die de globale verzamelstaten vertalen naar de boekhoudkundige en
budgettaire rekeningen. Deze maandstaten zijn het resultaat van manuele inbreng van gegevens en onbeveiligde formules. Ze dienen als basis voor de boeking van sommige fiscale
ontvangsten in Fedcom. Het Rekenhof wijst op het risico van foutieve gegevensinbreng en
verkeerde formules en herhaalt zijn aanbeveling om gebruik te maken van automatische
controles in de verzamelstaten. Ook de transitieprojecten van de FOD Financiën die onder
meer als doel hebben de fiscale ontvangsten via interface in Fedcom op te nemen, kunnen
deze risico’s beperken.
Directe belastingen
De directe belastingen worden boekhoudkundig hoofdzakelijk verwerkt via de toepassingen ICPC en 180B-AUT. Omdat beide toepassingen relatief oud zijn en moeilijk onderhouden en geüpdatet kunnen worden, worden de ontvangsten die erin beheerd worden, overge-
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dragen naar de toepassing FIRST. Die overdracht was gepland voor 2019 maar is uitgesteld
tot 2020. Daarom werkt de FOD Financiën ondertussen aan de automatische vertaling van
de brongegevens uit beide toepassingen in een Excelbestand dat de stafdienst B&B manueel
kan opladen in Fedcom. In 2018 heeft de FOD Financiën hiertoe een eerste poging ondernomen, maar de gegenereerde boekingen werden geannuleerd omdat niet zeker was dat de
aangeleverde gegevens juist waren. Daarom werden de gegevens uit ICPC en 180B-AUT, zoals voorheen, in Excelstaten samengevat en vervolgens manueel in Fedcom overgenomen.
De roerende voorheffing en een beperkt gedeelte van de vennootschapsbelasting, personenbelasting, andere directe belastingen en boetes (penale boeten) worden al beheerd in
FIRST. Sinds 2018 worden de boekingen voor deze belastingen via interface overgenomen
in Fedcom. Volgens de FOD Financiën zal het echter minstens tot 2020 duren voordat alle
ontvangsten die beheerd worden in FIRST, via interfaces in Fedcom terechtkomen.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de AAII het rapporteringsproces voor de directe belastingen beheerst. Het proces is echter deels manueel en gebruikt Excelbestanden in elke stap
van het rapporteringsproces (met uitzondering van een deel van de transacties die in FIRST
beheerd worden). Het Rekenhof heeft voor 2018 onderstaande problemen vastgesteld:
•
•
•

•
•
•

•

Niet alle voorgeschreven controles werden uitgevoerd, deels uit tijdsgebrek of wegens
technische problemen.
De controles worden soms laattijdig uitgevoerd.
De uitgevoerde controles worden niet altijd voldoende gedocumenteerd. Zo worden tijdens sommige controles documenten opgemaakt die niet worden bijgehouden. Bepaalde
controles bestaan eruit dat de beheersrekeningen of andere documenten worden gecontroleerd en worden ondertekend ter bevestiging dat ze effectief werden gecontroleerd.
Dat gebeurt niet altijd zodat het onmogelijk is om na te gaan of de opgelegde controles
werden uitgevoerd. Dat zorgt er ook voor dat het niet zeker is of de finale versie van een
document verder gebruikt wordt in het proces.
Er ontstaat soms achterstand in de opvolging van wachtregisters omdat er geen backup
is voor de personen die deze opvolging doen.
Ontvangsten worden soms verkeerd behandeld. Omdat de controles niet afdoende zijn
om fouten te identificeren, merken de administraties dit niet altijd op.
Tijdens het afsluitingsproces worden documenten gebruikt die niet retroactief gegenereerd kunnen worden. Deze documenten kunnen niet worden gerecupereerd als ze niet
op het daartoe bestemde tijdstip worden gegenereerd en bijgehouden.
In handmatig opgemaakte documenten werden invoerfouten vastgesteld.

Hoewel bovenstaande vaststellingen geen significante invloed hebben gehad op de jaarrekening, wijst het Rekenhof op het belang van een kwalitatieve interne beheersing die een
getrouwe financiële rapportering moet verzekeren.
Btw
De btw-ontvangsten worden geïnd door de ontvangkantoren btw-ontvangsten Brussel,
Mechelen en Namen. Ze worden hoofdzakelijk via de toepassing STIRON verwerkt, maar er
zijn nog andere, uiteenlopende manieren van verwerken.
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Het btw-ontvangkantoor Brussel beheert de rekening-courant van de btw-plichtigen. De
ontvangsten via deze rekening worden in 2018 voor het eerst via rechtstreekse interfaces
vertaald in boekingen in Fedcom. Dat gebeurde nog op kasbasis. Vanaf 2019 zal op basis
van vastgestelde rechten worden geboekt. Om die reden werd het openingssaldo van de
rekening-courant op 31 december 2018 opgenomen in Fedcom zodat rekening is gehouden
met de openstaande vorderingen op en schulden aan de btw-plichtigen (zie hoger).
Voor de btw-ontvangkantoren Mechelen en Namen werd al op 31 december 2017 een eerste
keer een openingsbalans aan openstaande vorderingen opgenomen in Fedcom volgens het
concept van de vastgestelde rechten. De wijzigingen voor 2018 werden in Fedcom geboekt
via een Excelbestand. Vanaf 2019 zullen deze boekingen ook in Fedcom terechtkomen via
een rechtstreekse interface vanuit STIRON.
De bruto-ontvangsten inzake btw die geboekt zijn via interface zijn 75,1 miljoen euro hoger
dan de bruto-ontvangsten volgens de maandstaten van de stafdienst B&B. Volgens de FOD
gaat het om de verrichtingen met betrekking tot beslissingen waarbij openstaande vorderingen van btw-plichtigen door de btw-ontvangkantoren worden kwijtgescholden. De FOD
kon echter niet bevestigen dat de betrokken boekingen correct zijn. Het Rekenhof wijst er
daarom op dat ook verrichtingen die via interfaces worden geboekt, afdoende moeten worden verantwoord en via duidelijke boekingsschema’s moeten verlopen.
Douane en accijnzen
De boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten uit douanerechten en accijnzen verloopt hoofdzakelijk via de toepassing PLDA. Hoewel die al lang wordt gebruikt, zijn er nog
regelmatig bugs die ervoor zorgen dat de cijfers niet aansluiten. Als het probleem niet intern
kan worden opgelost, moet de administratie de externe leverancier van PLDA inschakelen.
De FOD Financiën int de ontvangsten van douanerechten voor de Europese Unie en stort ze
vervolgens door. Daarvoor rekent de FOD Financiën inningskosten aan. Die worden maandelijks manueel geboekt in Fedcom. In de loop van 2018 waren er geen wijzigingen in de inningsprocedures voor de douanerechten en accijnzen. In 2018 heeft de FOD Financiën wel
voor het eerst het openingssaldo aan openstaande vorderingen opgeladen in Fedcom. Vanaf
2019 zullen de verrichtingen in PLDA rechtstreeks via interface in Fedcom terechtkomen.
Registratierechten, successierechten en hypotheekrechten
De Administratie Rechtszekerheid van de AAPD staat onder andere in voor de heffing
en de inning van de registratierechten, de successierechten en de hypotheekrechten. Op
1 mei 2018 heeft ze een nieuwe structuur gekregen176: de vroegere registratie- en hypotheekkantoren zijn samengevoegd tot kantoren Rechtszekerheid. De ontvanger Rechtszekerheid
is sindsdien bevoegd voor de fiscale en niet-fiscale ontvangsten. Omdat de FOD Financiën
nog altijd de successierechten beheert voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
werd er in de Waalse en Brusselse kantoren een tweede ontvanger aangeduid die de successierechten beheert.

176 Dit wordt wettelijk geregeld door het besluit van 15 juni 2018 van de voorzitter van het directiecomité van de FOD
Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van
de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten.
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De ontvangsten uit registratierechten, hypotheekrechten en successierechten worden via
verschillende toepassingen verwerkt. In 2018 heeft de FOD Financiën voor het eerste jaar
de gegevens in deze toepassingen via rechtstreekse interfaces vertaald in boekingen in Fedcom. Er werden voor 2018 echter nog geen vorderingen op basis van vastgestelde rechten
geboekt. Daarnaast worden een aantal ontvangsten manueel geboekt in Fedcom177.
3.1.2
Niet-fiscale opbrengsten
De niet-fiscale opbrengsten bedragen 12.375,1 miljoen euro voor 2018. Ze dalen met
19.006,9 miljoen euro in vergelijking met 2017 (31.382,0 miljoen euro). Die daling wordt
hoofdzakelijk verklaard door de eenmalige opbrengsten in 2017 van de opheffing van het
Rentefonds en het Zilverfonds (22.365,5 miljoen euro). Anderzijds werden in 2018 voor het
eerst de vorderingen voor fiscale boetes, die worden beschouwd als niet-fiscale opbrengsten, ook op basis van vastgestelde rechten geboekt. Deze overgang genereert vooral
voor de administratie van de Douane en Accijnzen een significante eenmalige opbrengst
(2.308,3 miljoen euro).
Het Rekenhof heeft de niet-fiscale opbrengsten zoals voorgaande boekjaren tijdens het jaar
gecontroleerd via recurrente controles waarbij ontvangsten op basis van verschillende criteria worden geselecteerd. De Federale Accountant heeft de vroegere opmerkingen van het
Rekenhof over de niet-fiscale ontvangsten opnieuw opgenomen als aandachtspunt voor de
departementen bij de maandafsluitingen. Toch geeft de jaarrekening nog steeds geen volledig en getrouw beeld van de opbrengsten.
Het Rekenhof stelt vast dat er nog onduidelijkheid bestaat over de aard van de prestaties
en de boekhoudkundige verwerking van de vorderingen en opbrengsten. Zo heeft het Rekenhof niet voor alle geselecteerde verrichtingen verantwoordingsstukken gekregen178. De
kwaliteit van de verantwoordingsstukken verschilt ook naargelang van het departement.
Opbrengsten en vorderingen worden nog te vaak geboekt op basis van verantwoordingsstukken die onvoldoende zijn voor de vaststelling van het recht. Daarnaast verwijzen de
uitgaande facturen niet altijd naar de achterliggende verantwoordingsstukken. Het Rekenhof benadrukt de noodzaak van duidelijke en volledige verantwoordingsstukken voor het
vaststellen van rechten.
Daarnaast merkt het Rekenhof op dat departementen opbrengsten soms laattijdig inboeken. Zo gebruiken ze nog te vaak contante rechten of stellen ze de rechten pas vast op
het ogenblik van de ontvangst en niet op het moment dat het vastgesteld recht ontstaat.
Daardoor moeten de departementen de ontvangsten extracomptabel opvolgen, wat de kans
verhoogt dat ze niet worden geïnd of dat de aanrekening verschuift tussen verschillende
boekjaren. Deels wordt dit ook veroorzaakt door onvoldoende informatiedoorstroming tussen de operationele diensten en de boekhouddiensten of tussen de departementen.

177 Het betreft de ontvangsten van de Fin Shops, ontvangsten van erfloze nalatenschappen, ontvangsten van Findomimmo en ontvangsten in het kader van het uitwisselen van patrimoniuminformatie.
178 Zo heeft de POD Maatschappelijke Integratie geen verantwoordingsstukken voorgelegd voor de geselecteerde
verrichtingen van juli tot december 2018, ondanks verschillende herinneringen. Ook van de FOD Buitenlandse
Zaken werd voor ongeveer de helft van de geselecteerde verrichtingen geen informatie of verantwoordingsstuk
ontvangen.
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In 2018 werden opnieuw opbrengsten geboekt die betrekking hadden op voorgaande boekjaren en die dus eind 2017 niet in de boekhouding waren opgenomen onder de op te maken
facturen. Anderzijds zijn er in 2018 ook opbrengsten geboekt die betrekking hadden op
prestaties voor 2019 en de prefinanciering van projecten voor 2019. Voor de algemene boekhouding werden deze opbrengsten echter niet uitgesteld via de overlopende rekeningen. De
Federale Accountant heeft een template opgesteld voor de afsluitingsverrichtingen die de
departementen moeten invullen en terugbezorgen. Het Rekenhof stelt echter onvoldoende
vooruitgang vast, zeker voor de volledigheid van de bedragen. De meeste departementen
boeken de noodzakelijke eindejaarsverrichtingen voor op te stellen facturen of creditnota’s
en over te dragen en toe te rekenen opbrengsten niet of onvolledig. Daardoor worden opbrengsten in een verkeerd boekjaar opgenomen. Het Rekenhof beveelt daarom aan de opbrengsten te hechten aan het boekjaar waarin ze zijn ontstaan en bijgevolg te boeken zodra
voldaan is aan de voorwaarden van een vastgesteld recht. Op die manier worden opbrengsten tijdig in de boekhouding opgenomen en kunnen ze worden opgevolgd in Fedcom.
Bij de boeking van de niet-fiscale opbrengsten worden niet altijd de gepaste grootboekrekeningen gebruikt, en dit zowel in de balans als de resultatenrekening. Dat is onder andere
het gevolg van een verkeerde toewijzing van debiteurs in de Fedcom-masterdata. Daardoor
ontstaat een vertekend beeld van de niet-fiscale opbrengsten in de jaarrekening en in de
uitvoeringsrekening van de begroting. Het Rekenhof beveelt daarom aan de debiteurenmasterdata in Fedcom nauwkeurig te analyseren.
De recurrente controles hebben ook uitgewezen dat de interne beheersing bij de departementen niet altijd voldoende en adequaat is. Zo zijn de opbrengsten in Fedcom niet altijd
correct berekend. Daarnaast kennen sommige departementen bepaalde procedures onvoldoende. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de overdracht van vorderingen in verband met
betwistingen aan de FOD Justitie en bij de overdracht van oninbare vorderingen aan de
Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAII) van de FOD Financiën.
Naast de recurrente controles heeft het Rekenhof de belangrijkste evoluties in de niet-fiscale opbrengsten geïdentificeerd. Niet alle departementen konden deze evoluties verklaren.
Dat wijst erop dat niet alle departementen een volledig beeld hebben van de opbrengsten
in hun rekeningen. Het Rekenhof beveelt de departementen daarom aan om hier werk van
te maken.
De FOD Sociale Zekerheid heeft de eindejaarsboeking van de over te dragen opbrengsten op
een verkeerde manier uitgevoerd. Dit resulteert in een onderwaardering van de opbrengsten met 42,0 miljoen euro. De FOD Sociale Zekerheid noch de Federale Accountant hebben dit bij de controle van de eindejaarsverrichtingen van de departementen opgemerkt.
3.1.3
Vorderingen op meer dan één jaar
De vorderingen op meer dan één jaar stijgen in 2018 met 906,2 miljoen euro tot 7.669,9 miljoen euro. Ze hebben hoofdzakelijk betrekking op het schuldbeheer (4.737,5 miljoen euro)
en de FOD Financiën (2.851,3 miljoen euro). De vorderingen bevatten voornamelijk een
pakket lineaire obligaties (OLO’s; 3.569,0 miljoen euro) en leningen aan andere landen
(2.372,8 miljoen euro), aan de RSZ (683,5 miljoen euro) en aan de Belgische deelstaten
(470,2 miljoen euro).
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Het Rekenhof merkt op dat het beheer van de langetermijnvorderingen nog steeds bemoeilijkt wordt doordat de departementen de detailgegevens voor deze vorderingen niet kunnen
opvolgen in Fedcom. De juistheid en volledigheid van de rekeningen is ook niet gegarandeerd aangezien er niet altijd een overzicht van de afbetalingsplannen beschikbaar is. Hierdoor is er onvoldoende informatie om in de balans een correcte opsplitsing te maken tussen
de vorderingen op lange termijn en het gedeelte dat binnen het jaar moet betaald worden.
Omdat de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken meer betalingen hebben ontvangen
dan dat er langetermijnvorderingen geboekt zijn die binnen het jaar vervallen, vertonen
deze rekeningen bij deze departementen zelfs een negatief saldo.
Bij meerdere departementen geven de boekhouddiensten aan dat zij over onvoldoende informatie beschikken om hun vorderingen te analyseren en te boeken. Het Rekenhof beveelt
aan de communicatie tussen de boekhouddiensten en uitvoerende diensten te versterken
zodat de juistheid en volledigheid van de jaarrekening kan worden verbeterd.
De FOD Volksgezondheid heeft in voorgaande jaren een waardevermindering geboekt voor
vorderingen op lange termijn op het RIZIV (109,9 miljoen euro aan vorderingen die volledig
afgewaardeerd zijn). Het betreft voorschotten aan ziekenhuizen die in de jaren 1970 betaald werden en die moeten worden terugbetaald bij sluiting of vereffening van het ziekenhuis. De onzekerheid over de invorderbaarheid verklaart de geboekte waardevermindering.
Ook de FOD Economie heeft voor de terugvorderbare voorschotten uit het landbouwfonds
een waardevermindering geboekt waardoor deze vorderingen nagenoeg volledig zijn afgeboekt179. Volgens de FOD Economie heeft de boekhouding geen juiste informatie en heeft
ze de waardevermindering op basis van schattingen geboekt.
3.1.4
Vorderingen op minder dan één jaar
De vorderingen op minder dan één jaar bedragen op 31 december 2018 3.506,0 miljoen euro.
Tegenover vorig jaar is dit een daling met 4.161,4 miljoen euro (-54 %). Die is voornamelijk veroorzaakt door een gewijzigd boekingsschema voor sommige fiscale ontvangsten
(-3.213,9 miljoen euro) als gevolg van de overgang naar vastgestelde rechten180. De overige
vorderingen dalen met 947,4 miljoen euro(-15,4 %) tegenover 2017, hoofdzakelijk door een
daling van de vorderingen in verband met het beheer van de schuld bij de FOD Financiën.
Onder de fiscale vorderingen staan ook negatieve btw-vorderingen (-5.181,0 miljoen euro181).
Het gaat deels om ontvangen btw-voorschotten. Los van zijn opmerkingen (zie punt 3.1.1.1)
over de al dan niet correcte toepassing van het concept “vastgestelde rechten” bij het boeken van de ontvangen btw-voorschotten, merkt het Rekenhof op dat alle individuele negatieve vorderingen moeten worden overgeboekt naar de passiefzijde van de balans182.

179 De openstaande vorderingen bedragen 53,5 miljoen euro waarvan 52,9 miljoen euro via een waardevermindering
werd afgeboekt. In 2018 werd 0,2 miljoen euro terugbetaald.
180 Zie ook punt 3.1.1.1 voor een meer gedetailleerde bespreking van de boekhoudkundige verwerking van de fiscale
ontvangsten.
181 Dit negatieve saldo is samengesteld uit zowel positieve als negatieve individuele saldi waarvan het Rekenhof geen
opsplitsing heeft ontvangen.
182 Bij de Federale Politie staat er ook een negatieve vordering geboekt met betrekking tot personeel die bij de passiva
moet worden gepresenteerd.
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Bij de fiscale vorderingen stelt het Rekenhof vast dat ze zowel onvoldoende gedocumenteerd als onvolledig zijn. In 2018 heeft de FOD Financiën voor het eerst een waardevermindering geboekt (-1.211,3 miljoen euro) voor vorderingen van douanerechten en accijnzen
(3.299,9 miljoen euro). De FOD neemt echter de andere fiscale vorderingen die als oninvorderbaar worden beschouwd, niet in de balans op.
Het Rekenhof stelt vast dat zijn eerdere opmerkingen over de opvolging van de vorderingen
nog niet opgelost zijn. Dat heeft een negatieve impact op de getrouwheid van de jaarrekening. Zo bevat de klantenbalans183 186,7 miljoen euro vorderingen (38,8 %) die ouder zijn
dan vijf jaar. Het is onzeker of deze vorderingen nog kunnen worden geïnd en de departementen hebben hiervoor dan ook waardeverminderingen geboekt (-29,6 miljoen euro).
Om de balans in overeenstemming te brengen met de realiteit, beveelt het Rekenhof aan
alle oude vorderingen te analyseren, en deze vorderingen zo nodig in onbepaald uitstel te
plaatsen of een inning via ofwel de Algemene Administratie van de Inning en Invordering
bij de FOD Financiën ofwel juridische weg op te starten.
Niet alle vorderingen worden beheerd in Fedcom. Veel departementen houden hun openstaande vorderingen bij via afzonderlijke applicaties of via eenvoudige Excelbestanden. De
overdracht van informatie naar Fedcom verloopt vaak automatisch, maar het Rekenhof stelt
vast dat boekhoudafdelingen over onvoldoende kennis over deze extracomptabele systemen beschikken. Zo worden afbetalingsplannen zelden correct opgenomen in Fedcom en
stemt de vervaldatum niet altijd overeen met de effectieve vervaldatum. De boekhouders
hebben in de meeste gevallen geen toegang tot de achterliggende toepassingen en zijn onvoldoende op de hoogte van de inhoud van de boekingen. Hierdoor missen zij cruciale
informatie die nodig is om de vorderingen correct te boeken en op te volgen en waardeverminderingen te berekenen.
Sommige departementen leveren inspanningen om de vorderingen correcter op te volgen
in Fedcom. Ze ondervinden echter moeilijkheden door de organisatie van de masterdata en
de opzet van het systeem. Zo ervaren zij de procedure om deelbetalingen bij afbetalingsplannen op te volgen als te omslachtig. Ook het bestaan van klanten met meerdere klantnummers in Fedcom bemoeilijkt de opvolging van betalingen en openstaande vorderingen.
Het Rekenhof beveelt daarom aan de onderliggende processen te analyseren en bij te sturen
om tot een volledige en juiste jaarrekening te komen.
Uit de recurrente controles van de niet-fiscale ontvangsten is ook gebleken dat vorderingen
in sommige gevallen laattijdig betaald worden. Toch worden hiervoor niet altijd aanmaningen verstuurd. Sommige ontvangsten worden door de departementen soms ook laat toegewezen aan de bijbehorende vordering. Dit duidt erop dat de departementen vorderingen
niet altijd stipt opvolgen.
Tot slot wordt in de commentaar bij de algemene rekening vermeld dat een vordering “vermindering personenbelasting Vlaanderen” (1.086,4 miljoen euro) onterecht op de passiefzijde van de balans is opgenomen. Deze vordering is het gevolg van de aanrekening in

183 Via een klantenbalans kunnen vorderingen individueel worden opgevolgd in Fedcom, waarbij vorderingen en betalingen vlot kunnen worden afgestemd. Het gebruik van een klantenbalans vereenvoudigt het opvolgen van de
open posten, maar wordt momenteel maar voor een deel van de vorderingen gebruikt.
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2009 en 2010 van de Vlaamse forfaitaire korting op de bedrijfsvoorheffing. Om de getrouwheid van de jaarrekening te verbeteren, moet die vordering worden geannuleerd door een
wijziging van het eigen vermogen.
3.2

Uitgavencyclus

3.2.1
Vastgestelde rechten
De voorwaarden voor de boeking van een vastgesteld recht voor uitgaven zijn dezelfde als
die voor ontvangsten (zie punt 3.1.1.1 – Vastgestelde rechten).
Ter herinnering, het vastgesteld recht als wettelijk concept berust op drie principes die zijn
vervat in de wet van 22 mei 2003:
1.	Alle begrotingsverrichtingen die tijdens een boekjaar worden uitgevoerd (ook de
te ontvangen facturen en het vakantiegeld184) moeten worden opgenomen in de
algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding van dat boekjaar.
2.	Om aan een boekjaar te worden toegerekend, moeten de verrichtingen vereffend
zijn tegen 31 december en in de boekhouding zijn geregistreerd tegen 31 januari van
het jaar erna.
3.	Elke boeking moet steunen op een authentiek en goedgekeurd verantwoordingsstuk.
Het Rekenhof herhaalt zijn kritiek over de huidige afgrenzing van het Fedcomsysteem.
Daarmee kunnen de departementen hun uitgaven niet op een begrotingsartikel aanrekenen als het vereffeningskrediet ontoereikend is185. Het wettelijk en reglementair kader wil
echter net vermijden dat er geen boeking is in de begrotingsboekhouding en de algemene
boekhouding.
De omzendbrief van de minister van Begroting 186 machtigt de overheidsdiensten om tot
31 januari 2019 uitgaven te vereffenen ten laste van het boekjaar 2018, op voorwaarde dat
het gaat om goederen en diensten die werden geleverd en aanvaard vóór 31 december 2018.
Die bepaling strookt niet met de wettelijke datum van 31 december 2018 voor vereffeningen.
Volgens de Federale Accountant kunnen door die extra termijn leveringen en prestaties
worden geboekt ten laste van het boekjaar waarop ze betrekking hebben, wat bevorderlijk
is voor de betrouwbaarheid van de rekeningen.
Als leveringen en diensten tijdens een boekjaar werden uitgevoerd en aanvaard maar de
factuur niet tijdig werd ontvangen, moeten de verrichtingen niettemin budgettair worden
vereffend tegen 31 december. Dergelijke verrichtingen moeten in de algemene boekhouding
worden geboekt op de passende rekeningen voor te ontvangen facturen. Het Rekenhof stelt
vast dat er alleen een budgettaire aanrekening gebeurt voor de bestellingen die tot een

184 Rekenhof, 173e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 9697, www.rekenhof.be.
185 Rekenhof, 171e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2014, p. 166167, www.rekenhof.be.
186 Minister van Begroting, Omzendbrief ABB5/430/2018 over de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar 2018, punt 5.
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levering of dienst hebben geleid op basis van een bestelbon die is opgesteld sinds de elektronische facturatie in gebruik werd genomen (zie punt 3.6.2.1).
3.2.2
Recurrente controles van de uitgaven
In het kader van zijn recurrente controles heeft het Rekenhof via een doelgerichte steekproef onderzocht of de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 in acht worden genomen. De
onderzochte verrichtingen (1.285 uit het boekjaar 2018, inclusief verrichtingen tussen overheidsdiensten) betreffen 15 overheidsdiensten en vertegenwoordigen 4.887,7 miljoen euro.
Uit het onderzoek blijkt dat de vereffenaar zijn administratieve verantwoordelijkheid meer
heeft geformaliseerd. Bij nagenoeg 36 % van de onderzochte verrichtingen ontbreekt echter
nog altijd de datum van vereffening en/of de handtekening van de verantwoordelijke. In
2017 was dat nog in bijna 80 % van de gevallen zo.
In bijna een derde van de gecontroleerde vereffeningsdossiers ontbreken vereiste stukken
(zoals bestelbons, ontvangstbewijzen of facturen). Hierdoor kan het recht niet op geldige
wijze worden vastgesteld en kan de uitgave niet op geldige wijze worden vereffend. Ook belet dit een driepuntscontrole (d.i. een vergelijking tussen de bestelbon, het ontvangstbewijs
en de factuur).
Zoals in het boekjaar 2017 stemmen de boekhoudgegevens uit Fedcom (onder meer de datum van het stuk, de ontvangstdatum en het bedrag) in iets meer dan 40 % van de gevallen
niet overeen met de gegevens op de verantwoordingsstukken. Uit de controles bleek ook
dat bij minstens 38 % van de onderzochte verrichtingen er geen stempel is die aangeeft op
welke datum het verantwoordingsstuk werd ontvangen en/of er een groot verschil is tussen
de ontvangstdatums en de dateringen van de stukken.
Er zijn minder problemen met de afgrenzing tussen boekjaren. Sommige van de onderzochte uitgaven zijn echter niet aan het juiste boekjaar toegerekend. Het gaat dan zowel
om uitgaven die op het boekjaar 2018 werden geboekt terwijl ze bij voorgaande boekjaren
horen, als om uitgaven voor prestaties die in 2018 werden uitgevoerd en aanvaard maar pas
in 2019 werden geboekt.
Het gebruik van de juiste grootboekrekeningen verbetert. Dit draagt ook bij tot de betrouwbaarheid van de algemene boekhouding en van de begrotingsboekhouding. Het blijft
echter moeilijk om de uitgaven te boeken op de meest passende rekening van het boekhoudplan.
3.2.3
Controles van de overdrachten naar de deelstaatentiteiten
Het Rekenhof heeft de middelen gecontroleerd die aan de deelstaatentiteiten worden
overgedragen187. Zo ging het na of de bedragen die in 2018 werden geboekt in Fedcom
(40.461,3 miljoen euro op kostenrekeningen) overeenstemden met de verrichtingen die
deelstaatentiteiten in hun boekhoudingen hebben geboekt.

187 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.
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Op basis van de definitieve vaststelling van de autonomiefactor 188 voor 2015, 2016 en
2017 moest het algemeen bestuur drie vorderingen boeken op de gewesten voor in totaal
1.626,5 miljoen euro (1.017,6 miljoen euro ten laste van het Vlaamse Gewest, 457,1 miljoen euro ten laste van het Waalse Gewest en 151,8 miljoen euro ten laste van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest). Die vorderingen waren echter op 31 december 2018 niet opgenomen in de balans van het algemeen bestuur 189.
Om die vorderingen te recupereren heeft de federale Staat overeenkomstig de BFW 2 %
(of 125,0 miljoen euro) ingehouden op de dotaties aan de deelstaatentiteiten 190. Die inhoudingen moeten worden behandeld als aanzuivering van de vorderingen op de gewesten en
hebben geen invloed op de te boeken vastgestelde rechten. Bijgevolg zijn de kosten die in
2018 voor deze dotaties geboekt werden in Fedcom, onderschat met 125,0 miljoen euro.
Het Rekenhof wijst ook op een verschil tussen de bedragen die de federale Staat en de
Franse Gemeenschap hebben geboekt in het kader van de BFW. Volgens de berekeningen
van de Franse Gemeenschap was de federale Staat haar in 2018 13.532,2 miljoen euro verschuldigd (waaronder 3.575,0 miljoen euro bestemd voor het Waalse Gewest en voor de
Franse Gemeenschapscommissie met toepassing van de Sainte-Emilie-akkoorden191). Dat is
59,4 miljoen euro192 meer dan wat de federale Staat heeft betaald. De Franse Gemeenschap
heeft de verschillende interpretaties van de bepalingen van de zesde staatshervorming over
de overgangsfase en de dotatie voor de ziekenhuisinfrastructuur voorgelegd aan het overlegcomité.
Tot slot legde het algemeen bestuur bij de afsluiting van de rekeningen 2018 geen voorziening aan voor de bedragen die nog aan de deelstaatentiteiten verschuldigd zijn voor
2018 (94,5 miljoen euro). Die bedragen bestaan uit het verschil tussen wat in 2018 vereffend
is en wat voor dat boekjaar definitief verschuldigd is193.
3.2.4
Personeelscyclus
De personeelsuitgaven van het algemeen bestuur zijn in 2018 met 2,1 % gedaald tot
5.796,3 miljoen euro. Naast een algemene afname van het personeelsbestand wordt deze
daling mee verklaard door de personeelsuitgaven van de federale wetenschappelijke instellingen die vanaf 2018 rechtstreeks op de rekeningen van deze instellingen worden geboekt194.

188 Koninklijk besluit van 19 december 2017 tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde
en vierde lid, van de BFW.
189 Het Vlaamse Gewest heeft nochtans een gelijkwaardige schuld geboekt.
190 Met toepassing van de artikelen 35octies, 35nonies en 35decies, 2e lid, van de BFW.
191 Die akkoorden werden uitgevoerd bij het kaderakkoord van 27 februari 2014 tot samenwerking tussen de Franse
Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg
inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laatsten
van toepassing zijn.
192 Waaronder 50,2 miljoen euro bestemd voor het Waalse Gewest en voor de Franse Gemeenschapscommissie met
toepassing van de Sainte Emilie-akkoorden.
193 De definitief verschuldigde bedragen werden berekend begin 2019 omdat daarvoor rekening moet worden gehouden met voornamelijk macro-economische parameters die worden vastgelegd na afloop van het desbetreffende
boekjaar.
194 In de initiële begroting 2018 werd hiervoor 65,0 miljoen euro vanuit de personeelskredieten van de POD Wetenschapsbeleid herverdeeld naar de dotaties van de federale wetenschappelijke instellingen.
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3.2.4.1 Reconciliatie
De personeelsuitgaven worden via afzonderlijke applicaties verwerkt en via een interface
in Fedcom geboekt. De Federale Politie en Defensie beschikken elk over hun eigen loonverwerkingssystemen, terwijl PersoPoint de loonmotor voor de overige departementen beheert.
Het Rekenhof heeft de uitgaven die via de interface in Fedcom werden opgenomen vergeleken met de samenvattende tabellen die gegenereerd zijn door de loonmotor. Voor de
departementen die met PersoPoint samenwerken zijn de personeelskosten die in Fedcom
werden opgenomen (3.342,0 miljoen euro) 6,3 miljoen euro lager dan het totaal van de
kosten die in de samenvattende tabellen werden vermeld. Dit verschil wordt verklaard door
personeelskosten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie die door
Persopoint ten onrechte aan het algemeen bestuur worden toegerekend. Het Rekenhof wijst
op het belang van een correcte boekhoudkundige scheiding tussen de departementen en
deze diensten195.
Daarnaast herinnert het Rekenhof opnieuw aan zijn aanbeveling 196 dat de departementen
de geboekte bedragen moeten afstemmen met het overzicht van de budgettaire lasten dat
PersoPoint hen maandelijks bezorgt. In 2015 heeft de Federale Accountant hiervoor een
instructie opgesteld, maar de toepassing ervan wordt nog steeds onvoldoende opgevolgd.
3.2.4.2 Personeelsgerelateerde schulden en achterstallen
De schulden voor directe en indirecte bezoldigingen die overeenkomstig het boekhoudplan
in de rubriek 444 worden gerapporteerd, bedragen eind 2018 321,3 miljoen euro. Tegenover
31 december 2017 zijn ze met 14,7 miljoen euro gedaald. Dit ligt in lijn met de afname van
het aantal personeelsleden.
Personeelsgerelateerde schulden worden niet alleen in de rubriek 444 geboekt, maar zijn
ook deels foutief in andere rubrieken opgenomen. Zo boeken alle departementen, zoals in
de vorige jaarrekeningen, schulden die gerelateerd zijn aan personeel ook in de rubrieken
440 en 460, terwijl die rubrieken bedoeld zijn voor schulden ingevolge de aankoop van
goederen en diensten.
Het saldo van de te betalen bedrijfsvoorheffing bedroeg 176,6 miljoen euro op 31 december 2018197, maar 57,3 miljoen euro hiervan staat al sinds 2016 of langer open. In vergelijking met vorig jaar hebben Defensie en de Federale Politie hun oude openstaande saldi
afgeboekt, maar bij de FOD Financiën zijn er nog openstaande bedragen die betrekking
hebben op de periode vóór 2015. De FOD Financiën moet nagaan of de oude openstaande
posten nog effectief verschuldigd zijn en in voorkomend geval verantwoorden waarom ze
nog steeds open staan.

195 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.
196 Zie Rekenhof, “Boeking van personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen bestuur – fase 1”, 172e Boek,
Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 166, www.rekenhof.be.
197 Grootboekrekening 442415.
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Tijdens de jaarafsluiting hebben alle departementen samen voor 36,7 miljoen euro achterstallen ingeboekt als sociale schulden. Achterstallen zijn schulden voor personeelsprestaties uit 2018 of eerder, maar die pas in 2019 of later worden betaald. De belangrijkste achterstallen hebben betrekking op Defensie, de Federale Politie, de FOD Justitie en de FOD
Financiën en zijn het gevolg van supplementen op bezoldigingen die minder voorspelbaar
zijn.
Het Rekenhof stelt vast dat volgens de instructie van de Federale Accountant de achterstallen die in de eerste twee maanden van 2019 worden uitbetaald, moeten worden opgenomen
in de jaarrekening 2018 als sociale schulden. Deze instructie wordt echter niet uniform
opgevolgd. In tegenstelling tot de overige departementen heeft Defensie niet alleen de achterstallen die betaald werden in januari en februari 2019, maar alle gekende achterstallen
geboekt. Het Rekenhof dringt, met het oog op de eenvormigheid van de jaarrekening, aan
op waarderingsregels die alle departementen op een gelijke manier moeten toepassen. Met
het oog op de volledigheid van de jaarrekening moet de Federale Accountant nagaan hoe de
instructies kunnen worden aangepast opdat de departementen alle gekende sociale schulden zouden boeken.
3.2.4.3 Vakantiegeld
De provisie voor vakantiegeld bedraagt 327,9 miljoen euro. Ze heeft voornamelijk betrekking op Defensie (87,9 miljoen euro), de Federale Politie (43,5 miljoen euro ), de FOD Financiën (74,5 miljoen euro) en de FOD Justitie (73,7 miljoen euro) zijn. Voor de overige
departementen bedraagt de provisie 48,3 miljoen euro.
Voor de departementen waarvoor de loonverwerking via PersoPoint verloopt, is de voorziening voor vakantiegeld gebaseerd op de bedragen die in mei 2018 betaald werden. Hoewel deze werkwijze geen rekening houdt met wijzigingen in personeelslasten in 2018, is
in mei 2019 slechts 0,1 miljoen euro meer uitbetaald dan het in december 2018 geboekte
bedrag. Dit komt omdat de daling van het personeelsbestand de overschrijding van de spilindex in oktober 2018 grotendeels compenseert.
De provisie voor het vakantiegeld van Defensie en de Federale Politie dat voor 2018 verschuldigd is en in 2019 wordt betaald, is gebaseerd op de raming uit de initiële uitgavenbegroting 2018 van het vakantiegeld dat in 2018 betaald moest worden. In 2019 betaalden
deze departementen respectievelijk 82,2 en 45,3 miljoen euro uit. In vergelijking met de
geboekte voorzieningen zijn deze uitbetalingen respectievelijk 5,7 miljoen euro hoger en
1,8 miljoen euro lager.
Zoals voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat alleen het vakantiegeld dat in het jaar
betaald is, wordt aangerekend op de begroting en dat de sociale schulden, waar ook het
vakantiegeld toe behoort, alleen in de algemene boekhouding worden geregistreerd. Uit
artikel 20, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 volgt echter dat dergelijke schulden beantwoorden aan de voorwaarden van het vastgesteld recht. Ze moeten
bijgevolg op grond van de artikelen 7 en 8 van de wet van 22 mei 2003 ook op de begroting
worden aangerekend. Toch gebeurt dit momenteel nog niet. De Federale Accountant plant
die aanrekening op de begroting als een nieuwe loonmotor bij PersoPoint is ingevoerd (vermoedelijk in 2020). Ook voor Defensie en de Federale Politie zal een gelijkaardige oplossing
moeten gevonden worden.
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3.2.4.4 	 Overige sociale schulden
Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat de overige sociale schulden onvolledig zijn geboekt en
dat de departementen hierbij uiteenlopende boekingsprincipes hebben toegepast. Zo registreren alleen Defensie (1,2 miljoen euro) en de Federale Politie (4,8 miljoen euro) een voorziening voor overuren op basis van de bedragen in de algemene uitgavenbegroting 2018.
Het geboekte bedrag van de competentiepremies is verder afgenomen met 23,2 miljoen euro
tot 38,5 miljoen euro omdat dit stelsel uitdooft ten voordele van het nieuwe stelsel van de
bonificaties. Deze nemen op hun beurt verder toe van 43 miljoen euro in 2017 tot bijna
54 miljoen euro in 2018. De afname van competentiepremies leidt niet tot een evenredige
toename aan bonificaties omdat het einde van de geldigheidsduur van een competentiepremie niet samenvalt met het recht op een bonificatie.
Geen enkel departement boekt een provisie voor andere schulden aan personeel, zoals
compensatieverlof of nog op te nemen vakantiedagen. Aangezien dergelijke schulden moeten worden opgenomen in de periode waarin de prestaties worden verricht en de financiële
omvang van deze toekomstige verplichtingen aanzienlijk kan zijn (bv. voor de onregelmatige prestaties in het kader van de terreurmaatregelen), is het voor het getrouw beeld van
de jaarrekening nodig ook deze schulden te berekenen en in de jaarrekening weer te geven.
3.2.4.5 Overige controles
Het Rekenhof heeft via overeenstemmingscontroles voor elk departement de overeenstemming nagegaan tussen de gegevens op de samenvattende opgave 325.xxx 198 en de boekingen
(Defensie) en betalingen (PersoPoint) in Fedcom. Het Rekenhof heeft hierbij vastgesteld dat
de FOD Volksgezondheid 2,3 miljoen euro te weinig aan vermindering van bedrijfsvoorheffing heeft geboekt. Het merkt opnieuw op dat de Federale Politie de reconciliatie nog steeds
niet kan uitvoeren. Zoals vorige jaren beveelt het Rekenhof aan dat dit departement zich
inspireert op de werkwijze van Defensie en PersoPoint zodat het, met het oog op de certificering van de jaarrekening van de federale Staat, een afdoende kwalitatieve weergave van
de gegevens kan garanderen.
3.3

Vaste activa

3.3.1
Materiële en immateriële vaste activa
Op 31 december 2018 vertegenwoordigden de materiële en immateriële vaste activa een nettowaarde van 12.198,6 miljoen euro (11.978,7 miljoen euro in 2017). Die stijging komt voornamelijk doordat Defensie verschillende bedragen in verband met de A400M-vliegtuigen
vereffende, maar ook door de storting van het initiële deposito voor de F-35-vliegtuigen.
De overheidsdiensten maken nog steeds niet allemaal op dezelfde manier een onderscheid
tussen kosten (aankopen van goederen en diensten) en investeringen. De omzendbrief van
9 mei 2014 199 geeft weliswaar richting aan de diensten, maar strookt niet met het koninklijk
besluit van 10 november 2009 (Boekhoudplan). Dat legt immers een drempel van 500 euro

198 De samenvattende opgave 325.xxx geeft weer voor welk bedrag er in het jaar aan bedrijfsvoorheffing gestort moet
worden.
199 Omzendbrief van 9 mei 2014 betreffende de aanrekening en boeking van klein materieel in toepassing van
ESR 2010.
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vast om te bepalen of een uitgave een kost, dan wel een investering is. Die verwarrende
toestand leidt tot een gebrek aan eenvormigheid bij de boekingen door de diensten.
De FOD BOSA boekt de terreinen en gebouwen van het algemeen bestuur van de Staat
(met uitzondering van de terreinen en gebouwen van Defensie) onder een gemeenschappelijke consolidatiecode in Fedcom. De nettowaarde van de terreinen en gebouwen was
5.238,1 miljoen euro op 31 december 2018 (5.271,8 miljoen euro in 2017). In 2018 werd geen
enkele verrichting in verband met terreinen en gebouwen geboekt (behalve afschrijvingen).
De laatste vermogensinformatie die de FOD Financiën aan de FOD BOSA bezorgde, is bijgevolg niet opgenomen in Fedcom. De boekingen met betrekking tot terreinen en gebouwen berusten nog altijd op gegevens die respectievelijk op 31 december 2015 en op 31 december 2014 werden geactualiseerd. De rekeningen geven dus geen getrouw en volledig beeld
van de toestand van de materiële activa eind 2018.
Bovendien zijn de terreinen en gebouwen nog niet geherwaardeerd tegen hun marktwaarde, zoals artikel 8 van het hierboven vermelde koninklijk besluit nochtans voorschrijft. Dat
die herwaardering op zich laat wachten, houdt het risico in op een onderschatting van het
actief. De opmaak van waarderings- en afschrijvingsregels voor terreinen en gebouwen behoort tot het takenpakket van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit200.
Blok A van het Résidence Palace-complex (waarvan de renovatie minstens 401,7 miljoen
euro kost) zal verkocht worden aan de Europese Unie201. Omdat die verkoop niet heeft
plaatsgevonden in 2018, behoorde het gebouw op het einde van dat boekjaar nog altijd tot
het vermogen van het algemeen bestuur. Het was echter niet vermeld aan de actiefzijde van
de balans van het algemeen bestuur.
De vaste activa en de afschrijvingen worden opgevolgd door middel van activafiches in Fedcom. Er moet echter voor elk nieuw vast actief een fiche worden aangemaakt, ofwel moeten
maandelijks nieuwe fiches worden gemaakt waarin de vaste activa van eenzelfde type worden gegroepeerd. De registratie van nieuwe vaste activa op bestaande fiches leidt immers
tot een teveel aan afschrijvingen (want de afschrijvingstermijn berust in dat geval op de
resterende levensduur van de fiche, veeleer dan op de afschrijvingstermijn van het actief in
kwestie). Dat probleem wordt jaar na jaar verder weggewerkt, maar doet zich nog altijd voor
in de grote overheidsdiensten (onder meer bij de FOD’s Justitie en Buitenlandse Zaken).
Zoals de voorgaande jaren maakt Defensie op een verkeerde manier gebruik van de kostenrekening 616975 – Werkingskosten – Divers materieel, die aan een begrotingsartikel is
gekoppeld. Defensie boekt op die rekening afschrijvingen op wisselstukken die verband
houden met investeringen. Door dat oneigenlijk gebruik moest een deel van de budgettaire
impact van die kostenrekening geneutraliseerd worden, terwijl het boekhoudplan niet in
die mogelijkheid voorziet.

200 Zie het artikel over de stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie van de Openbare Comptabiliteit
in deel III van dit Boek.
201 De Regie der Gebouwen heeft blok A van het complex (Wetstraat 155 in 1040 Brussel) omgevormd tot zetel van
de Raad van de Europese Unie. Het Federaal Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen moet de authentieke
verkoopakte opstellen.
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Tot slot hebben verscheidene overheidsdiensten nog niet al hun vaste activa in Fedcom
opgenomen, hoewel artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat ze dat tegen 31 december 2016 in orde moesten brengen. Het betreft:
•

•
•
•

vaste activa van een aantal gefuseerde entiteiten bij de FOD BOSA. De inventarissen van
de FOD P&O en van Fedict waren onvolledig toen de nieuwe FOD werd opgericht, maar
er is nog altijd geen exhaustieve inventaris opgesteld om tot een correcte uitgangspositie
te komen;
vaste activa van bepaalde diensten bij de FOD Binnenlandse Zaken;
historische vaste activa bij de FOD Buitenlandse Zaken, die dateren van vóór de integratie in Fedcom, en boekhoudgegevens van de diplomatieke posten;
de historiek van de vaste activa aangekocht vóór 1 januari 2015 bij de FOD Financiën.

De FOD Justitie beschikt nog altijd niet over een exhaustieve inventaris van zijn vaste activa, waardoor de bijbehorende historiek ontbreekt in Fedcom en het onmogelijk is de nieuwe
vaste activa van de FOD op te volgen. De situatie is onveranderd in vergelijking met de
voorgaande boekjaren. Bovendien kon de FOD geen verantwoordingsstukken voorleggen
aan het Rekenhof voor vaste activa die in 2018 werden aangekocht.
3.3.2
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bedragen eind 2018 46.165,7 miljoen euro (45.170,8 miljoen euro
in 2017). Ze bestaan uit participaties in binnen- en buitenlandse vennootschappen en in internationale instellingen. In 2018 is de boekwaarde van deze activa met 994,8 miljoen euro
toegenomen (+2 %). Dit komt voornamelijk doordat het netto-actief van de meeste entiteiten
steeg, waardoor de herwaardering van deze participaties toeneemt (+1.882,8 miljoen euro)
terwijl anderzijds de boekwaarde van de deelnemingen in de internationale instellingen
daalde (-848,1 miljoen euro).
De nettoboekwaarde van de participaties is samengesteld uit de aanschaffingswaarde en
de herwaarderingsmeer- en minderwaarden. Concreet wordt de herwaardering berekend
als het verschil tussen de aanschaffingswaarde en het netto-actief van de (geconsolideerde)
entiteit202.
Een aantal vennootschappen voerde in 2017 of 2018 transacties door die een impact hadden
op de aanschaffingswaarde van de deelnemingen:
•
•
•

De aanschaffingswaarde van de participatie in ASTRID (een 100 %-participatie) daalde
door een kapitaalvermindering in 2017 voor de aanzuivering van overgedragen verliezen.
De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) bracht winstaandelen uit waarvoor de federale Staat 60 miljoen euro stortte in 2018.
De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) slorpte in 2017 Sopima op
(beide 100 %-participaties van de federale Staat). Hierbij voerde FPIM eerst een kapitaalverhoging door inbreng van de aandelen van Sopima door (+177,2 miljoen euro)203 en

202 Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat de financiële deelnemingen jaarlijks worden
geherwaardeerd op basis van het netto-actief van de (geconsolideerde) entiteit.
203 Deze kapitaalverhoging werd niet geboekt bij de FOD Financiën in de aanschaffingswaarde omdat er geen geldtransactie mee gepaard ging.
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vervolgens een kapitaalvermindering (-236,6 miljoen euro) door uitbetaling van kapitaal
aan de federale Staat. De FOD Financiën had de kapitaalvermindering al in 2017 geboekt
via een vermindering van de aanschaffingswaarde, en boekte in 2018 de fusie. Daardoor
verdween Sopima uit de balans en werd 177,2 miljoen euro aan de aanschaffingswaarde
van FPIM toegevoegd. Beide wijzigingen in de aanschaffingswaarden werden nadien
ongedaan gemaakt omdat er geen formele waarderingsregel bestaat voor de berekening
van de aanschaffingswaarde en de FOD Financiën en de Federale Accountant het onderling oneens zijn over de correcte methode. De werkwijze heeft echter geen invloed op
de nettoboekwaarde van de participatie omdat het alleen een verschuiving tussen de
aanschaffingswaarde en de herwaardering tot gevolg had. In de tweede versie van de
jaarrekening is de aanschaffingswaarde vervolgens opnieuw gecorrigeerd voor de opslorping en de kapitaalvermindering. Dit is in overeenstemming met de methode die
voor de andere participaties wordt gehanteerd. Het Rekenhof beveelt aan de waarderingsregels voor de aanschaffingswaarde en de herwaarderingen van de participaties te
verduidelijken.
Voor de berekening van de herwaardering besliste de Federale Accountant om terug te grijpen naar het netto-actief van het voorgaande boekjaar. In veel gevallen zijn de definitieve
cijfers van het boekjaar zelf immers nog niet bekend bij de opmaak van de jaarrekening van
het algemeen bestuur. Deze waarderingsregel wijkt echter af van de regel die geldt voor
ondernemingen. Daardoor kan een participatie in dezelfde onderneming die zowel rechtstreeks door de het algemeen bestuur als onrechtstreeks door FPIM wordt aangehouden204,
bij beide op een andere manier worden gewaardeerd. Hoewel dit geen invloed heeft op de
rekening van het algemeen bestuur, is dit wel een aandachtspunt voor de opmaak van de
jaarrekening van de federale Staat.
Daarnaast besliste de Federale Accountant om ook voor het deelnemingspercentage gebruik te maken van informatie van het voorgaande boekjaar. Zo stelt het Rekenhof bij de
controle van de jaarrekening 2018 vast dat het aandeel van de federale Staat in het kapitaal
van Vitrufin al in 2017 verhoogd is van 25 % naar 31,7 %, maar dat de jaarrekening daarmee
pas in 2018 rekening houdt. Hierdoor was de participatie in Vitrufin in de jaarrekening
2017 met 132,7 miljoen euro ondergewaardeerd. Het Rekenhof benadrukt dat een nauwere
opvolging van de participaties ervoor kan zorgen dat het actuele deelnemingspercentage
gehanteerd kan worden. Beslissingen over de kapitaalstructuur zijn immers al vroeger bekend bij de vertegenwoordigers van de federale overheid in de algemene vergaderingen en
de raden van bestuur of via de regeringscommissarissen.
Door een vergissing boekte de FOD Financiën 100 miljoen euro te veel voor de herwaardering van ASTRID. Deze fout werd rechtgezet in de tweede versie van de jaarrekening. Het
Rekenhof dringt aan op betere nazichtsprocedures bij de FOD Financiën en de Federale
Accountant zodat dergelijke fouten eerder worden opgemerkt.
Het deelnemingspercentage dat wordt gebruikt om financiële deelnemingen te waarderen,
is meestal het stemrechtenpercentage. Dat stemt niet noodzakelijk overeen met het percentage in het kapitaal van de vennootschap. Zo is de NMBS eigenlijk een totale participatie

204 Zoals het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar), bpost, de Nationale Loterij en BNP Paribas.
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omdat de federale Staat alle kapitaalaandelen heeft, ondanks een stemrechtenpercentage
van 99,97 %. Bij de internationale instellingen wordt in de toelichting elk jaar het stemrechtenpercentage getoond en niet het aandelenpercentage, maar dit heeft geen invloed op
de waardering.
Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt ook dat de participatie
in internationale instellingen die niet de vorm van een vennootschap hebben aangenomen,
gewaardeerd blijft tegen aanschaffingswaarde. Naar aanleiding van de audit van het Rekenhof in 2015 van de inventarisatie en de verwerking van de participaties in de internationale
instellingen bij de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken205, werden in de jaarrekening 2015 enkele participaties als kapitaalsoverdracht geklasseerd. Het Rekenhof herhaalt
echter zijn vraag om een wettelijk kader uit te werken voor de inventarisatie van dergelijke
participaties en om het verschil tussen een participatie en een kapitaalsoverdracht op basis
van de economische classificatie te duiden.
De boekwaarde van de participatie in de internationale instellingen daalde in 2018 met
848,1 miljoen euro door een kapitaalverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
(+2,5 miljoen euro) en een daling van de waarde van de Belgische deelneming in het Internationaal Monetair Fonds (IMF) (-850,5 miljoen euro). Die laatste aanpassing gebeurde
louter op basis van een uittreksel ontvangen van het IMF. De FOD Financiën kon geen
toelichting verstrekken over de reden van de aanpassing (in SDR 206) of over de detailinformatie die op het uittreksel is vermeld. In de commentaar bij de jaarrekening wordt enkel de
technische berekening weergegeven.
Tot slot bevatten de toelichting en de commentaar bij de jaarrekening veel kleine fouten.
Tabellen waren maar gedeeltelijk aangepast aan het nieuwe boekjaar, cijfers werden soms
niet aangepast en de vermelde beurswaarde werd berekend op basis van de hoogste dagkoers in plaats van de slotkoers. Aangezien de commentaar en toelichtingen deel uitmaken
van de jaarrekening moet ook deze informatie nauwkeurig 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 bijvoorbeeld ook overeenkomsten en statutenwijzigingen op te volgen en de regeringscommissarissen in te schakelen om deze informatie aan te leveren.
3.4

Voorraden

Algemene opmerkingen
Op 31 december 2018 waren er voor 2.630,9 miljoen euro voorraden geboekt op de balans,
d.i. 15,9 % minder (-498,3 miljoen euro) dan het voorgaande boekjaar (3.129,2 miljoen euro).
Die voorraden vertegenwoordigen 2,7 % van de activa van het algemeen bestuur (97,6 miljard euro).

205 Rekenhof, “Inventarisatie van de deelnemingen in internationale instellingen en buitenlandse ondernemingen”,
172e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 171 e.v., www.
rekenhof.be.
206 Special Drawing Rights: speciale trekkingsrechten van het Internationaal Monetair Fonds waarvan de waarde wordt
bepaald op basis van een korf van vijf munteenheden.
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De voorraden van Defensie vertegenwoordigen 98,3 % van dat totaal (2.585,0 miljoen euro).
De overige (45,9 miljoen euro) behoren toe aan vier andere departementen: de Federale Politie (32,8 miljoen euro), de FOD Financiën (7,3 miljoen euro), de FOD Binnenlandse Zaken
(3,5 miljoen euro) en de FOD Volksgezondheid (2,3 miljoen euro).
De voornaamste voorraadwijzigingen doen zich voor bij Defensie (-506,1 miljoen euro), de
Federale Politie (+5,0 miljoen euro), voornamelijk voor de uitrusting van de nieuwe directie
Beveiliging (DAB), en de FOD Binnenlandse Zaken (+2,0 miljoen euro).
Ondanks enige vooruitgang boekt het algemeen bestuur de voorraden nog niet volledig. De
boeking geeft de werkelijkheid dan ook niet getrouw weer.
Zo vermeldt de FOD Justitie geen enkel bedrag voor die rubriek en kan hij zijn voorraden
niet evalueren. Het Rekenhof heeft de waarde van de voorraden in de strafinrichtingen
nochtans op 4,2 miljoen euro geschat207. Ook verschillende voorraden van de Federale Politie zijn nog niet in de balans opgenomen (zie verder).
Het Rekenhof vraagt elk departement om, wanneer een post vacant is, een rekenplichtige
over waren aan te wijzen om zo te voldoen aan de artikelen 35, 36 en 37 van de wet van
22 mei 2003. Het verzoekt die departementen ook hun inventarisatiewerkzaamheden af te
ronden om de nog niet gewaardeerde voorraden in Fedcom te boeken.
Bij het algemeen bestuur zijn de waarderingsregels voor de voorraden overigens nog steeds
onvolledig en niet-eenvormig208. Het Rekenhof beveelt de Federale Accountant daarom aan
erover te waken dat de departementen op coherente wijze werken en het regelgevend kader te vervolledigen209. Om de voorraden goed te kunnen boeken en correct te waarderen,
zowel wat de aanschaffingswaarden als wat de eventuele waardeverminderingen betreft,
moeten richtlijnen en boekhoudstelsels worden gepubliceerd.
Defensie
Het Rekenhof is nagegaan hoe de aanbevelingen werden uitgevoerd die het na zijn audit
over de inventarisatie en de boeking van voorraden bij Defensie had geformuleerd. Het
stelt vast dat voorraden werden opgenomen die voordien niet waren vermeld: de voorraad
goederen bestemd voor verkoop (brutobedrag van 97,0 miljoen euro) en de voorraad items
die beschikbaar zijn in Den Helder in Nederland (brutobedrag van 13,5 miljoen euro).
Items die voordien in de voorraden waren opgenomen, worden daarentegen zonder geldige
reden niet meer geboekt (bijvoorbeeld na een uitleenoperatie of nadat ze voor herstelling
naar een leverancier werden gestuurd). Het Rekenhof beveelt dus opnieuw aan een onderscheid te maken tussen logistieke voorraad en boekhoudkundige voorraad. Enkel de artikelen die vallen onder de boekhoudkundige voorraad moeten in Fedcom worden geboekt.

207 Het gaat om voorraden voedsel, kleding en huishoudlinnen.
208 Defensie werkt hoofdzakelijk met de gewogen gemiddelde prijs; de Federale Politie baseert zich op de prijs van de
laatste factuur; de FOD Financiën raamt zijn voorraden, voornamelijk onroerende goederen, tegen de marktprijs;
de FOD Binnenlandse Zaken hanteert de methode First in first out (Fifo), terwijl de FOD Volksgezondheid zijn voorraden waardeert tegen de aanschafprijs.
209 Rekenhof, “Inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie”, 175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 126, punt 3.1, www.rekenhof.be.
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Defensie heeft bepaalde eenheidsprijzen gecorrigeerd. Het Rekenhof heeft echter nieuwe fouten in de eenheidsprijzen vastgesteld, onder meer een artikel NSN210 dat 153,3 miljoen euro te hoog was gewaardeerd. Defensie heeft die fout rechtgezet in de rekeningen
2018. Om te vermijden dat die fouten zich weer voordoen, beveelt het Rekenhof opnieuw
aan dubbele controles in te stellen bij het invoeren van de gegevens in het Ilias-programma
en pleit het voor een gecentraliseerde controle vóór de boeking in Fedcom.
De waarde van de voorraad is in het boekjaar 2018 met 63,9 miljoen euro gestegen (zonder
de vooruitbetalingen en vóór waardeverminderingen), rekening houdend onder andere met
de volgende bewegingen in plus en in min:
•

•
•

integratie van de voorraad items bestemd voor verkoop of per vergissing “tegen nul
euro” geboekt; aankopen van munitie en wapensystemen; aanleggen van voorraden wisselstukken voor de helikopters NH-90 (340,8 miljoen euro);
uitboeking uit de voorraden van bepaalde items, hoofdzakelijk wegens verkoop of declassering (220,5 miljoen euro);
vermindering van het volume courante voorraden, in het bijzonder munitie (57,9 miljoen euro).

De vooruitbetalingen op bestellingen stegen met 17,4 miljoen euro (waarvan 6,3 miljoen euro voor een laattijdig geboekte factuur van 2017) tot 24,4 miljoen euro eind 2018. Ze
hebben hoofdzakelijk betrekking op recurrente aankopen van munitie in het kader van het
Nato Support and Procurement Agency.
Defensie heeft zoals aanbevolen door het Rekenhof aanzienlijke waardeverminderingen
geboekt (-587,4 miljoen euro) op basis van verminderingscoëfficiënten die samenhangen
met de operationele status van de goederen211. Er werden drie verminderingspercentages
toegepast op de aanschafwaarde: 25 %, 50 % en 90 %. Het Rekenhof merkt op dat op de
meeste goederen (met een waarde van nagenoeg 550 miljoen euro) het hoogste verminderingspercentage werd toegepast, nl. 90 %.
De andere aanbevelingen van het Rekenhof werden niet volledig uitgevoerd. Zo had het
Rekenhof bij zijn controle van een steekproef van goederen, met een waarde van 133,5 miljoen euro, vastgesteld dat nagenoeg 100 miljoen euro moest worden geherklasseerd naar
materiële vaste activa. Defensie heeft die herklasseringen maar beperkt uitgevoerd (8,5 miljoen euro). Over de beperking van de voorraden tot de niet-verdeelde goederen212 moet Defensie nog overleggen met de Federale Accountant.
Defensie wijst er wel op dat het de audit van het Rekenhof heeft meegedeeld aan zijn componenten om ze voor de aanbevelingen te sensibiliseren, o.m. voor de verbetering van de
inventarisatievoorwaarden en het elektronisch beheer van de verantwoordingsstukken.

210 De NSN of “NATO Stock Number” is een code van 13 cijfers en letters die uniform is voor de hele NAVO en waarmee
alle voorraden materieel van de lidstaten kunnen worden geïdentificeerd.
211 D.i. te herstellen items, onvolledige items, items die worden voorgesteld voor declassering door terugtrekking of
afdanking, items die worden gebruikt voor wisselstukken, te vervreemden items, gedeclasseerde items voor de
schroothoop.
212 D.i. de goederen die zijn opgenomen in de centrale verdeelvoorraden en in de centrale munitiedepots.
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Omdat het om grote bedragen gaat, beveelt het Rekenhof opnieuw aan een gedetailleerd
stappenplan op te stellen van de acties die moeten worden uitgevoerd in het vooruitzicht
van de certificering van de jaarrekening 2020 van de federale Staat.
Federale Politie
De Federale Politie beschikt over verschillende opslagplaatsen verspreid over het hele land.
De voornaamste voorraad wordt sinds 2019 beheerd via een specifieke module van Fedcom
(Logispol213). Bepaalde voorraden zijn echter om allerlei redenen niet opgenomen in de balans214. Dat leidt tot een onderschatting van de activa.
Het Rekenhof heeft de voorraad van de directie Luchtsteun (Dafa)215 gecontroleerd. Het
stelt vast dat de dienst niet op een efficiënte en volledige manier een inventaris kan opstellen. De maatregelen van interne beheersing zijn bovendien ontoereikend (geen jaarlijkse
controle van de inventaris van de op de site bewaarde goederen, geen opvolging van gevoelige goederen die aan het personeel zijn uitgeleend en geen vaste voorraadbeheerder). Er
werden verschillen in hoeveelheden vastgesteld (6 % van de items van de steekproef).
Volgens de Federale Politie zou de voorraad van Dafa 0,3 miljoen euro bedragen. In de
voorraad zijn echter slechts een beperkt aantal van de aanwezige items gewaardeerd en
hij omvat niet de items die bij een derde in herstelling zijn. De waarde van de voorraad is
dus ruimschoots onderschat. Sommige als voorraad geïnventariseerde items zouden echter
moeten worden geherklasseerd in vaste activa.
Het Rekenhof beveelt de Federale Politie aan de nodige maatregelen te treffen, onder meer
op het vlak van het IT-beheer, om een volledige inventarisatie en waardering te kunnen
uitvoeren zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 22 mei 2003.
Andere departementen
De voorraden van de FOD Financiën bestaan voornamelijk uit onroerende goederen die
afkomstig zijn van erfloze nalatenschappen216. De gegevens over die onroerende goederen
werden in 2018 niet geactualiseerd en er werden boekingsfouten gemaakt, waardoor de
voorraden van het departement eind 2018 4,0 miljoen euro te laag gewaardeerd zijn.
De geneesmiddelenvoorraden van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid worden grotendeels bewaard door derden (farmaceutische firma’s, logistiek platform,
apotheken). Voor dat beheer zouden passende maatregelen van interne beheersing moeten
worden ingevoerd om op het einde van het jaar te kunnen aangeven hoeveel geneesmiddelen er zijn opgeslagen en wat hun toestand is, bijvoorbeeld de eventuele vervaldatums.

213 Met Logispol kon de inventarisatie (identificatie en registratie van de bewegingen via streepjescodes) en de interne controle worden verbeterd (een verslag van voorraadcorrectie en registratie van de bewegingen volgens hun
aard).
214 De voorraden die worden beschouwd als in dienst genomen, van weinig materieel belang, in verband met een ITbeheer buiten Fedcom of in afwachting van een volgende uitrolfase van Logispol.
215 Dafa beschikt over zeven helikopters, twee vliegtuigen en vier drones die in Melsbroek zijn gestationeerd.
216 Die goederen komen in het vermogen van de Staat terecht na een gerechtelijke beslissing en worden eerst beheerd
door het kantoor Erfloze Nalatenschappen en vervolgens door Findomimmo in afwachting van de vervreemding
ervan, die door het Federaal comité tot aankoop wordt georganiseerd.
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3.5
Liquide middelen en financiële beleggingen op minder dan één jaar
De liquide middelen en de beleggingen op minder dan één jaar zijn in 2018 met 969,0 miljoen euro gedaald tot 22.285,0 miljoen euro.
De liquide middelen bedragen 15.651,5 miljoen euro en zijn met 233,9 miljoen euro gestegen tegenover 2017, voornamelijk door een toename van het saldo op de centrale ontvangstenrekening bij de Thesaurie217 en hogere saldi op postrekeningen van de FOD Financiën
(+196,7 miljoen euro218) en de FOD Justitie (+37,8 miljoen euro).
De financiële beleggingen die binnen het jaar vervallen bedragen 6.633,5 miljoen euro
(-1.202,9 miljoen euro tegenover 2017) en bestaan voornamelijk uit financiële instrumenten
die het Agentschap van de Schuld gebruikt voor het schuldbeheer.
Het Rekenhof heeft tijdens zijn onderzoek vastgesteld dat de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Financiën en de FOD Economie nog altijd bankrekeningen, postrekeningen en kassen gebruiken die niet in de algemene boekhouding zijn opgenomen. De
transacties die via deze rekeningen buiten de boekhouding verlopen, kunnen niet worden
geboekt aan de hand van vastgestelde rechten en ontsnappen op die manier aan de normale
interne beheersing van de ontvangsten- en uitgavenstromen. Daarnaast zijn in verschillende departementen de saldi van de frankeermachines nog niet opgenomen. Het Rekenhof
herinnert eraan op dat volgens artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 alle bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen in de inventaris moeten worden opgenomen.
In 2018 heeft de FOD Buitenlandse Zaken bankrekeningen van de diplomatieke posten in
het buitenland in Fedcom opgenomen (+7,6 miljoen euro). De onderliggende transacties die
via deze rekeningen verlopen, zijn niet in de boekhouding geregistreerd, alleen het saldo op
het einde van het boekjaar is in de balans opgenomen. Daardoor zijn de kosten en opbrengsten te laag. Ook de FOD Economie219 en de Federale Politie220 beschikken over rekeningen
waarvan niet alle transacties in detail in Fedcom zijn ingelezen.
Zoals de voorbije jaren merkt het Rekenhof op dat de rekenplichtigen hun ontvangsten niet
tijdig naar de centrale ontvangstenrekening van de Thesaurie doorstorten. In sommige departementen ontbreken formele procedures hierover of worden de procedures onvoldoende
opgevolgd. Specifiek voor de FOD Economie heeft het Rekenhof al opgemerkt dat 37,6 miljoen euro onterecht op een rekening van de FOD Economie blijft staan, terwijl het aan de
Schatkist toekomt (zie punt 3.9.1).

217 De Centraliserend Rekenplichtige stort de ontvangen bedragen van de departementen op zijn centrale ontvangstenrekening 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 2017 werd er op de laatste werkdag 2,3 miljoen euro ontvangen terwijl dit in 2018 steeg tot 47,3 miljoen euro.
218 Exclusief de centrale ontvangstenrekening.
219 Rekeningen van de dienst Fapetro voor het betalen van brandstofstalen aan commerciële pompen.
220 Rekeningen in gezamenlijk beheer met de FOD Justitie omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens.
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Eind 2018 hebben sommige departementen nog openstaande saldi (-49,6 miljoen euro)221
op wachtrekeningen die gekoppeld zijn aan postrekeningen. De departementen gebruiken
deze wachtrekeningen om de ontvangen bedragen correct te kunnen toewijzen en de uitbetaling van bedragen op te volgen. Het Rekenhof benadrukt dat voor de correcte weergave van alle posten uit de balans en de resultatenrekening een tijdige opvolging van deze
wachtrekeningen noodzakelijk is waarbij op het jaareinde alle saldi worden toegewezen aan
de gepaste grootboekrekening.
De meeste departementen maken nog gebruik van een of meer kassen. Kasgelden zijn in
sommige gevallen de enig werkbare mogelijkheid, maar ze vragen meer manuele opvolging
en zorgen voor een hoger frauderisico. Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om verder
in te zetten op kasloze procedures.
Verschillende departementen sluiten ongebruikte financiële rekeningen laattijdig af, onder
meer omdat ze de te volgen procedure onvoldoende kennen of doordat intern de inhoudelijk verantwoordelijke dienst onvoldoende meewerkt. Ook gebeuren boekingen in Fedcom
in sommige gevallen slechts periodiek en worden de velden “documentdatum” en “boekingsdatum” onvoldoende correct gebruikt. Het inboeken van de rekeninguittreksels in
Fedcom gebeurt voor de meeste postrekeningen en de rekeningen bij de Nationale Bank
automatisch via CODA-bestanden, maar voor de bankrekeningen bij andere financiële instellingen222 gebeurt dat nog altijd manueel. Om vergissingen en laattijdige registraties te
vermijden, is het aangewezen om zo veel mogelijk over te schakelen naar het automatisch
inlezen van bankafschriften.
3.6

Schulden

3.6.1
Schulden van het algemeen bestuur
Volgens de officiële toestand van de Administratie van de Thesaurie bedroeg de brutoschuld
die het algemeen bestuur heeft uitgegeven of overgenomen op 31 december 2018 388,9 miljard euro. In Fedcom bedroeg ze op die datum 389,6 miljard euro (+6,4 miljard euro), waarvan 86,7 % (337,9 miljard euro) in OLO’s.
Het verschil van -782,9 miljoen euro is het gevolg van methodologische verschillen tussen
het boekhoudplan en de berekeningen van de Thesaurie. Die worden gerechtvaardigd in
staat 18 van de toelichting bij de jaarrekening. Ze houden verband met eindejaarsverrichtingen op de kortetermijnschuld. Die werden in 2018 in Fedcom geregistreerd maar in 2019 in
het systeem van het Agentschap van de Schuld. Het gaat onder meer om een consolidatieverrichting van financiële vaste activa met de Vlaamse Gemeenschap223 (-900 miljoen euro)
en de verdisconteerde intresten op schatkistcertificaten en op European Commercial Papers
(116,4 miljoen euro).

221 De belangrijkste saldi zijn te vinden bij de FOD Justitie (-1,5 miljoen euro), de FOD Financiën (-7,7 miljoen euro) en
de FOD Economie (-40,2 miljoen euro). Bij de FOD Economie wordt dit saldo grotendeels verklaard door de middelen van het voormalig betaalorgaan Belgisch Interventie en Restitutiebureau.
222 Met uitzondering van Belfius-rekeningen bij de FOD Financiën waarvoor wel CODA-bestanden worden ingelezen.
223 Zie punt 2.2 – Consolidatie van de financiële activa van hoofdstuk 1.
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Volgens de Thesaurie bedraagt de nettoschuld 377,6 miljard euro. De 11,2 miljard euro
minder tegenover de brutoschuld kan worden verklaard door beheersverrichtingen van de
Schatkist (beleggingen en effecten in portefeuille: 6,8 miljard euro, waarvan 5,6 miljard
OLO’s), door de kredieten aan openbare instellingen (1,5 miljard euro) en door de tegoeden
van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie die niet in Fedcom zijn
geboekt (2,9 miljard euro).
De schulden aan sommige instellingen zijn geïntegreerd in de langetermijnschulden
(352,7 miljard euro). Ze hebben voornamelijk betrekking op de FPIM (99,2 miljoen euro224)
en de Regie der Gebouwen (127,1 miljoen euro). De schulden aan de Regie der Gebouwen
(126,5 miljoen euro225 op 31 december 2018) zijn niet in Fedcom geboekt hoewel de opname
ervan in de toestand van de schuld verantwoord is. Het algemeen bestuur neemt immers
de jaarlijkse aflossing van deze indirecte schulden ten laste op een verkeerde grootboekrekening226.
De kortetermijnschulden (36,4 miljard euro) omvatten een bedrag van 6,0 miljard euro in
de rekeningen van de FOD Financiën dat overeenstemt met tegoeden van derden (door federale instellingen en socialezekerheidsinstellingen bij bpost gedeponeerde gelden).
Daarnaast staan in de overlopende rekeningen aanzienlijke bedragen vermeld die verband
houden met het beheer van de staatsschuld (zie punt 3.9.1).
Het Rekenhof heeft de perimeter en de verantwoording van de schuld van het algemeen
bestuur gecontroleerd op basis van de saldi van de grootboekrekeningen in Fedcom en van
staat 18 van de toelichting.
Het schuldbeheer vindt vooral plaats in drie begrotingssecties (18 – FOD Financiën,
33 – FOD Mobiliteit en 51 – FOD Financiën voor de rijksschuld). Daardoor valt de perimeter
van de schuld moeilijk te definiëren. De federale Staat heeft zich ertoe verbonden de leningen van instellingen zoals Infrabel en de NMBS te dekken (zie punt 3.6.3). Die schulden
(657,4 miljoen euro op 31 december 2018) zijn echter niet opgenomen in de toestand van de
schuld van de Thesaurie noch in staat 18 van de toelichting.
Volgens die door de Thesaurie opgestelde staat bedraagt de schuld van het algemeen bestuur overigens 389,1 miljard euro227. Ze omvat naast de brutoschuld die het algemeen bestuur uitgegeven of overgenomen heeft (388,9 miljard euro) ook schulden (226,5 miljoen)
aan sommige instellingen.

224 Schuld die voortvloeit uit de verbintenis van de Staat om de kosten voor de terugkoop van de Sabena-aandelen van
Swissair in 1995 te dekken, waarvan de terugbetaling geblokkeerd is wegens een geschil met Swissair.
225 In zijn toestand van de schuld heeft de Thesaurie de cijfers die de Regie der Gebouwen heeft meegedeeld, niet
geactualiseerd.
226 Die lasten worden geboekt op basisallocatie 19.55.22.41.40.04 die verbonden is met rekening 679310 die bedoeld
is voor de boeking van subsidies aan administratieve openbare instellingen (AOI).
227 Zie ook punt 6 – Evolutie van de federale staatsschuld van hoofdstuk 1.
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3.6.2

Andere kortetermijnschulden

3.6.2.1 	 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 departementen niet over facturen beschikken bij de afsluiting van het boekjaar. Bij het afsluiten van de
rekeningen 2018 was 31,5 miljoen euro aan te ontvangen facturen geboekt (waarvan 4,6 miljoen euro op rekening 440800 en 26,9 miljoen euro op rekening 440810).
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 zgn. gewaardeerde goederenontvangst, werd ingevoerd tengevolge van de elektronische facturatie
(e-invoicing).
Voor de bestelbonnen die werden aangemaakt vóór de invoering van de gewaardeerde
goederenontvangst moeten de verrichtingen voor te ontvangen facturen manueel in rekening 440810 worden geboekt. De budgettaire aanrekeningen die hiermee overeenstemmen, worden niet ten laste van het desbetreffende jaar uitgevoerd. Te ontvangen facturen
zijn echter vastgestelde rechten en zouden gelijktijdig in de algemene boekhouding en in
de begrotingsboekhouding moeten worden geregistreerd. Bij de FOD Justitie en de FOD
Buitenlandse Zaken zijn de manuele registraties van de te ontvangen facturen bovendien
onvolledig.
3.6.2.2 Leveranciersrekeningen
Het Rekenhof heeft getracht de saldi van de schulden op 31 december 2018 te valideren
via externe confirmaties bij een selectie van de voornaamste private en openbare leveranciers. De meeste bedragen konden niet worden bevestigd. Enerzijds hebben maar 8 van de
21 geraadpleegde leveranciers geantwoord. Anderzijds vertonen de meegedeelde bedragen
significante en gedeeltelijk onverklaarde verschillen met Fedcom.
Het verschil tussen het saldo dat het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel meedeelde
(57,1 miljoen euro) en de facturen die bij de FOD Buitenlandse Zaken openstaan (3,1 miljoen
euro) kan bijvoorbeeld gedeeltelijk worden verklaard doordat facturen niet in Fedcom waren
geboekt (waarvan een bedrag van 11,0 miljoen euro had moeten worden geboekt bij de over
te dragen kosten) of laattijdig waren geboekt. De andere significante verschillen hebben betrekking op de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en de FOD
Mobiliteit (12,8 miljoen euro minder dan in Fedcom) of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en de POD Maatschappelijke Integratie (3,0 miljoen euro minder).
Gelet op de lage respons en de vastgestelde significante verschillen kon de externe confirmatieprocedure het saldo van de leveranciersrekeningen niet bevestigen.
De ouderdomsbalans van de leveranciersrekeningen levert geen grote problemen op met
openstaande facturen. De rekeningen zouden echter beter te begrijpen zijn als de departementen de boekingen die de balans onnodig zwaar maken, zouden reconciliëren. Zo heeft
het Rekenhof onaangepaste correcties en annuleringen vastgesteld en ook betalingen zonder tegenboeking in debet.
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3.6.2.3 Andere opmerkingen
Rekening 447515 van de FOD Financiën, waarop het intraday-krediet van de federale overheid wordt gecentraliseerd, vertoont een verschil van 62,7 miljoen euro tussen het bedrag
op het passief en het verantwoordingsstuk. Het departement kan dit verschil niet verklaren.
De rekening te betalen btw van de FOD Justitie vertoont een creditsaldo van 37,9 miljoen
euro bij de afsluiting van 2018. Volgens de FOD stemt dat saldo niet overeen met de werkelijke schuld aan de btw, aangezien de stortingen geregeld werden uitgevoerd. Een technisch
probleem zou de aanzuivering van die rekening blokkeren.
3.6.3
Andere langetermijnschulden
Eind 2018 bedroegen de andere langetermijnschulden 11.345,3 miljoen
(-814,6 miljoen euro in vergelijking met 2017). Ze zijn als volgt uitgesplitst:
•
•
•
•

euro

borgtochten, consignaties en andere deposito’s op meer dan een jaar of voor onbepaalde
termijn bij de Deposito- en Consignatiekas (3.583,0 miljoen euro);
financiering van de bijdrage van België aan het IMF (6.799,7 miljoen euro);
alternatieve financieringen van de NMBS en van Infrabel (657,4 miljoen euro);
door de Raad van de Europese Unie toegekende voorschotten voor de renovatie en vervolgens de aankoop van het gebouw Résidence Palace (305,2 miljoen euro).

3.6.3.1 Deposito- en Consignatiekas (DCK)
De DCK heeft heel wat activiteiten waarover ze bij gebrek aan expliciete bepalingen in de
wet van 11 juli 2018 tot opheffing van koninklijk besluit nr. 150 geen officieel verslag heeft
uitgebracht voor het boekjaar 2018. In de loop van dat boekjaar zijn haar uitstaande creditbedragen met 63,2 miljoen euro gestegen.
Het Rekenhof verzoekt de DCK opnieuw zich uit te spreken over de vraag of het nodig is
een saldo van 19,9 miljoen euro dat sinds 2015 openstaat te blijven vermelden in de rubriek
borgstellingen, consignaties en andere deposito’s die binnen twaalf maanden vervallen.
Slapende tegoeden
De individuele en globale slapende tegoeden (488,1 miljoen euro) blijven toenemen
(+25,4 miljoen euro) door de storting van 43,2 miljoen euro door de financiële instellingen.
Sommige van die instellingen hebben in 2018 geen stortingen uitgevoerd. De DCK kan niet
bevestigen of alle instellingen de door de wet verplichte stortingen hebben uitgevoerd228.
Goederen die bij de DCK worden gedeponeerd vervallen na 30 jaar aan de Schatkist229, behalve voor de globaal overgeschreven bedragen230, die onmiddellijk aan de Schatkist toeval-

228 Hoofdstuk V. – De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van Titel II – Financiën van de wet
van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen
229 Artikel 22 van de wet van 11 juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas.
230 Dat is het geval als het totaal van alle rekeningen van de rechthebbende in een financiële instelling lager is of gelijk
aan 60 euro.
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len231. De DCK heeft in het boekjaar 2018232 de bedragen (6,1 miljoen euro) die uit de toepassing van die bepalingen voortvloeien, niet bij de ontvangsten opgenomen.
Binnendienstconsignaties
Het saldo van die rekening bedraagt 478,7 miljoen euro op 31 december 2018 (-45,8 miljoen
euro in vergelijking met 2017). De DCK heeft in 2018 de kantonnementen vrijgegeven aan de
Schatkist die privéfirma’s hebben gedeponeerd in het kader van de herkwalificering233 van
de Excess Profit Ruling. De FOD Financiën bevestigt dat die bedragen werden aangerekend
als fiscale ontvangsten, ondanks de beslissing van het Gerecht van de Europese Unie van
14 februari 2019234. De DCK heeft in de boekjaren 2017 en 2018 meer dan 400 miljoen euro
vrijgegeven ten voordele van de Schatkist.
Daarnaast stort het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
(COIV) geregeld bedragen op de rekening (18,6 miljoen euro in 2018)235.
Onvrijwillige buitenbezitstellingen
Op de rekening voor onvrijwillige buitenbezitstellingen stond 217,5 miljoen euro (+61,3 miljoen euro). Op die rekening komen de buitenbezitstellingen van effecten aan toonder en
de consignaties ingevolge verrichtingen van verplichte terugtrekking van beursgenoteerde
bedrijven en de vereffening van bedrijven. De DCK kon niet aangeven tot welke van die
categorieën de voornaamste bedragen (37,8 miljoen euro) behoren, en dus ook waarom ze
gestort zijn.
3.6.3.2 Participatie in het IMF
Het quotum van de trekkingsrechten van België bleef in het boekjaar 2018 stabiel op
6.410.700 SDR 236. De reserveschijf van de Nationale Bank is met 375.475 DTS237 (464,7 miljoen euro) toegenomen, wat heeft geleid tot een gelijkwaardige daling van het aantal participaties in deviezen.
Op de balans van het algemeen bestuur is het bedrag aan verbintenissen tegenover het IMF,
vermeld als schulden van onbepaalde duur, met 850,8 miljoen euro verminderd. Deze daling vloeit voort uit de evolutie van de waarde van de DTS in euro (+2,3 % of +172,5 miljoen
euro) samen met de evolutie van het aantal effecten in DTS (-13,1 % of -1.023,3 miljoen euro).

231 Artikel 69, § 3, van de wet van 30 juli 2018 houdende diverse financiële bepalingen (1), hoofdstuk VI Wijzigingen van
de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) en algemene bepaling betreffende de slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten.
232 De DCK is van plan die bedragen in het tweede semester 2019 aan de Schatkist door te storten.
233 De Europese Commissie heeft op 11 januari 2016 beslist dat het systeem van de belastingvrijstelling voor de excedentaire winsten van multinationals onwettige staatssteun was.
234 Volgens die beslissing zou België die bedragen moeten teruggeven aan de betrokken privéfirma’s omdat de ruling
die in België wordt toegepast, geen algemeen staatssteunsysteem is. De Europese Commissie heeft echter op
26 april 2019 beroep aangetekend tegen dat vonnis.
235 Het COIV, dat deel uitmaakt van de FOD Justitie, wordt ingericht door de wet van 4 februari 2018. Het fungeert als
kenniscentrum en beheert de verbeurd verklaarde goederen. Het kan eveneens onroerende goederen vervreemden, andere dan deze uit erfloze nalatenschappen die door de FOD Financiën worden beheerd.
236 Special Drawing Rights: speciale trekkingsrechten van het Internationaal Monetair Fonds waarvan de waarde wordt
bepaald op basis van een korf van vijf munteenheden.
237 De wijziging van de reserveschijf wordt geregistreerd in een rekening vorderingen van de Nationale Bank van België op het IMF.
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Bij de belangrijke wijzigingen in de balans in verband met de participatie van België in het
IMF wordt geen relevante uitleg verstrekt. Het Rekenhof beveelt de Federale Accountant
bijgevolg aan hier meer commentaar bij te verstrekken in samenwerking met de Nationale
Bank en de FOD Financiën.
3.6.3.3 Alternatieve financieringen van de infrastructuur en van het spoorwegmaterieel
De Belgische Staat heeft zich ertoe verbonden de kosten van de finalisering van de infrastructuur van het hogesnelheidsnet238 (274,6 miljoen euro239) en van de aankoop van rollend spoorwegmaterieel (627,1 miljoen euro240) ten laste te nemen241. Die bedragen zijn niet
opgenomen in de staatsschuld. Het Rekenhof beveelt aan deze op te nemen in de rubriek
Schulden van bepaalde andere instellingen (zie begin punt 3.6.3).
Het totaalbedrag van die schulden is met 27 miljoen euro gedaald in 2018, overeenkomstig
de aflossingsplannen.
3.7
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is negatief en bedraagt eind 2018 -348.610,2 miljoen euro. In vergelijking met 2017 is het eigen vermogen met 3.625,1 miljoen euro gedaald. Dat betekent dat het
algemeen bestuur in 2018 voor zijn werking meer schuldfinanciering nodig had.
Het geaggregeerde resultaat van het boekjaar bedraagt -4.627,3 miljoen euro.
Daarnaast gebeurden er ook rechtstreekse aanpassingen van het eigen vermogen
(+1.002,3 miljoen euro). De belangrijkste vormde de overdracht van de activa van het Muntfonds, dat op 1 januari 2018 opgeheven werd242 (+1.223,5 miljoen euro).
Een tweede rechtstreekse aanpassing vloeide voort uit de samenvoeging op 1 januari 2018 van de FOD Budget & Beheerscontrole, de FOD Personeel & Organisatie en Fedict
tot de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Tegelijkertijd werden ook Empreva,
Selor en Fed+ geïntegreerd in dit nieuwe departement. In plaats van het volledige vermogen
van deze entiteiten op het einde van het voorgaande boekjaar over te nemen als openingsbalans, heeft de Federale Accountant ervoor gekozen om de activa, al dan niet volledig,
over te nemen in de boekhouding met het eigen vermogen als tegenpost. Dit resulteerde
in een toename van het eigen vermogen met 31,2 miljoen euro. Het Rekenhof benadrukt
dat rechtstreekse aanpassingen in het eigen vermogen slechts in uitzonderlijke gevallen
verantwoord zijn en dat de openingsbalans moet voortvloeien uit de eindbalans van het
voorgaande boekjaar.

238 Via een overeenkomst van 9 oktober 2006 die werd gesloten na de splitsing in 2005 van de NMBS in verschillende
afzonderlijke entiteiten.
239 16,6 miljoen euro jaarlijkse kosten die de aflossing van het kapitaal en de betaling van de intresten dekken.
240 Via de overeenkomsten van 7 juli 2008 en 28 maart 2013 tussen de federale Staat en de NMBS.
241 38 miljoen euro jaarlijkse kosten tot 2032, en dan 30 miljoen euro tot 2035, die de aflossing van het kapitaal en de
betaling van de intresten dekken.
242 Artikel 5 en 6 van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten.
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De andere belangrijkste rechtstreekse aanpassingen betreffen:
•
•
•

•

•

•

•

een correctie van de boekhoudkundige verwerking van de vergoedingen voor telecommunicatielicenties vanaf 2018 (-351,8 miljoen euro)243;
de opname in Fedcom van de openingsbalans van de saldi voor de douane en accijnzen
die in de toepassing PLDA beheerd worden (+43,1 miljoen euro);
de opname van de saldi op postrekeningen die de FOD Volksgezondheid overnam van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen naar aanleiding van de
liquidatie van het Plantenfonds (+1,8 miljoen euro) en het Grondstoffenfonds (+19,9 miljoen euro) in 2018;
de opname van de theoretische werkingsfondsen en de saldi van de bankrekeningen van
de diplomatieke posten bij de FOD Buitenlandse Zaken (+21,2 miljoen euro) die voorheen buiten de algemene boekhouding werden gehouden;
de aanpassing van het boekingsschema voor Europese subsidies op basis van een instructie van de Federale Accountant over de neutralisatie van de Europese uitgaven.
Hierdoor werden eenmalig de niet gebruikte voorschotten op 31 december 2017 als
schuld in de balans van de FOD Binnenlandse Zaken opgenomen (-19,7 miljoen euro);
correcties van de openingsbalans voor de waarborgen die scholen hebben gestort aan de
FOD Financiën voor de garantiestelling voor hun schulden op lange termijn (+18,4 miljoen euro);
de evolutie in het openstaande saldo aan voorschotten op gerechtskosten gedurende het
boekjaar bij de FOD Justitie (+14,1 miljoen euro);

Het Rekenhof herinnert eraan dat de departementen ten minste op het einde van het
boekjaar een inventaris moeten opmaken van al hun bezittingen, vorderingen, schulden
en verplichtingen en van hun nettopatrimonium opdat het geboekte eigen vermogen in
overeenstemming zou zijn met de realiteit. Ze moeten hun rekeningen met die inventaris
in overeenstemming brengen244. Ondanks de inspanningen van de departementen en de
Federale Accountant in de voorbije jaren, geeft de jaarrekening nog steeds geen getrouw
beeld van het eigen vermogen omdat nog altijd niet alle activa en passiva in de algemene
boekhouding opgenomen zijn.
Daarnaast wijst het Rekenhof erop dat in de toelichting en commentaar bij de algemene rekening onvoldoende verduidelijking wordt verstrekt over de verrichtingen die rechtstreeks
via het eigen vermogen worden geboekt.
3.8
Voorzieningen
Voorzieningen voor toekomstige kosten hebben geen begrotingsimpact maar worden wel
in de algemene boekhouding opgenomen voor geïdentificeerde risico’s op toekomstige verliezen of kosten die op het jaareinde waarschijnlijk of zeker zijn. De geïdentificeerde risico’s
of kosten dateren van voor de afsluitdatum van de rekening, maar aangezien het bedrag
ervan nog onzeker is, kan ervoor nog geen schuld (vastgesteld recht) worden geboekt.

243 Zie Rekenhof, "Jaarrekening 2017", 175e Boek van het Rekenhof, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 90, www.rekenhof.be.
244 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 (Boekhoudplan).
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In 2018 zijn de voorzieningen met 147,0 miljoen euro toegenomen tot 927,7 miljoen euro,
voornamelijk door bijkomende voorzieningen door de FOD Financiën (+172,6 miljoen euro).
Die boekte onder meer een voorziening van 75 miljoen euro voor lopende betwistingen in
verband met de notionele intrestaftrek.
Voor de berekening van de voorziening moet de juridische dienst van elk departement eerst
een volledig en actueel overzicht van de lopende geschillen geven. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat dit overzicht bij sommige departementen onvolledig is of fouten bevat. De FOD
Buitenlandse Zaken heeft een voorziening geboekt op basis van een gedeeltelijk overzicht:
alleen geschillen waarvan de gerechtelijke uitspraak nabij was, werden opgenomen, zonder
rekening te houden met andere geschillen. De FOD Kanselarij heeft dan weer een voorziening geboekt voor een geschil dat definitief was afgesloten.
De richtlijnen van de Federale Accountant schrijven voor dat elk departement na de identificatie van de risico’s voor ieder geschil moet inschatten wat het maximaal te betalen bedrag is en hoe groot de kans is dat dit effectief zal voorkomen. Deze inschattingen moeten
op een transparante en logische wijze worden gestaafd. Uit de controle van het Rekenhof
blijkt dat meerdere departementen deze methode niet volledig toepassen of de voorziening
onvoldoende kunnen verantwoorden. Zo hadden de FOD Financiën en Defensie in enkele
dossiers het opgegeven maximaal te betalen bedrag onvoldoende onderbouwd.
Zoals de voorgaande jaren hebben de FOD Mobiliteit en de POD Wetenschapsbeleid te
hoge voorzieningen aangelegd omdat ze geen risico-inschatting hanteren en bijgevolg altijd het maximaal te betalen bedrag boeken. Ook de FOD Buitenlandse Zaken heeft deze
werkwijze gehanteerd voor de jaarrekening 2018. De voorzieningen van deze drie diensten
bedroegen eind 2018 95,6 miljoen euro.
Daarnaast heeft het Rekenhof vastgesteld dat materiële fouten door een gebrek aan kwaliteitscontroles niet werden gedetecteerd. De FOD Justitie heeft weliswaar zijn voorzieningen beter ingeschat, maar die inspanningen werden tenietgedaan door verschuivingen van
gegevens in een Excel-bestand dat manueel wordt bijgewerkt245. Dergelijke fouten kunnen
onder meer vermeden worden door bij de jaarafsluiting niet alleen de wijzigingen maar ook
de openings- en einsaldi op de detailstaten af te stemmen met de saldibalans.
De FOD Sociale Zekerheid hanteert zoals de vorige jaren een afwijkende methode voor de
dossiers in het kader van de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB). Door het grote
aantal dossiers (ongeveer 4.000) blijken de instructies van de Federale Accountant in de
praktijk niet werkbaar. Het departement berekent bijgevolg de voorziening op basis van
het aantal claims dat het in de afgelopen jaren afsloot, in combinatie met een historische
gemiddelde kost.
Naast de voorzieningen voor geschillen boekt de FOD Financiën een voorziening van
197,9 miljoen euro voor vervallen bankbiljetten. De FOD kan dit bedrag echter niet op een
betrouwbare manier ramen. Het Rekenhof herhaalt daarom zijn aanbeveling om de toelich-

245 Concreet waren in het overzicht niet alle kolommen meegenomen bij het toevoegen en verwijderen van rijen waardoor gegevens verschoven.
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ting van de jaarrekening aan te vullen met het totaal van de in omloop zijnde biljetten246 en
de gebruikte berekeningsmethode, om zo de transparantie te verbeteren247.
Tot slot merkt het Rekenhof op dat de toenames en afnames van voorzieningen moeten
worden geboekt via afzonderlijke grootboekrekeningen. Hierdoor komen de wijzigingen
tegenover het vorige jaar duidelijker in de jaarrekening tot uiting. De FOD Financiën boekt
echter nog steeds het nettoverschil van de toenames en de afnames op één grootboekrekening, maar wil dit vanaf de rekeningen 2019 aanpassen.
3.9

Wachtrekeningen en overlopende rekeningen

3.9.1
Passiefrekeningen
Op de wachtrekeningen en de overlopende rekeningen van het passief stond op 31 december 2018 21.286,3 miljoen euro (-1.620,2 miljoen euro in vergelijking met 2017). De bedragen
op die rekeningen houden vooral verband met het beheer van de overheidsschuld. Op het
einde van het boekjaar bedragen de gelopen (maar niet vervallen) financiële kosten immers 5.763,5 miljoen euro (-292,9 miljoen euro) en de over te dragen financiële opbrengsten
14.794,5 miljoen euro248 (-1.518,1 miljoen euro).
In de wachtrekeningen vertegenwoordigden de virtuele fondsen249 aan passiefzijde 172,7 miljoen euro in 2018 (-50,5 miljoen euro tegenover 2017). Die verrichtingen voor rekening van
derden zouden moeten worden geboekt op de passende rekeningen van klasse 4, zonder
impact op de resultatenrekening (klassen 6 en 7). Hoewel de huidige boekingsmethode het
volgens de overheidsdiensten makkelijker maakt om de derdenfondsen op te volgen, doet
ze de kosten en opbrengsten van het algemeen bestuur kunstmatig toenemen.
Ondanks de aanbevelingen van het Rekenhof250 heeft de FOD Economie 37,6 miljoen euro251
(+1,1 miljoen euro in vergelijking met 2017) op een wachtrekening van het passief laten
staan. Dat gebeurde op verzoek van de beleidscel van de minister van Landbouw. Met die
som zouden eventuele kosten uit het verleden worden gefinancierd van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), dat in 2014 werd geregionaliseerd252. De Staat heeft
die kosten overgenomen toen het BIRB in vereffening ging. Het Rekenhof is, zoals de FOD
BOSA 253, van oordeel dat die bedragen, gelet op artikel 4 van het koninklijk besluit van

246 Op basis van informatie van de Nationale Bank van België waren er eind 2017 nog voor 147,2 miljoen euro van de
laatste serie bankbiljetten in omloop en nog 288,0 miljoen euro biljetten van oudere series.
247 Zie ook al Rekenhof, 175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, oktober 2018, p. 110, www.rekenhof.be.
248 Het gaat voornamelijk om uitgiftepremies voor OLO’s ten voordele van de Schatkist (12.950,3 miljoen euro) en de
positieve waardering (tegen marktpijs) van intrestswaps (1.383,6 miljoen euro).
249 Virtuele fondsen maken het mogelijk om in de begrotingsboekhouding verrichtingen voor rekening van derden te
boeken parallel met de boeking ervan als kosten en opbrengsten in de algemene boekhouding. Het gaat om louter
technische begrotingsrubrieken.
250 Rekenhof, “Jaarrekeningen 2017”, 175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 111, www.rekenhof.be.
251 Als tegenboeking voor dat bedrag worden liquide middelen bewaard op een bankrekening van de FOD.
252 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 met betrekking tot de overdracht van het gebouw, de reserves,
het bedrijfskapitaal en de lasten van het verleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau aan de federale
Staat, alsmede de overdracht van andere goederen, rechten en verplichtingen van het Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau aan de gewesten, alsmede zijn vereffening en zijn afschaffing.
253 De FOD BOSA stelde ook voor de eventuele uitgaven te dekken met de interdepartementale provisie.

Jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur / 121

8 juli 2014, zouden moeten terugvloeien naar de Schatkist en als begrotingsontvangsten
geboekt zouden moeten worden.
De FOD Economie heeft ook bedragen in verband met oude industriële octrooien op de
wachtrekening laten staan, waardoor die niet zijn toegewezen bij de ontvangsten. De rekening die wordt gebruikt om de octrooien te beheren, vertoont een creditsaldo van 2,4 miljoen euro. Dit bedrag kan niet worden gereconcilieerd met de gegevens uit het IT-systeem
waarmee de octrooien worden beheerd. De FOD werkt met de betrokken dienst samen om
de verschillen te identificeren.
De FOD Sociale Zekerheid heeft per vergissing op het passief 41,9 miljoen euro geboekt als
over te dragen opbrengsten. Hierdoor dalen de opbrengsten van het algemeen bestuur ten
onrechte. Aangezien het gaat om verrichtingen voor rekening van derden (ontvangsten
geïnd voor rekening van de deelstaatentiteiten en geboekt op de balans), mogen ze de resultatenrekening niet beïnvloeden.
3.9.2
Actiefrekeningen
Op de wachtrekeningen en de overlopende rekeningen van het actief stond eind
2018 3.181,4 miljoen euro (-982,1 miljoen euro in vergelijking met 2017). Zoals bij de passiefrekeningen houdt dit bedrag vooral verband met het beheer van de overheidsschuld, meer
bepaald 3.566,3 miljoen euro254 over te dragen financiële kosten (-1.038,2 miljoen euro).
De fondsen die de belastingdiensten van de FOD Financiën nog moeten toewijzen
(448,7 miljoen euro) staan 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 vóórdat de FOD in Fedcom werd geïntegreerd maar die nog niet zijn toegewezen bij de
ontvangsten. Het Rekenhof beveelt de FOD aan die rekeningen uit te zuiveren.
Defensie, de FOD Financiën, de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken gebruiken
geen overlopende rekeningen. Dit strookt niet met het koninklijk besluit van 10 november 2009. Als gevolg daarvan zijn diverse kosten en opbrengsten niet toegerekend aan het
juiste boekjaar.
3.10
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Op 31 december 2018 bedroegen de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen respectievelijk 32,6 miljard euro (+4,0 miljard euro in vergelijking met eind 2017) en
120,3 miljard euro (+7,7 miljard euro). Het merendeel van die rechten en verplichtingen
situeert zich bij de FOD Financiën.
3.10.1 Door de Staat gewaarborgde schulden
De Staat waarborgt voor 45,9 miljard euro aan leningen (47,0 miljard euro in 2017). Het
gaat voornamelijk om het uitstaande bedrag aan leningen aangegaan door Dexia Holding
(33,7 miljard euro), het Europees Fonds voor Financiële Stabiliteit (8,5 miljard euro), de
NMBS (1,8 miljard euro) en de socialehuisvestingsmaatschappijen (1,8 miljard euro)255.

254 Het gaat voornamelijk om uitgiftepremies voor OLO’s ten laste van de Schatkist (1.532,0 miljoen euro) en de negatieve waardering (tegen marktpijs) van intrestswaps(1.547,7 miljoen euro).
255 Zie het artikel over de tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële stabiliteit in deel III van dit boek.
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Ten aanzien van de Nationale Delcrederedienst werden verbintenissen aangegaan voor
24,3 miljard euro.
De toelichting vermeldt ook de waarborgen in verband met de bescherming van deposito’s
(100.000 euro per spaarder/coöperant en per instelling). Die waarborgen beogen de deposito’s, de levensverzekeringscontracten van tak 21 en het kapitaal van erkende coöperatieve
vennootschappen. De bijlagen hebben nooit een globale raming vermeld.
Net als de voorgaande jaren werd in 2018 geen enkele voorziening aangelegd voor het risico
op activering van die waarborgen.
3.10.2 Uitstaand bedrag aan budgettaire vastleggingen
Het uitstaand bedrag aan budgettaire vastleggingen bedroeg eind 2018 12,0 miljard euro
(eind 2017: 4,8 miljard euro). Die stijging is in de eerste plaats toe te schrijven aan diverse
bestellingen voor militair materieel van Defensie die nog niet budgettair zijn vereffend.
De voornaamste hebben betrekking op de F-35-gevechtsvliegtuigen (4,0 miljard euro), de
Franse gevechtsvoertuigen (1,6 miljard euro) en de polyvalente fregatten van de Marine
(1,2 miljard euro).
3.10.3 Uitstaand bedrag aan juridische verbintenissen van meerjarenopdrachten
De budgettaire vastlegging in verband met een meerjarenopdracht is beperkt tot de sommen die tijdens het begrotingsjaar in aanmerking komen. In dat geval moet het saldo van
de juridische verbintenis, d.w.z. het gedeelte dat nog niet budgettair is vastgelegd, buiten
de balans worden geboekt in subklasse 094 256. Het uitstaande bedrag van die juridische
verbintenissen bedroeg op 31 december 2018 727,0 miljoen euro (+81,0 miljoen euro in vergelijking met 2017).
De FOD Justitie is het enige departement dat zijn juridisch uitstaand bedrag nog niet heeft
geboekt. Met de invoering in 2019 van een nieuw aankoopplatform bij het algemeen bestuur
en het informaticaproject Just for You, dat de wet van 22 mei 2003 volledig wil uitvoeren
bij de FOD Justitie, zou het mogelijk moeten zijn het uitstaande bedrag van de juridische
verbintenissen van het departement te bepalen.
3.10.4 Borgtochten
Een borgtocht is een financiële waarborg die de opdrachtnemer van een overheidsopdracht
geeft tot de volledige en goede uitvoering ervan257. Die borgtocht kan worden gesteld bij de
Deposito- en Consignatiekas (DCK) of bij bankinstellingen. Omdat de rekeningen van de
DCK zijn geïntegreerd in die van de FOD Financiën, worden alleen de borgtochten die bij
bankinstellingen worden gestort, als rechten buiten balans opgenomen (subklasse 031). Ze
bedragen 49,9 miljoen euro. In dat bedrag zitten niet de borgtochten van de FOD Justitie.
Die kon het bedrag ervan niet meedelen.
Sinds 2018 worden de waarborgen die de marktdeelnemers storten in het kader van het
PLDA-systeem (Paperless Douane en Accijnzen) en waarmee ze verbintenissen kunnen aan-

256 Artikel 19 van de wet van 22 mei 2003.
257 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.

Jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur / 123

gaan ten aanzien van de belastingadministratie, ook in die rubriek geboekt. Het gaat om
3,1 miljard euro.
3.10.5 Terugvorderbare voorschotten in het kader van de Airbusprogramma’s
Het uitstaande bedrag van de (onder voorwaarden) terugvorderbare voorschotten die
worden toegekend in het kader van de Airbusprogramma’s258 bedroeg eind 2018 403,7 miljoen euro (392,4 miljoen eind 2017). Om terugvorderbaar te zijn, moet het programma wel
succesvol zijn. De departementen blijken echter niet over voldoende procedures te beschikken om die projecten regelmatig op te volgen en bijgevolg de terug te vorderen bedragen
juist te bepalen.
3.10.6 Vastgestelde rechten van de belastingadministraties
De nog niet ingevorderde vastgestelde rechten van de belastingadministraties werden zoals
voor de voorgaande boekjaren buiten de balans geboekt. Het ging om 28,8 miljard euro op
31 december 2018 (28,1 miljard euro op 31 december 2017).
De fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de FOD Financiën moeten sinds 1 januari 2017 als
vastgestelde rechten worden geboekt259. Die bedragen hadden dus als vorderingen moeten
worden geboekt op de actiefzijde van de balans. Die vorderingen zijn dus sterk onderschat.
De FOD Financiën zoekt naar IT-oplossingen om die boeking in de balans uit te voeren.
3.10.7 Opvraagbaar kapitaal in internationale instellignen
Het geplaatst en niet opgevraagd kapitaal in internationele instellingen bedroeg eind
2018 37,1 miljard euro (37,3 eind 2017). Het gaat voornamelijk om deelnemingen in het Europees stabiliteitsmechanisme (21,6 miljard euro), in de Europese Investeringsbank (9,9 miljard euro) en in de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (4,2 miljard USD).
Het Rekenhof onderstreept dat de bedragen als niet-opgevraagd kapitaal dat in deviezen260
is geplaatst, moeten worden omgerekend tegen de slotkoers261 in plaats van tegen de historische waarde bij de plaatsing. Als de tegenpartij het kapitaal opvraagt, loopt de Staat immers
een wisselrisico. Ingevolge de controle door het Rekenhof werd een correctie van 263,7 miljoen euro aangebracht. Het niet-opgevraagd kapitaal van het Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) geplaatst in Amerikaanse dollars (USD) is niet omgerekend tegen de
slotkoers. De omrekening van dat bedrag tegen de wisselkoers van 31 december 2018 zou
het niet-opgevraagde kapitaal dat in deviezen is geplaatst, met 4,6 miljoen euro hebben
verhoogd.

258 Rekenhof, “Terugbetaling van voorschotten aan ondernemingen in het kader van de Airbusprogramma’s”,
171e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2014, p. 347-354,
www.rekenhof.be.
259 Artikel 134 van de wet van 22 mei 2003.
260 Namelijk 31,4 miljoen USD voor de Multilateral Investment Guarantee Agency, 389,2 miljoen XDR (speciale trekkingsrechten) voor de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, 4.207,0 miljoen USD voor de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, 497,0 USD voor de Aziatische Ontwikkelingsbank en 541,7 miljoen USD voor de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank.
261 Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Advies 152-1, sectie VIII, punt H.
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3.11
Toelichting
De toelichting is één van de vier delen van de jaarrekening, samen met de balans, de resultatenrekening en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. Ze bevat de
informatie die noodzakelijk is (onder meer technische gegevens in verband met de rekeningen) om de balans en de resultatenrekening te kunnen analyseren en om de niet in de
balans opgenomen rechten en verplichtingen te kunnen specificeren262.
De voorstelling van de jaarrekening wordt geregeld door het koninklijk besluit van
29 april 2012. Dat bevat een minimumlijst van de staten waaruit de toelichting van de jaarrekening moet bestaan. Dat besluit verstrekt bovendien een model van elk van die staten.
De toelichting bij de jaarrekening is weliswaar in overeenstemming met het reglementair
model, maar de kwaliteit van de algemene commentaar en van de bijlagen zou nog moeten
worden verbeterd. Bepaalde informatie over rubrieken van materieel belang van de jaarrekening is immers nog steeds afwezig, verkeerd of onvoldoende onderbouwd.

4

Conclusies

4.1
Geraamde weerslag van de vaststellingen
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de belangrijkste correcties die voortvloeien
uit de problemen die in dit hoofdstuk aan bod kwamen, met een verwijzing naar de betrokken passages. Ze bevat zowel de correcties die al in de aangepaste versie van de jaarrekening
werden aangebracht, als de correcties die volgens het Rekenhof nog moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van de jaarrekening te verbeteren. Als de voorgestelde correctie niet
op een betrouwbare manier kan worden geraamd, wordt in de tabel vermeld dat dit niet
beschikbaar is (N.B.)

262 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.

Jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur / 125

Tabel 33 – Geraamde weerslag van de vaststellingen (in miljoen euro)
Activa
Eerste versie van de jaarrekening 2018
Correcties voorraden Defensie en Federale Politie

97.889,6 97.889,6
-153,9

Correcties voorzieningen
Correctie participatie in Astrid

Totaal correcties

-100,0

10,0
-25.631,8
25.117,3

1,8

4,7

-2,9

8,9

-252,1

509,2

-761,3

8,9

-4.627,3

-129,0

-761,3
97.637,5

97.637,5

Niet gecorrigeerde correcties

Activa

Passiva

Eliminatie intercompany-vorderingen en schulden

-2,3

Boeking fiscale ontvangsten op basis van
vastgestelde rechten (inclusief boeking
openstaande vorderingen)

N.B.

6.452,8

Correctie over te dragen opbrengsten FOD
Sociale Zekerheid

-79,5

Resultaten- Begrotingsrekening
saldo
N.B.
N.B.

42,0

1.086,4
-1.086,4

1.626,5

1.626,5

1.626,5

-125,0

-125,0

-125,0

Vakantiegeld, achterstallen en overuren niet
aangerekend in de begrotingsboekhouding

-370,6

Correcties andere ontbrekende sociale
schulden

N.B.

N.B.

Te ontvangen facturen niet aangerekend in de
begrotingsboekhouding
401,7

401,7

Terreinen en gebouwen- actualisering van de
inventaris en waardering aan marktwaarde

N.B.

N.B.

Correcties voorraden

N.B.

Correcties voorzieningen

N.B.
N.B.

N.B.

Boeking schuld aan Regie der Gebouwen
(correctie tegenover eigen vermogen)

Bron: resultaten van de controle van het rekenhof

N.B.
-26,9

Blok A van Résidence Palace boeken als vast
actief

Afgrenzing boekjaren

N.B.

6.452,8
-42,0

Onterechte boeking van een vordering
(op het passief) voor vermindering
personenbelasting Vlaanderen (correctie
tegenover eigen vermogen)

Correctie overdracht “bijzondere
financieringswet”

-137,9

-100,0

Aangepaste versie van de Jaarrekening 2018

Definitieve vaststelling van de
autonomiefactor

-3.866,0

514,6

Verschil resultaatsverwerking

Overboeking negatieve fiscale vorderingen
naar de passiefzijde

Resultaten- Begrotingsrekening
saldo
-153,9

-10,0

Correctie foutieve toewijzing aan
personenbelasting
Overige

Passiva

N.B.

126,5
-126,5
N.B.

N.B.

N.B.

N.B.
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4.2
Samenvatting van de opmerkingen en aanbevelingen
De belangrijkste opmerkingen en aanbevelingen in dit hoofdstuk kunnen als volgt samengevat worden.
Tabel 34 – Samenvatting van de opmerkingen en aanbevelingen

Punt in het
hoofdstuk

Vaststelling

Aanbeveling

Eerste
keer
opgemerkt
in de jaarrekening

1.1
3.3.1
3.7

De inventaris van de bezittingen,
rechten, schulden en
verplichtingen van alle aard blijft
onvolledig. De opmerking slaat in
het bijzonder op de materiële en
immateriële vaste activa.

Er moet jaarlijks een volledige
inventaris worden opgesteld
(artikel 16 van de wet van 22 mei
2003).

2011

2.1.2

De eerste versie van de
jaarrekening bevatte elementaire
fouten die op basis van een
eerstelijnscontrole en een beperkt
analytisch nazicht hadden kunnen
worden opgemerkt.

De Federale Accountant moet
een kwalitatieve en inhoudelijke
controle uitvoeren op de
eindejaarsboekingen en andere
boekhoudgegevens die door
de departementen worden
aangeleverd.

2018

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 rechten kunnen
naleven.

2009

2.1.2

Er worden verrichtingen op
afgesloten boekjaren geboekt.

Dergelijke boekingen moeten
worden verboden.

2012

2.1.3

De departementen hebben
onvoldoende inzicht in hun
boekhoudkundige rapportering.

De departementen moeten
inzicht verwerven in de
cijfergegevens. Ze moeten
minimaal belangrijke
schommelingen kunnen
verklaren.

2018

2.2

De waarderingsregels zijn
onvolledig en de departementen
leven ze niet na.

De Federale Accountant moet
exhaustieve waarderingsregels
opstellen en verspreiden. De
departementen moeten de
richtlijnen van de Federale
Accountant naleven.

2009

3.4

De waarderingsregels voor de
De Federale Accountant moet de
voorraden zijn niet uniform tussen waarderingsregels uniformiseren
de departementen.
rekening houdend met de soorten
voorraad.

2009

2.3

De verrichtingen tussen
departementen zijn onvolledig
geconsolideerd, alleen de perfect
overeenstemmende bedragen
worden geëlimineerd.

2009

2.1
3.1.2
3.2.2
3.6.2.1

De Federale Accountant
moet precieze en adequate
procedures uitwerken om
consolidatieverschillen te
vermijden.
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Punt in het
hoofdstuk

Vaststelling

Aanbeveling

Eerste
keer
opgemerkt
in de jaarrekening

3.1
3.2.1

Het concept van vastgesteld recht De departementen moeten
wordt slecht toegepast bij de
organisatorische en technische
ontvangsten en de uitgaven.
maatregelen 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
boeken op het moment dat
de voorwaarden 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 fiscale ontvangsten
verduidelijken.

2017

3.1.1

Als oninvorderbaar beschouwde
btw-vorderingen worden niet
geboekt.

De FOD Financiën moet alle
vorderingen boeken.

2017

3.1.2
3.2.2

Er ontbreken
verantwoordingsstukken,
zowel bij de uitgaven als de
ontvangsten.

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,
herklassering, overlopende
rekeningen) worden onvolledig
geboekt.

De departementen moeten
de instructies van de Federale
Accountant volgen.

2009

3.1.2
3.2.2
3.2.4.2
3.3.1

Het onjuist gebruik van de
rekeningen van het boekhoudplan
vertekent de voorstelling van de
jaarrekening.

De Federale Accountant
moet het uniform gebruik van
grootboekrekeningen opvolgen,
en zo nodig bijkomende
instructies verstrekken.

2009

3.1.4

De herklassering van creditsaldi
naar het passief en van debetsaldi
naar het actief gebeurt
onvolledig.

De departementen moeten bij het
einde van het boekjaar de saldi
waar nodig herklasseren.

2009

3.2.3

Vorderingen op de gewesten
als gevolg van de definitieve
vaststelling van de
autonomiefactor zijn niet in de
balans opgenomen.

De FOD Financiën moet de
vorderingen op de gewesten
boeken voor in totaal
1.626,5 miljoen euro.

2018

De kosten als gevolg van de
inhoudingen (2%) op de dotaties
aan de gewesten zijn onderschat.

De FOD Financiën moet de
volledige kost van de dotaties
aan de gewesten boeken
(zonder vermindering voor de
inhoudingen)

De departementen gaan
niet systematisch de
overeenstemming na van de
loon- en belastingsgegevens met
Fedcom.

De departementen moeten ervoor
zorgen dat de geboekte bedragen
in Fedcom overeenstemmen met
de loon- en belastingsgegevens.

3.2.4

2012
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Punt in het
hoofdstuk
3.2.4

Vaststelling

Aanbeveling

Eerste
keer
opgemerkt
in de jaarrekening

De personeelsgerelateerde
schulden worden onvolledig of
foutief geboekt.

De Federale Accountant moet
zijn instructies aanpassen zodat
de departementen alle sociale
schulden boeken waarvan ze
kennis hebben.

2009

Sommige sociale schulden
(voornamelijk vakantiegeld) en
een deel van de te ontvangen
facturen worden niet in de
begrotingsboekhouding geboekt.

De uitgaven moeten tegelijk in
de begrotingsboekhouding en de
algemene boekhouding worden
geboekt.

2009

3.3.1

De terreinen en gebouwen
worden niet (jaarlijks)
geherwaardeerd.

Deze vaste activa moeten worden
geherwaardeerd overeenkomstig
artikel 8 van het koninklijk besluit
Boekhoudplan.

2009

3.3.1

De inventaris en waardering van
terreinen en gebouwen berust
niet op correcte en volledige
databanken.

De databanken moeten worden
geanalyseerd om dubbele en
foute boekingen weg te werken
en de ontbrekende activa erin op
te nemen.

2015

3.3.1

Er worden te hoge afschrijvingen
geboekt door het gebruik van
bestaande fiches van vaste activa
in Fedcom.

De departementen moeten
systematisch nieuwe fiches
maken voor elk vast activum.

2009

3.4

De voorraden van Defensie
zijn overschat door een slechte
inventarisatie, classificatie en
waardering van de activa.

Defensie moet een actieplan
uitwerken om opnieuw een
getrouw beeld van haar voorraden
te verkrijgen.

2017

3.5

Bepaalde bank- en
postrekeningen en kassen zijn niet
opgenomen in Fedcom en dus
evenmin in de balans. Voor andere
ontbreken verrichtingen.

De departementen moeten al
hun rekeningen en verrichtingen
zonder uitstel opnemen in
Fedcom.

2010

3.5

Op wachtrekeningen
die gekoppeld zijn aan
postrekeningen staan op het
einde van het jaar nog belangrijke
saldi open.

De departementen moeten de
wachtrekeningen permanent
opvolgen zodat op het jaareinde
alle saldi kunnen toegewezen
worden aan de gepaste
grootboekrekeningen.

2010

3.6.1

De perimeter van de schuld
van het algemeen bestuur is
onvoldoende gedefinieerd
en verdeeld over drie
departementen.

De FOD Financiën en de Federale
Accountant moeten de perimeter
van de schuld verduidelijken.

2018

3.6.2

Voor de meeste
De departementen moeten de
leveranciersschulden die via
openstaande saldi periodiek
externe confirmaties werden
afstemmen met de leveranciers.
gevalideerd, zijn er onverklaarde
verschillen met de bedragen die in
Fedcom zijn opgenomen.

3.2.4.3
3.6.2.1

2017
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Punt in het
hoofdstuk

Vaststelling

Aanbeveling

Eerste
keer
opgemerkt
in de jaarrekening

3.6.3.3

De langetermijnschulden van de
FOD Mobiliteit zijn opgenomen in
de jaarrekening, maar werden niet
opgenomen bij de toestand van
de staatsschuld (bijlage 18).

Alle schulden van het algemeen
bestuur moeten in de toestand
van de staatsschuld opgenomen
worden.

2018

3.7

Om uiteenlopende redenen
voeren 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
onvoldoende onderbouwd en de
waarderingsregels ervoor worden
niet coherent toegepast.

De departementen moeten hun
ramingen onderbouwen en zich
houden aan de richtlijnen van de
Federale Accountant.

2009

3.9

De kosten en opbrengsten zijn
overschat door boeking van
verrichtingen voor rekening van
derden in de klassen 6 en 7.

De departementen moeten de
verrichtingen voor rekening van
derden boeken in de passende
rekeningen van klasse 4.

2011

3.9.1

Ontvangsten van de FOD
Economie zijn niet geboekt in de
begrotingsboekhouding en blijven
op een wachtrekening.

De bedragen moeten worden
teruggestort aan de Schatkist
en als begrotingsontvangsten
geboekt.

2017

3.9.2

Nog toe te wijzen oude fiscale
ontvangsten op wachtrekeningen
verhogen het balanstotaal.

De FOD Financiën moet een
oplossing uitwerken om deze
rekeningen aan te zuiveren.

2015

3.10

De niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen zijn
onvolledig, in het bijzonder voor
de FOD Justitie.

De Federale Accountant moet de
rechten en verplichtingen voor
alle departementen beter in kaart
brengen.

2012

3.11

Bepaalde informatie in de
toelichtingen en de algemene
commentaar ontbreekt, is foutief
of onvoldoende gestaafd.

De Federale Accountant moet
de interne samenhang en
het revisieproces voor deze
documenten verbeteren

2011

Bron: resultaten van de controle van het Rekenhof
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Voorbereiding van de Federale
Accountant op de opmaak
van de geconsolideerde
jaarrekeningen van de
Federale Staat
Mede door het gebrek aan regelgevend kader heeft de Federale Accountant zich voor de consolidatieprincipes gebaseerd op de ESR-normen. Daardoor wordt een aantal stromen, zoals
onderlinge leveringen van goederen en diensten, niet in de consolidatie geëlimineerd. Volgens
artikel 137 van de wet van 22 mei 2003 moet echter het geheel van de grootboekrekeningen
geconsolideerd worden.
De Federale Accountant moet een actievere rol vervullen om de kwaliteit van de rekeningen
van de diensten te verhogen. Daarbij moet de uniforme toepassing van aanrekenings- en waarderingsregels voorop staan. Naast het verstrekken van duidelijke instructies en vorming moet
ook een uitgebreidere kwaliteitscontrole worden ingevoerd.
Tot slot garanderen de vooropgestelde consolidatieprocedures momenteel onvoldoende het behalen van het gewenste kwaliteitsniveau. Zo moeten de procedures voor de onderlinge afstemming van de geboekte interne stromen verder worden uitgewerkt.

1

Inleiding

De minister van Begroting moet op grond van artikel 110 van de wet van 22 mei 2003 de
jaarrekening van de federale Staat opstellen op basis van de boekhoudkundige verrichtingen van de diensten die zijn onderworpen aan de wet en behoren tot de centrale overheid
(code S1311)263. Sinds het boekjaar 2019 is de wet van 22 mei 2003 van toepassing op alle
diensten, zodat vanaf dat jaar een eerste volledige consolidatie mogelijk is. De jaarrekening
van de federale Staat moet bovendien vanaf het boekjaar 2020 voor certificering aan het
Rekenhof worden voorgelegd.

263 De wet van 22 mei 2003 is op 1 januari 2018 in werking getreden voor de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en de administratieve openbare instellingen (AOI’s), en op 1 januari 2019 voor de
met de AOI’s met beheersautonomie gelijkgestelde instellingen. Zij vormen samen met het algemeen bestuur de
“diensten” bedoeld in artikel 2 van de wet. De “gelijkgestelde instellingen” zijn de entiteiten met rechtspersoonlijkheid die door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) geclassificeerd worden onder de centrale overheid (code S1311) en niet op basis van artikel 2, 3°, van de wet worden uitgesloten.
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Een geconsolideerde jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de
financiële toestand en het resultaat van het geconsolideerde geheel264, alsof de diensten
die er deel van uitmaken slechts één enkele economische entiteit vormen. Hiervoor is het
fundamenteel dat de kwaliteit van de individuele rekeningen van deze diensten voldoende
hoog is. Zowel voor het algemeen bestuur265 als voor de ADBA’s en de AOI’s266 blijkt uit de
meest recente controle dat de inventaris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen conform artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 onvolledig is.
Om aan de verplichtingen van de wet van 22 mei 2003 te voldoen startte de FOD Budget
en Beheerscontrole in 2014 met de ontwikkeling van een ondersteunend softwarepakket,
eBMC267. Dat pakket moest het proces van de boekhoudkundige consolidatie en ook van de
opmaak en de opvolging van de begroting van alle diensten ondersteunen, om ook aan de
Europese verplichtingen tegemoet te komen.
Het Rekenhof heeft een ontwerp voor dit artikel ter commentaar bezorgd aan de minister
van Begroting en aan de Federale Accountant in het kader van een informele tegensprekelijke procedure. De Federale Accountant antwoordde op 11 september 2019. Zijn antwoord
werd verwerkt in dit artikel.

2

Onderzoeksresultaten

2.1
Regelgevend kader
Artikel 110 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de jaarrekening van de federale Staat
een balans, een resultatenrekening en een samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen moet bevatten, samen met een verantwoordingsbijlage. In tegenstelling tot de
toelichting die bij de jaarrekening van iedere dienst moet worden gevoegd268 is er voor de
verantwoordingsbijlage geen uitvoeringsbesluit dat de inhoud ervan vastlegt.
Artikel 137 van de wet bepaalt verder dat de consolidatie gebeurt over het geheel van de
rekeningen van het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009269.
Volgens de Federale Accountant moet de verantwoordingsbijlage verduidelijken welke entiteiten in de consolidatie zijn opgenomen en welke consolidatieprincipes en –procedures
worden toegepast, en zal zij daarnaast minimaal ook de belangrijkste wijzigingen tegenover het vorig boekjaar opnemen.

264 Zie ook artikel 115 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.
265 Zie hiervoor in deel 2 van dit Boek het artikel over de algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de
federale Staat.
266 Rekenhof, 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, 114 p., www.rekenhof.be.
267 Budget – Monitoring – Consolidation. Dit is een informaticatool voor de financiële rapportering, en dit zowel voor
de opmaak en de opvolging van de begroting, de monitoring als voor de consolidatie.
268 De inhoud van deze toelichting is vastgelegd in 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.
269 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.
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2.2
Consolidatieprincipes
Aangezien er nog geen regelgeving over de consolidatie is, heeft de Federale Accountant
zich geïnspireerd op de ESR-normen. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat deze normen niet
volledig overeenstemmen met de vereisten van de wet van 22 mei 2003. Om die overeenstemming met de wet te bereiken zouden de consolidatieprincipes nog verder moeten worden uitgewerkt via een uitvoeringsbesluit.
Concreet verwijst de Federale Accountant naar de ESR-normen om te bepalen welke intercompanyverrichtingen270 bij de consolidatie worden geëlimineerd. Volgens die normen gaat
het om de volgende drie stromen271:
1.
2.
3.

inkomsten- en kapitaaloverdrachten;
rente, voortvloeiend uit het bezit van financiële activa en passiva van overheden;
transacties van financiële activa en passiva (bv. leningen aan andere overheden).

Bijgevolg worden onder meer leveringen van goederen en diensten tussen verschillende
overheidsdiensten niet beschouwd als intercompanyverrichtingen en zullen deze niet geëlimineerd worden bij de consolidatie.
Hoewel deze aanpak verantwoord is volgens de macro-economische benadering van de
ESR-normen, is ze boekhoudkundig niet conform artikel 137 van de wet van 22 mei 2003.
Dat artikel stelt immers dat de consolidatie gebeurt over het geheel van de rekeningen van
het boekhoudplan. Een gedeeltelijke eliminatie ondermijnt de getrouwheid van een geconsolideerde jaarrekening waarbij een economisch totaalbeeld moet worden gegeven van de
federale Staat.
De Federale Accountant is van mening dat onder “consolidatie” in artikel 137 van de wet van
22 mei 2003 alleen het samenvoegen van de saldi op de grootboekrekeningen moet worden
begrepen en dat dit artikel zich niet uitspreekt over de eliminaties van intercompanyverrichtingen. Daarnaast motiveert hij de keuze van de consolidatieprincipes deels op basis
van de materialiteit van de financiële stromen: alleen de meest significante stromen worden
geëlimineerd. In 2016 heeft de Federale Accountant berekend dat 99 % van alle intercompanyverrichtingen (uitgedrukt in bedragen) op basis van bovenstaande definitie werd geëlimineerd. Als in de toekomst andere stromen belangrijker worden, geeft de Federale Accountant aan dat een ruimere definitie van intercompanystromen overwogen kan worden.
Hij verwijst ook naar de internationale boekhoudstandaard IPSAS 35272, die verschillende
oplossingen biedt om het consolidatieproces te vereenvoudigen als een groot aantal entiteiten moet worden geconsolideerd. Daarbij worden dan entiteiten, balansen of transacties
die onder de materialiteitsdrempel vallen, niet geconsolideerd, maar IPSAS 35 geeft geen
richtlijnen over de toepassing van materialiteit273.

270 Intercompanyverrichtingen zijn de interne stromen tussen de entiteiten waarvan de rekeningen worden geconsolideerd. Deze interne stromen resulteren in kosten en opbrengsten in de resultatenrekening en schulden en vorderingen in de balansen die bij de consolidatie geëlimineerd worden om dubbeltellingen te vermijden. Als dat niet zou
gebeuren, zouden de balans en resultatenrekening kunstmatig verhoogd worden.
271 ESR2010, 20.156.
272 IPSAS (International Public Sector Accounting Standard) 35, Consolidated Financial Statements, BC53.
273 IPSAS 35, BC 54.
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Als de Federale Accountant een dergelijke strategie om het consolidatieproces te vereenvoudigen wil gebruiken, moet hij motiveren hoe hij dat wil doen, rekening houdende met
materialiteit, en vervolgens initiatieven nemen om deze vereenvoudigde methode te laten
opnemen in de regelgeving.
2.3
Invoering van eBMC
In 2014 heeft de Federale Accountant een project opgestart dat de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening moet voorbereiden. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van het
programma eBMC. Dat moet op termijn gebruikt worden voor de opmaak van de begroting,
de rapportering naar Europa en de consolidatie van de gegevens van de diensten.
eBMC is, zoals andere IT-projecten van de Federale Accountant, in fases ingevoerd met een
pilootfase en meerdere roll-outs. De test- en ontwikkelfase startte in de tweede helft van
2015.
In 2017 voerden zes diensten274 in een pilootfase hun balansen en intercompanysaldi van
2016 in eBMC in. In 2018 volgden 40 andere diensten met hun balansen en intercompanysaldi van zowel 2016 als 2017. Deze rekeningen vertegenwoordigden 60 % van de grootboekrekeningen. De pilootdiensten waren onder meer geselecteerd op basis van hun onderlinge
relaties waardoor problemen in groep aangepakt konden worden.
In december 2018 werd het invoeren van de gegevens afgerond. De Federale Accountant
heeft vervolgens de verschillen in gebruik van grootboekrekeningen door de verschillende
diensten in kaart gebracht. Momenteel werkt de Federale Accountant aan een overzicht dat
weergeeft wanneer de diensten welke grootboekrekeningen275 gebruiken, zodat het gebruik
meer geharmoniseerd kan worden. De Federale Accountant geeft ook opleidingen aan de
toekomstige gebruikers, waardoor de consistentie in het gebruik van de grootboekrekeningen zou moeten verbeteren.
Diensten die niet het Algemeen Rekeningen Stelsel (ARS)276 gebruiken, hanteren een overeenstemmingstabel die in overleg met de Federale Accountant wordt opgesteld. Aangezien
de meeste diensten hiervan het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel (MAR) gebruiken,
zijn de werkzaamheden voor de Federale Accountant op de overeenstemmingstabellen eerder beperkt. De diensten maken elk jaar opnieuw de overeenstemming, maar vanaf het
tweede jaar is de werklast om de tabel te documenteren beperkt, tot er nieuwe of gewijzigde
grootboekrekeningen opduiken. Na de controle van de initiële overeenstemmingstabel controleert de Federale Accountant de tabellen die de diensten de volgende jaren maken niet
systematisch en adviseert hij alleen als hij een specifieke vraag van een dienst ontvangt.
Nochtans is de Federale Accountant als centrale actor de meest aangewezen instantie om
deze controle uit te voeren die cruciaal is om de kwaliteit van de rekeningen te garanderen.

274 Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Federaal Planbureau, Nationale Veiligheidsoverheid, Koninklijke Munt en Agentschap van de
Schuld.
275 Tot op niveau van de eerste drie cijfers van een grootboekrekening.
276 Zie het koninklijk besluit van 10 november 2009.
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De meeste diensten van beide fases hebben voor 31 maart 2019 ook hun gegevens voor het
boekjaar 2018 in eBMC ingegeven277. De diensten van het algemeen bestuur voeren tot
2019 zelf geen gegevens in in eBMC, aangezien de nodige gegevens rechtstreeks vanuit Fedcom overgenomen worden. De Federale Accountant neemt indien nodig contact op met de
departementen voor verduidelijking.
De enkele diensten278 die weliswaar onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003 vallen
maar niet behoren tot de subsector S1311 en bijgevolg niet tot de consolidatiekring van de
federale Staat, zullen ook hun grootboekrekeningen koppelen. Zij moeten immers hetzelfde boekhoudplan toepassen waardoor zij hun grootboekrekeningen op een zelfde manier
moeten gebruiken, wat de consistentie verhoogt.
Zoals het Rekenhof al eerder heeft opgemerkt279 garandeert het gebruik van overeenstemmingstabellen niet de uniforme toepassing van de waarderingsregels, hoewel dat een basisvereiste is om van de geconsolideerde rekening een getrouw beeld van het geheel te maken.
De Federale Accountant heeft bij de diensten die een ander rekeningenstelsel gebruiken
geanalyseerd in hoeverre die diensten rekening houden met de waarderingsregels van het
koninklijk besluit van 10 november 2019. Die analyse bevestigt de vaststelling van het Rekenhof uit de rekeningcontroles van het algemeen bestuur, de ADBA’s en de AOI’s, nl. dat
de waarderingsregels niet overal op een zelfde manier worden geïnterpreteerd.
De Federale Accountant moet daarom duidelijke instructies uitwerken, verspreiden en opvolgen zodat de principes van de algemene en budgettaire boekhouding van de wet van
22 mei 2003 uniform worden toegepast. Momenteel maakt de Federale Accountant al een
nota over de boeking van kapitaalsubsidies. Voor de opmaak van de verschillende instructies omtrent de toepassing van de wet van 22 mei 2003 kan hij de Commisssie voor de
Openbare Comptabiliteit om advies vragen zodat eenvormige richtlijnen over waardering
en presentatie van grootboekrekeningen worden gefaciliteerd over de verschillende overheden heen.
2.4
Consolidatieprocedure
De Federale Accountant past voor het consolideren de integrale consolidatiemethode toe
waarbij de niet-geconsolideerde individuele rekeningen de vertrekbasis vormen. De lijst
van te consolideren diensten wordt om de zes maanden aangepast op basis van de diensten die onder centrale overheid (S1311) gerapporteerd worden in de lijsten van de publieke
eenheden van het INR 280. eBMC ondersteunt het volledige consolidatieproces dat centraal
wordt beheerd.
277 Het Belgisch Commisariaat-generaal voor de Internationele Tentoonstellingen, het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium, de Regie der Gebouwen en het War Heritage Institute hebben hun rekeningen niet tijdig ingediend. Zie ook Rekenhof, 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, 118 p., www.rekenhof.be.
278 Bureau voor Normalisatie, Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging, Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden der Ziekenfondsen, Delcredere (eigen rekening),
Proefbank voor Vuurwapens en Regie van de Gevangenisarbeid.
279 Zie Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolg”, 175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 161 e.v., www.rekenhof.be.
280 https://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen.
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2.4.1
Opmaak van de individuele rekeningen
Bij elke dienst maakt de performer (zie verder) de intercompanybalansen en de algemene
rekening op. Bij de opmaak van de intercompanybalans moeten eventuele interne facturaties binnen dezelfde dienst vooraf geëlimineerd worden. Die ingevoerde gegevens worden
vervolgens nagekeken door de reviewer die nog aanpassingen kan doen. Volgens de Federale
Accountant is de boekhouder de aangewezen persoon voor de rol van performer terwijl de
financieel verantwoordelijke de rol van reviewer vervult. Nadat hij de gegevens heeft goedgekeurd stuurt de reviewer de gegevens naar de Federale Accountant. De Federale Accountant volgt de functiescheidingen tussen performer en reviewer niet systematisch op, maar
vraagt wel jaarlijks naar de herbevestiging of actualisatie van de rolverdeling.
2.4.2
Doorsturen van de individuele rekeningen naar het centraal punt
Elke dienst voert zijn cijfers ten laatste 20 maart van het jaar volgend op het boekjaar in
eBMC in. De cijfers worden gedocumenteerd met gedateerde PDF-documenten die voorzien
zijn van een elektronische handtekening.
De Federale Accountant voert daarop eerstelijnscontroles uit. Deze controles bestaan bijvoorbeeld uit de afstemming van totaalbedragen van detailstaten met de totalen in de jaarrekening waarbij de Federale Accountant verklaringen vraagt voor eventuele verschillen.
Iedere dienst blijft echter verantwoordelijk voor de cijfers over de algemene rekening die hij
in eBMC heeft ingevoerd en de afstemming van bedragen.
Als de reviewer de termijn om de rekeningen door te sturen, overschrijdt, verzendt de Federale Accountant herinneringsberichten. Als de dienst daar geen gevolg aan geeft, gebruikt
de cel consolidatie van de Federale Accountant de gegevens die al in eBMC werden ingevuld. De cel controleert dan zelf de coherentie van de intercompanyverrichtingen met de
eigen algemene balans. Na deze controle wordt de boekhoudkundige informatie automatisch verwerkt.
De Federale Accountant geeft aan dat hij eerstelijnscontroles uitvoert zodat hij zekerheid
krijgt over de kwaliteit van de ontvangen gegevens. Na deze controles worden de rekeningen als definitief beschouwd en bezorgt de Federale Accountant ze via eBMC aan het
Rekenhof. Bij de controle van de rekeningen van de ADBA’s en AOI’s over 2018 heeft het
Rekenhof echter vastgesteld dat deze kwaliteitscontrole onvoldoende is281.
2.4.3
Opmaak van de geconsolideerde jaarrekening
Voor de opmaak van de geconsolideerde rekening vormt het elimineren van de intercompanyverrichtingen een belangrijke stap.
Het cumulatieve saldo van de verrichtingen tussen twee diensten wordt gerapporteerd aan
de hand van een intercompanybalans. Hierbij ziet een dienst welke vorderingen en schulden een andere dienst heeft gerapporteerd. De Federale Accountant verwacht dat in geval
van verschillen beide diensten elkaar contacteren om tot een overeenstemming te komen.

281 Rekenhof, 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, 114 p., www.rekenhof.be.
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De Federale Accountant elimineert vervolgens de intercompanyverrichtingen op basis van
de saldi tussen de diensten op rubriekniveau282. Momenteel komen hiervoor 32 rubrieken
in aanmerking. De grootste bedragen hebben betrekking op dotaties en andere inkomstenoverdrachten in de rubrieken 679283 en 769.
De Federale Accountant hanteert als principe dat elk gerapporteerd intercompanybedrag
geëlimineerd wordt, of er overeenstemming werd bereikt of niet. Het eventuele verschil
wordt in de geconsolideerde rekeningen geboekt op nieuwe daarvoor bedoelde grootboekrekeningen.
Op basis van zijn controles bij het algemeen bestuur, de ADBA’s en de AOI’s heeft het Rekenhof vastgesteld dat de intercompanygegevens in eBMC slechts bij uitzondering overeenstemmen met de bedragen die de departementen in Fedcom noteren. Gelet op de mogelijke impact van deze afstemmingsverschillen op het getrouw beeld van de geconsolideerde
jaarrekening, benadrukt het Rekenhof nogmaals het belang van het verder uitwerken van
duidelijke afstemmingsprocedures door de Federale Accountant.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1
Regelgeving
De jaarrekening van de federale Staat kan maar aan de doelstellingen van de wet van
22 mei 2003 voldoen als er duidelijkheid gecreëerd wordt over de inhoud van de verantwoordingsbijlage. In tegenstelling tot de toelichting die elke dienst moet verstrekken overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 april 2012284, ontbreekt voor de verantwoordingsbijlage een toelichtend koninklijk besluit.
Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt aan dat in de regelgeving de inhoud van de verantwoordingsbijlage
die deel uitmaakt van de jaarrekening van de federale Staat preciezer wordt vastgelegd.
Met het oog op het getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat
moet nagegaan worden in welke mate de toelichtingen die verstrekt moeten worden in de
individuele jaarrekeningen ook relevant zijn voor de lezer van de geconsolideerde rekening.
3.2
Consolidatieprincipes en -procedures
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de Federale Accountant voor de consolidatieprincipes
de ESR-normen gebruikt, mede door het ontbreken van een sluitend regelgevend kader.
Daardoor worden niet alle interne stromen, zoals leveringen van goederen en diensten,
geëlimineerd.
Het Rekenhof heeft daarnaast vastgesteld dat de huidige consolidatieprocedure onvoldoende de kwaliteit van de geconsolideerde rekeningen garandeert, voornamelijk doordat
afdoende afstemmingsprocedures over de interne stromen ontbreken.

282 Met name de eerste drie cijfers van de grootboekrekening.
283 Overdrachten van inkomsten van de boekhoudkundige entiteit aan andere boekhoudkundige entiteiten van dezelfde institutionele groep.
284 Voormeld koninklijk besluit van 29 april 2012.
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Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt aan dat de regelgeving de consolidatieprocedures vastlegt zodat de
consolidatie conform artikel 137 van de wet van 22 mei 2003 kan worden uitgevoerd over
het geheel van de rekeningen van het boekhoudplan. Als een vereenvoudigde consolidatie
aangewezen zou zijn omwille van de praktische uitvoerbaarheid, moet de regelgeving onder meer de materialiteitsdrempels bepalen om bepaalde diensten, balansen of transacties
die onder die drempel vallen, niet te consolideren.
De Federale Accountant moet zijn instructies uitbreiden, zodat overeenstemming over de
te elimineren interne stromen wordt bereikt vooraleer diensten hun boekjaar afsluiten.
Naast een concreet tijdsschema en de verduidelijking van de verschillende stappen in het
afstemmingsproces, moeten daarbij procedures worden opgenomen in geval van aanhoudende verschillen.
3.3
Uniforme inhoud van de rekeningen
Een geconsolideerde jaarrekening kan alleen op een kwalitatieve manier worden opgesteld
als de diensten hun boekhoudkundige cijfers op een uniforme manier opstellen en aanleveren. De Federale Accountant wil onder meer via opleidingen het uniforme gebruik van
grootboekrekeningen bevorderen.
Diensten die hun boekhouding niet volgens het ARS voeren, moeten ten behoeve van de
consolidatie een overeenstemmingstabel voegen bij hun jaarrekening. Aangezien de Federale Accountant deze overeenstemming slechts eenmalig of in geval van wijzigingen
controleert, ontstaat het risico dat een dienst die het ARS niet volgt grootboekrekeningen
anders gebruikt dan het boekhoudplan voorschrijft.
Ook bij het toepassen van waarderingsregels kunnen verschillen ontstaan. Dat geldt zowel voor diensten die het ARS hanteren als voor diensten die een ander rekeningenstelsel
toepassen. Het Rekenhof heeft tijdens de controles van de algemene rekeningen 2018 van
zowel het algemeen bestuur als van de ADBA’s en AOI’s diverse problemen vastgesteld bij
de toepassing van uniforme aanrekenings- en waarderingsregels.
Aanbeveling
De Federale Accountant moet als centrale actor een meer actieve rol opnemen om tot een
uniform gebruik van de grootboekrekeningen en een uniforme toepassing van de aanrekenings- en waarderingsregels te komen. Hoewel de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit voor sommige onderwerpen mogelijk in de toekomst nog adviezen zal verstrekken,
moet de Federale Accountant in de eerste plaats zelf duidelijke instructies uitwerken die
onder meer via het platform findit! en opleidingssessies kunnen worden verspreid.
Daarnaast moet de Federale Accountant ook meer kwaliteitscontroles op de rekeningen
uitvoeren, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.
Tot slot herhaalt285 het Rekenhof dat het gebruik van een afwijkend boekhoudplan maar
beperkt zou mogen worden toegelaten.

285 Zie Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolg”, 175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 161 e.v., www.rekenhof.be.
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Stand van zaken
van de werkzaamheden
van de Commissie voor de
Openbare Comptabiliteit
De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC) heeft nog geen adviezen afgerond. De
publicatie van duidelijke en uniforme richtlijnen is nochtans nodig voor de certificering van de
overheidsrekeningen vanaf het begrotingsjaar 2020.

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 2003286. Na goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van mei en juni 2017287 is ze effectief haar werkzaamheden begonnen op de
eerste vergadering op 16 november 2017.
Een ontwerp voor dit artikel werd op 4 september 2019 voor commentaar voorgelegd aan
de voorzitter van de COC. Zijn antwoord van 16 september 2019 wordt besproken in punt 5.

2

Werkzaamheden van de COC

2.1
Opdrachten
De COC heeft als opdracht288 adviezen te formuleren over:
•

•
•

algemene normen van openbare comptabiliteit. Deze adviezen kunnen worden geformuleerd uit eigen beweging of op verzoek van de federale regering of de regeringen van
de deelstaatentiteiten;
de normen van het boekhoudplan en de technische toepassingsregels289;
de inventaris en de waarderingsregels.

286 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.
287 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.
288 Wet van 16 mei 2003 en koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
289 In de wet van 16 mei 2003 werd verder ook bepaald dat adviezen over de technische toepassingsregels ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting.
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2.2
Werking
Bij de opstart plande de Commissie jaarlijks vier plenaire vergaderingen te houden. Op basis van een enquête bij zijn leden werd een lijst van prioritaire thema’s opgesteld waarvoor
een algemeen of technisch advies moest worden geformuleerd. Voor de technische adviezen werden twee werkgroepen opgericht die de adviezen moeten voorbereiden. Naast leden
van de COC kunnen in de werkgroepen ook andere experten zitting hebben, wat zowel de
kwaliteit van de adviezen als de vooruitgang van de werkzaamheden ten goede zou moeten
komen.
Aangezien de werkgroepen grotendeels zijn samengesteld uit leden van de COC en ook
worden voorgezeten door de secretaris van de COC, ligt in 2019 de focus bij de werkgroepen. Hiervoor is in 2019 één plenaire vergadering geschrapt en worden er in 2020 twee
plenaire vergaderingen gepland.
2.3
Te behandelen thema’s
Voorlopig werden achttien thema’s gekozen. Voor dertien daarvan moet een technisch advies worden opgesteld en voor vijf, met betrekking tot de regelgeving, een algemeen advies.
De werkgroep Waarderingsregels en Inventaris behandelt als eerste thema de (her)waardering van onroerende goederen. Ze zal ook nog andere thema’s behandelen zoals de
(her)waardering van immateriële activa en infrastructuurwerken, en de principes voor afschrijvingen en waardeverminderingen.
De werkgroep Boekings- en Aanrekeningsregels moet zich in eerste instantie buigen over
de boekingsprincipes voor verstrekte en ontvangen subsidies. Daarnaast kreeg ze onder
meer ook het gebruik van de rekeningen van de klasse 0 en de toerekening van ontvangsten
en uitgaven aan het juiste boekjaar toegewezen.
Als algemeen thema moet onder meer de vereenvoudiging van het boekhoudplan en de
precisering van de vier voorwaarden van het vastgesteld recht worden behandeld.
2.4
Stand van zaken van de werkgroepen
Beide werkgroepen zijn begonnen in juni 2018. Ze hebben echter nog geen voorstellen geformuleerd die op niveau van de COC kunnen worden besproken.
De werkgroep Waarderingsregels en Inventaris werkt voornamelijk aan een overzicht van
de relevante wetgeving een heeft zich gebogen over de scope van het advies en de categorisering.
De werkgroep Boekings- en Aanrekeningsregels heeft hoofdzakelijk gediscussieerd over de
afbakening van de scope van het advies en de definitie van een subsidie (in tegenstelling
tot een dotatie). Deze scope vertrok in eerste instantie vanuit de ESR-definitie, maar werd
verruimd tot overheidssteun in brede zin.
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3

Vaststellingen

Het Rekenhof stelt vast dat werkzaamheden bemoeilijkt worden door zowel de aard van de
opdracht van de COC als de manier waarop de commissie en de werkgroepen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Omdat de COC haar werkzaamheden pas in 2017 heeft aangevat, hebben de verschillende
overheden al uiteenlopende werkmethodes in praktijk gebracht. De COC heeft mee daardoor vastgesteld dat de formulering van haar adviezen een moeilijke evenwichtsoefening
wordt tussen enerzijds eenvormigheid en anderzijds autonomie van de deelstaatentiteiten.
Hoewel de werkgroepen een beroep kunnen doen op experten, merkt het Rekenhof op dat
zij in de praktijk nagenoeg geen beroep doen op de expertise van de federale diensten en
instellingen die de adviezen van de COC effectief moeten toepassen. Zo was een vertegenwoordiger van de Regie der Gebouwen maar één keer aanwezig op een vergadering over de
waardering van gebouwen en terreinen. Aangezien de Regie der Gebouwen de waardering
van de gebouwen die ze beheert, wil uitbesteden via een overheidsopdracht290, ontstaat het
risico dat de daarbij gehanteerde waarderingsmethode niet voldoet aan het advies van de
COC.
Tot slot stelt het Rekenhof vast dat ook een onvoldoende omkadering de werkzaamheden
vertraagt. Volgens de regelgeving neemt de FOD BOSA het secretariaat van de COC waar.
Hoewel de FOD één deeltijdse medewerker heeft aangeduid voor het secretariaat van de
commissie, het coördineren van de werkzaamheden van de werkgroepen en het uitschrijven van de adviezen, heeft de FOD geen andere middelen voor de werking van de COC
uitgetrokken, wat onder meer een beroep op externe deskundigen verhindert.

4

Conclusies en aanbevelingen

Sinds de opstart van de werkzaamheden van de COC hebben de werkgroepen de bespreking van twee onderwerpen aangevat.
In het licht van de specifieke regelgeving en boekhoudpraktijken die de deelstaatentiteiten
hebben ontwikkeld, beveelt het Rekenhof aan dat de COC de huidige uiteenlopende situaties definieert en ook de gevallen waarin een strikte toepassing van het koninklijk besluit
van 2009 dat het genormaliseerde boekhoudplan vastlegt, niet mogelijk of wenselijk is. Op
die manier kan ze de nodige aanpassingen aan dat koninklijk besluit van 2009 voorstellen.
Daarnaast moet de COC haar werkzaamheden intensifiëren 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. Ook
moeten de andere departementen en diensten meer betrokken worden bij de werkgroepen
zodat de adviezen voldoende rekening houden met de praktische uitvoerbaarheid ervan.

290 Zie Rekenhof, “Regie der Gebouwen”, 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. 81 e.v., www.rekenhof.be.
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5

Antwoord van de voorzitter van de Commissie

In zijn antwoord van 16 september 2019 merkt de voorzitter van de Commissie op dat het
moeilijke evenwicht tussen eenvormigheid en autonomie het gevolg is van de complexe
opbouw van de Belgische publieke sector, waarbij de maturiteitsgraden niet gelijklopen.
Bovendien stelt hij vast dat er zeer weinig bereidheid is om de historisch gegroeide afwijkende werkmethodes in vraag te stellen en te stroomlijnen.
Voor de inzet van interne experten wijst hij erop dat de vraag tot medewerking effectief
gesteld werd aan de Regie der Gebouwen, maar dat die hierop niet is ingegaan. De medewerking van externe experten is gewenst, maar is zonder budgettaire middelen momenteel
niet mogelijk.
De voorzitter van de Commissie stelt verder dat de onvoldoende omkadering het gevolg is
van de beslissing om de COC geen specifiek statuut en geen specifiek toegewezen middelen
toe te kennen, in tegenstelling tot andere gelijkaardige organen. In de bestaande context
acht hij een intensifiëring van de werkzaamheden dan ook niet realiseerbaar.
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Niet-fiscale ontvangsten
van de FOD Economie
De organisatie van het proces van de niet-fiscale ontvangsten bij de FOD Economie vertoont
verscheidene tekortkomingen. Die worden gedeeltelijk veroorzaakt doordat de artikelen 29 en
37 van de wet van 22 mei 2003 niet worden uitgevoerd. Om die tekortkomingen te verhelpen beveelt het Rekenhof de FOD aan formeel rekenplichtigen en ordonnateurs van ontvangsten aan
te wijzen, de regels over functiescheiding na te leven, de controle op de rekenplichtige beheren
te versterken om de correctheid en de volledigheid van de vastgestelde rechten te waarborgen
die in Fedcom geboekt worden, en de bestaande handleidingen te vervolledigen. Voor elk recht
op een ontvangst moet een vastgesteld recht worden geboekt zodra aan de vier voorwaarden
uit artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 voldaan is. De FOD moet bovendien betere contacten
onderhouden met de FOD Financiën om zijn ontvangsten beter te innen. Tot slot moet de FOD
maatregelen nemen om de financiële middelen van de rekenplichtigen van het organiek fonds
Fapetro en van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) te verminderen.

1

Context en reikwijdte van de audit

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft in 2018 133,9 miljoen euro aan
vastgestelde rechten voor niet-fiscale ontvangsten geboekt (61,6 miljoen euro aan lopende
ontvangsten en 72,3 miljoen euro aan kapitaalontvangsten). Er werd 104,7 miljoen euro geïnd: 58,2 miljoen euro aan lopende ontvangsten en 46,5 miljoen euro aan kapitaalontvangsten.
Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van de drie belangrijkste fases van de cyclus van
de niet-fiscale ontvangsten bij de FOD:
•
•
•

de vestiging van rechten voor ontvangsten;
de boeking van de vastgestelde rechten in de boekhouding;
de invordering.

Ook de functiescheiding tussen de actoren in het proces werd onderzocht.
Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van 24 artikelen uit de middelenbegroting
die worden beheerd door vijftien rekenplichtigen over gelden. Daarna werden zes soorten
ontvangsten, gekozen uit de grootste bedragen, diepgaander gecontroleerd. Het betreft:
•

•

terugstortingen op terugvorderbare voorschotten voor de vervaardiging van prototypes en voor navorsingen inzake gevorderd technologisch onderzoek (Airbus), artikel
57.20.01;
bijdrage van de energiesector voor de verlenging van Tihange 1 (ontvangsten toegewezen aan het programma 32-51-1 – Fonds voor de flexibele elektriciteitsproductie), artikel
36.90.06 en bijdrage van de energiesector voor de verlenging van Tihange 1 (ontvangsten toegewezen aan het programma 32-51-2 – Fonds voor de productie van windenergie
op de Noordzee), artikel 36.90.07;
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•
•
•
•

bijdrage van de energiesector voor de verlenging van Doel 1 en 2, Fonds vergoeding,
artikel 36.90.05;
annuïteiten voor octrooien, artikel 36.90.01;
afname van een percentage van het verschuldigd blijvend saldo van de hypothecaire en
consumentenkredieten, artikel 38.20.02;
bijdragen ten laste van de operatoren die aardolieproducten in verbruik stellen (ontvangsten toegewezen aan het programma 32-42-1), artikel 36.90.03.

De resultaten van dit onderzoek werden op 14 augustus 2019 meegedeeld aan de minister
van Economie, aan de minister belast met Middenstand en KMO, aan de minister van Energie en aan de minister van Begroting, evenals aan de voorzitter van het directiecomité van
de FOD, om naar hun reacties te vragen. De voorzitter van het directiecomité heeft per mail
van 10 september 2019 en per brief van 17 september 2019 gereageerd en zijn antwoorden
zijn in dit artikel verwerkt.

2

Vaststellingen

2.1 	

Organisatie van het proces en toezicht op de rekenplichtige beheren

2.1.1
Formele aanstelling van rekenplichtigen en ordonnateurs
De aanstelling van rekenplichtigen en ordonnateurs is niet reglementair geregeld. De artikelen 29 en 37 van de wet van 22 mei 2003 zijn tot nu toe immers niet uitgevoerd door
koninklijke besluiten die bepalen volgens welke regels de boekhoudverrichtingen en de begrotingsverrichtingen moeten worden georganiseerd en die de manier en de voorwaarden
bepalen voor de aanstelling van rekenplichtigen.
In afwachting van dat regelgevend kader beveelt het Rekenhof aan dat de FOD de aanstelling van de rekenplichtigen en de ordonnateurs voor de ontvangsten zou regelen via benoemingsaktes waarin hun opdrachten beschreven staan.
De FOD deelt in zijn antwoord mee dat wordt gewerkt aan de aanstellingsprocedure.
2.1.2
Functiescheiding
Bij diverse rekenplichtige beheren boekt de rekenplichtige die vastgestelde rechten int, die
rechten ook. In dat geval is er geen scheiding tussen de uitvoerende functie en de registrerende functie. Bovendien oefenen niet alle boekhouders van de vastgestelde rechten die
functie, die ze hebben op basis van een inschrijving in de Fedcom-matrix, ook effectief uit.
Voor minstens vier beheren291 moet de boekhouder van de vastgestelde rechten, of een andere medewerker, het vastgesteld recht vestigen, het boeken in Fedcom en aan de debiteur
het verschuldigde bedrag meedelen. Die toestand houdt het risico in dat rechten van ontvangsten op bedrieglijke wijze worden gewijzigd of geschrapt.
Tot slot kon het Rekenhof niet voor alle onderzochte beheren vaststellen dat de rekenplichtige de rechten ook persoonlijk invordert. Het benadrukt daarbij dat de diverse financiële

291 Auteursrechten en naburige rechten; Heffingen voor het Fonds voor Zandwinningen; Fapetro en Jaarlijkse bijdragen van de landmeters-experten.
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actoren ten minste de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de verrichtingen die aan
hen zijn toevertrouwd.
Het Rekenhof concludeert dus dat artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 over de functiescheiding niet strikt wordt nageleefd.
De FOD wijst er in zijn antwoord op dat hij twee acties zal ondernemen om aan de opmerkingen van het Rekenhof tegemoet te komen:
•
•

de instructies over de rollen in Fedcom aanpassen en een onverenigbaarheid instellen
tussen de rollen van boekhouder van de vastgestelde rechten en rekenplichtige;
bij onverenigbaarheden in de Fedcom-matrix of bij nieuwe vragen die tot onverenigbaarheden leiden, nagaan of de leidinggevende ambtenaar van de dienst die instructies kent
en intern de maatregelen heeft genomen om die risico’s af te dekken.

2.1.3
Organisatie van de diensten
Kenmerkend voor de organisatie van de FOD is dat de activiteiten sterk zijn gedecentraliseerd. Een dienst van de directie Budget en Beheerscontrole (B&BC) werd belast met de
relaties met de FOD Beleid en Ondersteuning en zorgt er elk jaar voor dat de rekeningen
worden afgesloten en tijdig worden verstuurd.
Die dienst oefent geen hiërarchisch toezicht uit op de rekenplichtigen van het departement
en voert alleen bepaalde verificaties uit in Fedcom. Hij kan bijgevolg niet waarborgen dat
alle rechten op ontvangsten werden gevestigd en geregistreerd door de operationele diensten. Deze diensten zijn er dus voor verantwoordelijk om die verrichtingen zowel uit te
voeren als te controleren. Het Rekenhof beveelt aan dat de hierboven vermelde dienst dat
toezicht op zich zou nemen om de juistheid en de volledigheid van de ontvangsten beter te
garanderen.
Het toezicht op het beheer van de rekenplichtigen wordt voornamelijk uitgeoefend door
toezichthoudende ambtenaren. Er zijn echter geen interne richtlijnen die vastleggen volgens welke methode en concrete regels dat toezicht moet verlopen. Het Rekenhof kan bijgevolg niet nagaan welke controles zij uitvoeren en hoe ver die reiken.
De FOD stelt in zijn antwoord voor op lange termijn en afhankelijk van het beschikbare
personeel te onderzoeken of de boeking, de kennisgeving en de invordering van de vastgestelde rechten kan worden gecentraliseerd. Op korte termijn zullen de gedecentraliseerde
actoren van de ontvangstencyclus zich ertoe moeten verbinden de instructies en rollen in
Fedcom in acht te nemen en alle aanvullende informatie te bezorgen aan de directie B&BC
of aan een externe controleur zoals het Rekenhof.
De FOD verbindt zich er tot slot toe de rol van de toezichthoudende ambtenaar te preciseren in de handleiding over de uitgavencyclus die in de loop van het jaar zal worden gepubliceerd. Die rol bestaat erin de informatiestroom tussen de dossierbeheerder en de boekhouder van de vastgestelde rechten zodanig te organiseren dat de juistheid en de volledigheid
van de in Fedcom geboekte vastgestelde rechten wordt gewaarborgd.
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2.1.4
Handleiding
De directie B&BC heeft op 19 april 2019 een handleiding verspreid als aanvulling bij een
nota van het directiecomité van 13 december 2017 over het debiteurenbeheer. De handleiding formaliseert de procedures en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de
invordering van de ontvangsten. Ze biedt aldus een kader dat tot dan toe ontbrak.
De handleiding biedt echter geen kader voor het opstellen van de jaarlijkse beheerrekening
en de eindebeheerrekening. Ook andere essentiële kwesties komen niet aan bod, zoals de
procedures die moeten worden gevolgd bij een tekort, langdurige afwezigheid van een rekenplichtige, de regels voor de toekenning van betalingsfaciliteiten, de procedure die moet
worden gevolgd als de gegrondheid van de vordering wordt betwist of de manier waarop de
procedure bij oninvorderbaarheid of voor onbeperkt uitstel moet worden toegepast.
De FOD preciseert dat die kwesties met de juridische dienst zullen worden besproken en in
de handleiding zullen worden verwerkt.
2.2

Vestiging van rechten inzake ontvangsten en boeking van de ontvangsten

2.2.1
Vestiging van rechten voor ontvangsten
De meeste ontvangsten die de FOD int, zijn duidelijk geïdentificeerd. Het bedrag of de berekening ervan is vastgelegd door wettelijke of reglementaire bepalingen en door overeenkomsten die de FOD heeft gesloten. De vestiging ervan levert dus geen noemenswaardige
problemen op, ook al hangt de FOD voor bepaalde ontvangsten (zoals die m.b.t. petroleumproducten (Fapetro) of de dienst overmatige schuldenlast) af van informatie die in handen
is van derden.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de rekenplichtige van de “Diverse ontvangsten - Economie” (rekening met de ontvangsten in verband met de terugvorderbare voorschotten van
Airbus) ontvangsten int voordat hij de informatie over de overeenstemmende rechten heeft
ontvangen. De rekenplichtige zou moeten geïnformeerd over de manier waarop hij die ontvangsten moet verwerken en boeken.
De FOD preciseert echter in zijn antwoord dat de toestand die het Rekenhof aanhaalt, uitzonderlijk is en voortvloeit uit het feit dat bepaalde ondernemingen terugbetalingen doen
nog voor ze een klachtenbrief hebben ontvangen.
2.2.2
Vastgestelde rechten en contante rechten
Elk recht inzake ontvangsten moet het voorwerp uitmaken van een vastgesteld recht als
is voldaan aan de vier voorwaarden van artikel 8 van de wet van 22 mei 2003. Als één van
die voorwaarden niet vervuld is (bv. het bestaan van de verplichting tot betalen), mag er
daarentegen geen vastgesteld recht geboekt worden.
Enkele rekenplichtige beheren volgen die regel niet, bijvoorbeeld “Economisch Potentieel”,
“Fonds voor Zandwinningen” of Fapetro. Bij die beheren kan kritiek worden geuit op de systematische boeking van de rechten bij de kasontvangst. In het geval van Fapetro bijvoorbeeld, valt de boeking van contante rechten niet te verantwoorden voor de administratieve
kosten die voortvloeien uit de controles door de FOD. De rechten moeten immers eerst
bestaan voordat ze kunnen worden geïncasseerd.
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Het Rekenhof beveelt de FOD bijgevolg aan de vastgestelde rechten te boeken zodra de wettelijke voorwaarden vervuld zijn.
De FOD erkent dat de opmerkingen van het Rekenhof gegrond zijn. Hij verbindt zich ertoe
de instructies en de principes strikt na te leven aangezien de miskenning ervan afbreuk
doet aan het getrouw beeld van de rekeningen van het departement. De FOD engageert
zich ook om meer aandacht te hebben voor de verantwoording van de creditnota’s en de
validering ervan door de ordonnateur.
2.3

Invordering van ontvangsten en rechten die blijven openstaan

2.3.1
In te vorderen vorderingen
De dossiers van investeringen van het landbouwfonds buiten beschouwing gelaten, stonden op 31 december 2018 in 975 dossiers schuldvorderingen open, voor in totaal 3,14 miljoen euro, wat een verbetering is tegenover 2017 (4,86 miljoen euro).
Het fonds voor landbouwinvesteringen telt 495 openstaande dossiers die samen goed zijn
voor 53,52 miljoen euro aan vorderingen op meer dan een jaar. De Algemene Administratie
van de Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën beheert aanzuiveringsplannen voor de invordering van die dossiers en heeft zich ertoe verbonden het nodige te doen
om zoveel mogelijk dossiers af te sluiten in samenwerking met de juridische dienst van de
FOD Economie.
De samenwerking tussen de FOD en de AAII vertoont verschillende zwakke punten. Dit
blijkt bv. uit de vertraging waarmee de AAII de ontvangstbewijzen van de overgezonden
dossiers bezorgt en de onnauwkeurige referenties die haar stortingen soms dragen. Die
zwakke punten gaan vaak over het fonds voor landbouwinvesteringen en de administratieve boetes bij Statbel (het vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek). Het Rekenhof
is van oordeel dat de AAII en de FOD zouden moeten overleggen om beter informatie uit
te wisselen.
2.3.2
Instructies aan de rekenplichtigen
Het Rekenhof beveelt aan dat de directie B&BC in overleg met de juridische dienst van de
FOD alle rekenplichtigen nauwgezet zou informeren over de verjaringsregels en -termijnen
die gelden voor de ontvangsten die de FOD int. Die informatie moet komaf maken met het
feit dat sommige rekenplichtigen de regels slechts in grote lijnen kennen, en moet garanderen dat de vastgestelde rechten beter worden ingevorderd.
Het Rekenhof beveelt ook aan om bij de jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtigen
over gelden van de FOD een lijst te voegen van de rechten die werden gecorrigeerd, geannuleerd en in onbeperkt uitstel werden gebracht.
De FOD preciseert in zijn antwoord dat in samenwerking met de juridische dienst wordt
gewerkt aan een mededeling voor de rekenplichtigen over de verjaringstermijnen van de
verschillende vastgestelde rechten.
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2.4 	
Rekeningensaldi en transfers naar de Schatkist
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat twee beheren op 31 december 2018 te hoge thesauriesaldi vertonen.
Het organieke fonds Fapetro heeft eind 2018 een saldo van nagenoeg 20 miljoen euro. Het
Rekenhof had in zijn 166e Boek292 al kritiek op de hoogte van de creditpositie van het fonds
(9 miljoen euro in 2018). Dat wordt gefinancierd met de heffingen die bij de operatoren uit
de aardoliesector worden geïnd. Omdat de regering echter geen maatregelen heeft genomen, is dat saldo constant blijven groeien tot 2018. Pas voor het boekjaar 2019 werd het
bedrag van de heffing verminderd bij koninklijk besluit van 18 november 2018. De heffing
daalde van 0,25 euro naar 0,22 euro per 1.000 liter aardolieproduct dat op de Belgische
markt tot verbruik wordt gesteld.
Het rekenplichtig beheer “Octrooitaksen” van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom
(DIE) vertoonde op 31 december 2018 een saldo van 9,6 miljoen euro. Dit is bijna de helft
van de ontvangsten die de DIE op jaarbasis int (20 miljoen euro), terwijl die regelmatig
moeten worden doorgestort aan de Schatkist. In januari 2019 werd 3,5 miljoen euro die in
2018 was geïnd, doorgestort aan de Schatkist. Het Rekenhof beveelt de DIE aan het nodige
te doen om de beschikbare middelen die hij nog bezit, verder af te bouwen.
De FOD sluit zich aan bij de opmerkingen van het Rekenhof en onderstreept dat acties worden overwogen om er gevolg aan te geven, onder meer bij de DIE.

3 	

Conclusies en aanbevelingen

Het proces van de niet-fiscale ontvangsten bij de FOD Economie vertoont verschillende
zwakke punten die samenhangen met de niet-uitvoering van de artikelen 29 en 37 van de
wet van 22 mei 2003.
Om die zwakke punten aan te pakken, beveelt het Rekenhof de FOD aan:
•
•
•
•

rekenplichtigen en ordonnateurs van ontvangsten aan te stellen;
de regels over functiescheiding in acht te nemen;
de controle op de verschillende rekenplichtige beheren te versterken om de juistheid en
de volledigheid van de in Fedcom geboekte vastgestelde rechten te waarborgen;
de handleiding van 19 april 2019 te vervolledigen.

De ontvangsten van verschillende rekenplichtige beheren worden ten onrechte pas bij de
inning ervan aangerekend. Het Rekenhof herinnert eraan dat elk recht inzake ontvangsten
aanleiding moet geven tot de boeking van een vastgesteld recht als is voldaan aan de vier
voorwaarden uit artikel 8 van de wet van 22 mei 2003.
Het Rekenhof beveelt de FOD voorts aan met de AAII van de FOD Financiën te overleggen
om beter informatie uit te wisselen en om de invordering van de ontvangsten teverbeteren.
De FOD moet tot slot passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de rekenplichtigen van het organiek fonds Fapetro en de DIE minder financiële middelen aanhouden.

292 Rekenhof, “FOD Economie – Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten (Fapetro)”, 166e Boek, Volume I, Brussel, november 2009, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, www.rekenhof.be.
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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. Het aantal ontbrekende rekeningen, van het jaar 2018 en de voorgaande jaren, daalde in 2019 echter tegenover 2017 en 2018.
De fiscale administraties bezorgden het Rekenhof 95 % van hun rekeningen. Bij de overzending
van de niet-fiscale rekeningen heeft de FOD Justitie de grootste achterstand.
In 2018 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers
om vijf rekenplichtigen met een tekort niet te dagvaarden.

1

Regelgevende context

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee verschillende fasen.
In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen af. Het stelt vast of de rekening
effen is, dan wel een tekort of een tegoed vertoont. Daarna stuurt het Rekenhof de afgesloten rekeningen naar de bevoegde overheid.
In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplichtige 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 rekenplichtigen van de federale Staat

2.1
Verantwoording van de boekhoudkundige verrichtingen
Alle ontvangsten en uitgaven van de Staat worden gerealiseerd door rekenplichtigen die
aan de rechtsmacht van het Rekenhof zijn onderworpen. Zij moeten op vaste tijdstippen
rekenschap afleggen over hun beheer en ook wanneer dat beheer ten einde loopt en in het
geval van een tekort293.
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 voorgelegd294. In vele gevallen wordt die termijn echter niet nageleefd.
Op 19 juni 2019 heeft het Rekenhof de administraties en hun bevoegde ministers een overzicht bezorgd van de rekeningen van rekenplichtigen die niet tijdig werden bezorgd295.
Dankzij die herinnering heeft het Rekenhof een deel van de ontbrekende rekeningen alsnog
ontvangen.
De ontbrekende, niet aan het Rekenhof overgezonden rekeningen worden in de twee volgende tabellen in detail vermeld per departement en per type beheer: de eerste tabel vermeldt de rekeningen van de departementen en de tweede tabel vermeldt de rekeningen
van de fiscale administraties. Het totaal aantal actieve beheren in 2018 wordt vermeld, alsook het aantal jaarrekeningen296 van 2018 en vroeger die op 1 oktober 2019 nog ontbraken.
In totaal gaat het om 135 achterstallige rekeningen (over gelden, waren en voorschotten),
waarvan 73 met betrekking tot 2018 en 62 met betrekking tot voorgaande jaren. In 2019 was
15,6 % van de verwachte rekeningen (2018 en voorgaande jaren) op 1 oktober 2019 niet overgezonden naar het Rekenhof.
In vergelijking met de voorgaande jaren heeft het Rekenhof dit jaar meer rekeningen op
tijd (d.i. voor 1 maart 2019) ontvangen. Bijgevolg moest het minder ontbrekende rekeningen
opvragen bij de administraties en de bevoegde ministers.

293 Artikel 7 van de wet op de inrichting van het Rekenhof van 29 oktober 1846.
294 Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat.
295 Eerder waren via e-mail herinneringen gestuurd naar de verschillende administraties.
296 Per jaar wordt één enkele rekening in aanmerking genomen, zelfs wanneer in dat jaar een beheer ten einde loopt.
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Tabel 35 – Totaal aantal actieve rekenplichtige beheren in 2018 en aantal ontbrekende jaarrekeningen
per departement en per categorie van rekening, exclusief de fiscale ontvangsten (toestand
op 1 oktober 2019)
Ontbrekende jaarrekeningen

FOD Beleid en Ondersteuning

5

FOD Justitie

81

FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

29

FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking –
diplomatieke posten

41

20

Regie der Gebouwen

1

8

38

2

2

1

1

Voorschotten

2
21

1

15

1

3

Waren

Gelden

Vóór 2018
Voorschotten

Waren

1

107

FOD Financiën

2018
Gelden

Voorschotten

Waren

FOD en POD
(niet-fiscale
ontvangsten)

Gelden

Actieve rekenplichtige beheren in 2018

20

9

1

2

1

2

1

Overige departementen

183

6

35

Totaal

426

50

47

45

22

1

18

22

9

Bron: Rekenhof
Tabel 36 – Totaal aantal ontbrekende jaarrekeningen van de fiscale ontvangsten per administratie
(toestand op 1 oktober 2019)
Fiscale administraties
(fiscale ontvangsten)

Ontbrekende jaarrekeningen

Beheren in
2018

2018

Douane en Accijnzen

1

Inning en Invordering

270

Directe Belastingen (inning)

1

BTW (inning)

4

Centrale invordering BTW

1

DAVO
Patrimoniumdocumentatie

4
3

28

2

2

1

1

4

169

1

98

Patrimoniumdiensten

11

Hypotheekkantoren

48

Kadaster

12

Bron: Rekenhof

13

1

Registratie

Totaal

4

235

Centrale invordering Directe Belastingen

Niet-fiscale invordering

Vóór 2018

440

1
5

13
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2.3

Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1
FOD Justitie
Ondanks de opmerkingen die het Rekenhof de voorbije jaren formuleerde ten aanzien van
deze FOD, ontbreken nog talrijke ontvangstenrekeningen. De vertraging voor het Restaurant Belgisch Staatsblad is inmiddels opgelopen tot zeven jaar, die bij het Belgisch Staatsblad
en het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht tot zes jaar.
Bovendien ontving het Rekenhof slechts een kwart van de rekeningen over waren voor het
jaar 2018 en ontbreken nog negentien rekeningen van voorgaande jaren. De Regie van de
Gevangenisarbeid Leuven-Centraal heeft de grootste achterstand: de laatste overgezonden
rekening heeft betrekking op 2009. Voor de Centrale Garage Vorst is er een achterstand van
zes jaar en voor het Penitentiair Schoolcentrum te Paifve en de Gevangenis Vorst-Berkendael
telkens drie jaar.
Tot slot zijn de eindrekeningen over voorschotten van de Centrale Garage Vorst, het Belgisch
Staatsblad, de Verzendingsdienst en de Strafinrichting te Marneffe na meer dan zeven jaar
nog steeds niet overgezonden.
2.3.2
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Sinds 2019 worden de rekeningen van de diplomatieke posten via elektronische weg aan het
Rekenhof voorgelegd. Door informaticaproblemen werden de eerste rekeningen pas verstuurd in juli en augustus 2019. Op 1 oktober 2019 ontbreken nog twee rekeningen.
In de brief van 24 oktober 2018 die het Rekenhof over de elektronische overlegging van de
rekeningen verzond, vroeg het bovendien toegang tot de boekhoudprogramma’s Accounting en Consunet om online de verantwoordingsstukken bij de rekeningen te kunnen raadplegen. De FOD heeft dit verzoek echter geweigerd, waardoor het Rekenhof de aanrekeningen op de Algemene Uitgavenbegroting en de Rijksmiddelenbegroting niet kan nagaan.
2.3.3
FOD Financiën
Voor het eerst zijn méér dan 95 % van de fiscale rekeningen tijdig of met een kleine vertraging ingediend. Voor enkele rekeningen blijft echter een grote achterstand bestaan. De rekeningen van de dienst Centrale Invordering Directe Belastingen werden nog niet ingediend
sinds de oprichting van deze dienst op 1 juli 2015. De rekeningen van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) zijn sinds 1 juni 2014 niet meer overgelegd. Tenslotte ontbreekt
nog steeds de eindrekening op datum van 31 augustus 2014 van het kantoor Niet-fiscale
Invordering Tongeren.
Bij de niet-fiscale rekeningen is er een grote achterstand bij de overzending van de warenrekening Douane en Accijnzen Brussel-Tabak. De laatste ontvangen rekening dateert immers
van 2015.
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3

Rechtsprekende fase

In 2018 ontving het Rekenhof vijf beslissingen om rekenplichtigen van wie de rekeningen
een tekort vertoonden, niet te dagvaarden. Die beslissingen hadden betrekking op rekenplichtigen van de FOD Financiën. Hun rekeningen vertoonden tekorten van respectievelijk
50 euro, 3.287,40 euro, 567,59 euro, 900 euro en 1.160 euro. De beslissing van de minister
werd in de eerste vier gevallen gemotiveerd op basis van overmacht. In het vijfde geval argumenteert de minister dat het tekort minder bedraagt dan 1.250 euro.
In 2018 werden geen ambtshalve kwijtingen wegens verjaring verstrekt aan rekenplichtigen
bij wie het Rekenhof in hun rekeningen een tekort had vastgesteld.
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Tussenkomsten van de Staat
in het kader van de financiële
stabiliteit
Zonder rekening te houden met de financieringskosten, liggen de ontvangsten sinds 2018 hoger
dan de gecumuleerde uitgaven. De lening aan Vitrufin werd terugbetaald in 2019. In het kader
van de stabiliteit van de eurozone werden de programma’s heropgestart voor de teruggave aan
Griekenland van ontvangsten die geïnd werden door de centrale banken.

1 	

Inleiding

Dit artikel is een actualisering van de artikelen die het Rekenhof sinds 2009 publiceert over
de impact van de steunmaatregelen die werden genomen in het kader van de financiële
crisis en die tot doel hebben de financiële stabiliteit van de eurozone te ondersteunen297.
Net als de vorige artikelen schetst het de inkomende en uitgaande financiële stromen van
de Staat die uit de maatregelen voortvloeien.
Voor 2019 zijn de financiële gegevens – tenzij anders vermeld – ramingen voor het volledige
jaar. Voor de jaren ervoor zijn de cijfers definitief.
In het kader van de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof zijn ontwerpverslag op
14 augustus 2019 bezorgd aan de eerste minister, aan de minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, aan de minister van Begroting en aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. De minister van Financiën antwoordde met een brief van
9 september 2019. Zijn toelichtingen werden in de tekst verwerkt.

2

Financiële impact van de maatregelen

De volgende twee tabellen vatten voor de periode 2008-2019 de inkomsten en uitgaven
samen die uit de diverse maatregelen voortvloeien, tegen lopende prijzen. De eerste tabel
toont de stromen die verband houden met de financiële crisis en het redden van de banken,
en de tweede de stromen die verband houden met het vrijwaren van de stabiliteit van de
eurozone.

297 Rekenhof, “Tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële stabiliteit”, 175e Boek, Volume I, Verslag aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 209 en volgende, www.rekenhof.be.
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Tabel 37 – Steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis (tegen lopende prijzen en
in miljoen euro)
Periode

Instelling

Operatie

Bedrag

Uitgaande kasstromen
Participaties (aankopen)

18.587,4

2008-2009

Fortis, Dexia, Ethias, Royal Park
Investments

Kapitaalinjectie

-

11.640,0

2008-2018

FPIM

Terugbetaling van
expertisekosten

-

32,4

2011

Belfius

Instap in het kapitaal

-

4.000,0

2012

Dexia

Kapitaalinjectie

-

2.915,0

Leningen aan financiële instellingen

8.743,3

2008

Royal Park Investments

Kredietverlening

-

5.001,7

2008

KBC

Kredietverlening

-

3.500,0

2009

Luxemburg (Kaupthing-dossier)

Kredietverlening

-

160,0

2012

Vitrufin

Kredietverlening

-

81,6

Waarborgen

73,6

2012-2018

Consultants

Externe bijstand

-

9,2

2011-2015

Apra Leven

-

13,8

2016-2018

Optima

Tussenkomsten van het
Garantiefonds

-

50,6

-

27.404,3

Totaal uitgaande kasstromen
Inkomende kasstromen
Participaties

5.932,3

2013 en 2017 BNP Paribas Fortis, BNP Paribas Opbrengst van de verkoop van
een deel van de participatie

+

5.196,7

2013-2017

+

735,6

Royal Park Investments

Opbrengst van de vermindering
van het eigen vermogen

Dividenden

3.932,3

2010-2019

BNP Paribas Fortis, BNP Paribas Dividenden

+

2.588,8

2013-2019

Royal Park Investments

Dividenden

+

357,6

2016-2019

Belfius

Dividenden

+

985,9

Leningen aan financiële instellingen

9.791,2

2009

Royal Park Investments

Terugbetaling kredietverlening

+

4.645,7

2009

Royal Park Investments

Intresten

+

11,9

2012

KBC

Terugbetaling kredietverlening

+

3.500,0

2011-2013

KBC

Intresten

+

841,0

2012

KBC

Terugbetalingspremie

+

525,0

2013-2019

Vitrufin

Intresten

+

40,0

2019

Vitrufin

Terugbetaling kredietverlening

+

81,6

2009-2019

Luxemburg (Kaupthing-dossier)

Terugbetaling kredietverlening

+

140,1

2009-2019

Luxemburg (Kaupthing-dossier)

Intresten

+

5,9
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Periode

Instelling

Operatie

Bedrag

Waarborgen

9.930,9

2008-2019

Financiële instellingen

Bijdragen aan het Garantiefonds +
voor financiële diensten

2012-2019

Financiële instellingen

Bijdragen aan het Belgisch
Resolutiefonds

+

816,3

2008-2019

Financiële instellingen

Vergoedingen voor
waarborgregeling

+

3.731,8

+

29.586,7

Totaal inkomende kasstromen
Saldo bankencrisis

5.382,9

2.182,5

Bronnen: FPIM, FOD Financiën, Federaal Agentschap van de Schuld en Rekenhof
Tabel 38 – Steunmaatregelen om de financiële stabiliteit van de eurozone te vrijwaren, tegen lopende
prijzen (in miljoen euro)
Periode

Instelling

Operatie

Bedrag

Uitgaande kasstromen
2010-2011

Griekenland (Greek Loan Facility)

Kredietverlening

-

1.945,2

2010-2011

EFSF

Participatie in het kapitaal

-

1,0

2012-2014

Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) Participatie in het kapitaal

-

2.781,7

2012-2019

Andere steunmaatregelen voor
Griekenland

-

261,5

-

4.989,4

+

155,2

+

155,2

Programma’s SMP en
ANFA

Totaal uitgaande kasstromen
Inkomende kasstromen
2010-2019

Griekenland

Intresten + commissies

Totaal inkomende kasstromen
Saldo eurozone

-4.834,3

Bronnen: FPIM, ESM, Federaal Agentschap van de Schuld en Rekenhof
De inkomende kasstromen in verband met de financiële crisis en het redden van de banken
overstijgen de uitgaande kasstromen298. Die zijn de voorbije jaren immers binnen de perken
gebleven omdat zich geen nieuwe crisis heeft voorgedaan, wat aanleiding zou hebben gegeven tot grote uitgaven (meer bepaald wanneer een beroep zou worden gedaan op de staatswaarborg). De Staat heeft daarentegen regelmatig grote sommen ontvangen (dividenden,
waarborgpremies enz.). Het saldo ten voordele van de Staat bedraagt eind 2019 naar schatting 2,2 miljard euro. In dat cijfer zijn de financieringskosten evenwel niet meegerekend.
Het Federaal Agentschap van de Schuld raamt de gecumuleerde nettofinancieringskosten
van de staatstussenkomst op 30 juni 2019 op 2,3 miljard euro voor het redden van de banken
en op 1,0 miljard euro voor het vrijwaren van de stabiliteit van de eurozone. Met andere
economische of financiële effecten van de crisis werd geen rekening gehouden299.

298 Het Rekenhof heeft in zijn laatste artikel dezelfde vaststelling gedaan.
299 Zoals het effect op de intrestvoeten, dat zeer moeilijk te ramen zou zijn voor de periode 2008-2019.
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3

Participaties van de Staat in het kapitaal van sommige financiële
instellingen

3.1
Staatsparticipaties
De Staat is ten gevolge van de financiële crisis van 2008 via de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM) aandeelhouder geworden van verschillende financiële instellingen.
Tabel 39 – Participaties van de Staat in sommige financiële instellingen (in miljoen euro) – toestand
op 30 juni 2019
Staatsparticipaties
Bedrag

% van het kapitaal

Dexia nv

3.942,9

52,78 %

Belfius

3.999,9

99,99 %

BNP Paribas

5.301,5

7,44 %

500,0

31,67 %

4,4

43,53 %

Vitrufin (ex-Ethias Finance)
Royal Park Investments (RPI)
Totaal

13.748,7

Bron: FPIM, jaarverslag
De staatsparticipaties zijn sinds 2018 niet veranderd.
3.2

Dividenden en commissies

Tabel 40 – Aan de Staat gestorte dividenden sinds 2010 (in miljoen euro) – toestand op 30 juni 2019
2010-2017
BNP Paribas Fortis

2018

2019

Totaal

212,63

–

–

212,63

1.814,91

280,65

280,65

2.376,22

Belfius

341,53

384,08

260,30

985,91

Royal Park Investments (RPI)

343,57

12,17

1,81

357,56

2.712,64

676,91

542,77

3.932,32

BNP Paribas

Totaal
Bronnen: FPIM, Thesaurie

De dividenden van de financiële instellingen worden via de FPIM aan de Schatkist gestort300. Voor Belfius is de commissie die de FPIM afhoudt, in mindering gebracht van het
dividend dat aan de Staat is gestort301. Belfius zal wellicht vóór het einde van het jaar een
tussentijds dividend storten waarmee in de tabel geen rekening is gehouden.
BNP Paribas heeft eenzelfde dividend gestort als het jaar voordien (3,02 euro per aandeel).

300 Middelenbegroting, Titel I, sectie II, hoofdstuk 18, artikel 28.20.01 – Dividenden van de deelnemingen van de Staat
in de financiële instellingen.
301 De Staat betaalt elk jaar een beheercommissie van 0,1 % van de aankoopprijs van de aandelen. De afhouding staat
in verhouding tot de tijd die is verstreken bij elke betaling van dividenden. De globale commissie bedraagt momenteel 30,7 miljoen euro waarvan 3,9 miljoen euro voor het jaar 2018.
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Het RPI-dividend varieert sterk van jaar tot jaar omdat het afhangt van de uitkomst van
de gerechtelijke procedures die zijn aangespannen tegen bankinstellingen in de Verenigde
Staten.

4

Leningen door de Staat aan financiële instellingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de leningen die nog liepen in 2018. De lening aan
Vitrufin werd volledig terugbetaald in januari 2019. Tussen 2008 en 2019 heeft de FPIM
een bedrag van 2,9 miljoen euro als beheerkosten afgehouden van de intresten die Vitrufin
heeft gestort (in de tabel worden de intresten vermeld die de Staat heeft geïnd).
Tabel 41 – Leningen aan financiële instellingen (in miljoen euro)

2008-2018

160,0

138,8

0,0

Kapitaal
Intresten

Luxemburg Kapitaal
(Kaupthing- Intresten
dossier)
Vitrufin

Terugbetalingen en intresten

Door de Staat
uitgeleende bedragen

Totaal

Totaal

Saldo van
de leningen

1,2

140,1

19,9

5,7

0,3

5,9

81,6

0,0

81,6

81,6

0,0

34,3

5,7

40,0

241,6

178,8

88,8

267,6

2019

0,0
19,9

Bron: Federaal Agentschap van de Schuld

5

Waarborgen verleend door de Staat en Europa tegen het in gebreke
blijven van financiële instellingen

5.1
Garantiefonds voor Financiële Diensten
Het Garantiefonds voor financiële diensten waarborgt de bankdeposito’s en de verzekeringscontracten van tak 21302 tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per instelling.
Het fonds wordt gefinancierd met ledenbijdragen die aan de Schatkist worden gestort303,
terwijl de tussenkomsten van het fonds rechtstreeks ten laste zijn van de Staat. De bijdragen bedroegen 431,8 miljoen euro in 2018 en worden voor 2019 op 428,5 miljoen euro
geraamd.
Het Garantiefonds is tussengekomen bij de faillissementen van verzekeringsmaatschappij
Apra Leven in 2013 (nettotussenkomst van 13,8 miljoen euro) en van de bank Optima in
2016 (nettotussenkomst van 50,6 miljoen euro).
5.2

Resolutiefonds

5.2.1
Belgisch Resolutiefonds
Wanneer een kredietinstelling in gebreke blijft, moet het Resolutiefonds de impact daarvan
op het financiële systeem en op het economisch en sociaal welzijn van België beperken.

302 Het gaat om levensverzekeringscontracten waarbij aan langetermijnsparen wordt gedaan of waarbij een aanvulling op het pensioen wordt opgebouwd.
303 Middelenbegroting, titel I, sectie II, hoofdstuk 18, artikel 36.90.06 – Bijdrage van de financiële instellingen aan het
Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s.
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Alleen de ondernemingen die niet zijn onderworpen aan het Gemeenschappelijk Europees
Afwikkelingsfonds dragen echter momenteel bij aan de financiering ervan304. De voorbije
jaren lagen de geïnde premies dus niet erg hoog: 0,02 miljoen euro in 2018 en 0,39 miljoen euro in 2019305.
5.2.2
Gemeenschappelijk Europees Afwikkelingsfonds (GEA)
Het GEA moet het mogelijk maken bankfaillissementen op geïntegreerde wijze te beheren
op Europees niveau. De reserves van het GEA zullen 55 miljard euro306 bedragen in 2024. Ze
worden opgebouwd met de bijdragen die de erkende instellingen op het grondgebied van de
deelnemende lidstaten gedurende acht jaar hebben betaald. Via het Belgisch Resolutiefonds
hebben de Belgische financiële instellingen tot nog toe 1,3 miljard euro aan het GEA gestort,
waarvan 270,1 miljoen euro in 2019. Zolang de reserves nog in opbouw zijn, beschikt het
GEA voor het saldo over degressieve kredietlijnen bij de schatkisten van de lidstaten (België: 822,6 miljoen euro in 2019). Het GEA is vooralsnog niet moeten tussenkomen.
5.3
Waarborgen verleend aan sommige financiële instellingen
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. Sinds 2015 geniet alleen nog Dexia zo’n waarborg, tot 2021307.
België, Frankrijk en Luxemburg verlenen een waarborg van maximaal 85 miljard euro aan
de Dexia-groep. Daarvan is maximaal 43,7 miljard euro voor rekening van België, tegenover
een vergoeding van 0,05 % die voor 2019 op 17,2 miljoen euro is geraamd. Het effectief door
België gedekte bedrag varieert van dag tot dag en was op 15 juni 2019 33,1 miljard euro308.

6 	

Expertisekosten

De FPIM laat bepaalde opdrachten uitvoeren door consultants en advocaten. Omwille van
de transparantie zijn de kosten van de FPIM sinds 2018 ten laste van de algemene uitgavenbegroting 309. Vroeger werden ze afgenomen van de aan de Staat te storten dividenden (in
2008 en 2016). De kosten bedroegen 2,6 miljoen euro in 2018.
Om de steunmaatregelen ten gunste van Dexia op te volgen, laat de regering zich ook bijstaan door juridisch en financieel adviseurs. De kosten daarvoor bedroegen in 2018 0,9 miljoen euro310.

304 Wet van 3 augustus 2016 tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van
de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de
bijdrage voor de financiële stabiliteit.
305 Middelenbegroting, titel I, sectie II, hoofdstuk 18, artikel 16.11.08 – Bijdrage aan het Resolutiefonds van de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn.
306 Dat is naar schatting 1 % van de in aanmerking komende deposito’s bij de betrokken instellingen.
307 Waarborgovereenkomst van 24 januari 2013.
308 Dat bedrag varieert, onder meer naargelang van de wisselkoersen.
309 In sectie 18 FOD Financiën is een specifieke basisallocatie ingeschreven (Algemene uitgavenbegroting, BA
18 61 02 12.11.05) voor een bedrag van 3 miljoen euro.
310 Algemene uitgavenbegroting, basisallocatie 18.61.02.12.11.12 – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen.
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7

Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te garanderen

7.1
Bilaterale leningen aan Griekenland
De volgende tabel schetst het aandeel van België in het eerste steunplan voor Griekenland311.
Tabel 42 – Rechtstreekse leningen aan Griekenland (in miljoen euro)
Door de Staat
geleende bedragen
Kapitaal

Door de Staat geïnde bedragen
2008-2018

1.945,2

0,0

Commissies
1.945,2

Saldo van
de leningen

Totaal

0,0

9,7

Intresten
Totaal

2019

0,0

1.945,2

9,7

142,4

3,1

145,5

152,1

3,1

155,2

1.945,2

Bron: Federaal Agentschap van de Schuld
De terugbetalingen zijn gepland van 2020 tot 2041.
7.2
Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF)
De tijdelijke structuur Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) heeft in totaal 185,5 miljard euro geleend aan lidstaten in moeilijkheden, m.n. Griekenland312, Ierland en Portugal.
Sindsdien verstrekt het EFSF geen leningen meer, maar het blijft zijn financiering verzekeren en het zal de terugbetalingen ontvangen die worden verwacht tussen 2025 en 2070313.
Het EFSF heeft in 2018 in totaal voor 28,0 miljard euro aan EFSF Bonds uitgegeven op de
financiële markten en midden 2019 voor 22,5 miljard euro.
7.3
Europees Stabiliteitsmechanisme
De opdrachten van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zijn vergelijkbaar met die
van het EFSF314. Het ESM is echter een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiek recht. Het wordt door de leden gefinancierd in de vorm van gestort kapitaal (80,5 miljard euro, België: 2,8 miljard euro) en door de uitgifte van effecten (98,4 miljard euro eind 2018315).
Tabel 43 – Tussenkomsten door het Europees Stabiliteitsmechanisme (in miljard euro)
Maximumbedrag
tussenkomsten toegestaan
door de Staten

Geleende bedragen
Terugbetalingen
(2012-2018)

Saldo

Cyprus

9,0

6,3

0

6,3

Spanje

100,0

41,3

17,6

23,7

Griekenland

86,0

61,9

2,0

59,9

Totaal

195

109,5

19,6

89,9

Bron: ESM

311 Greek Loan Facility, voor in totaal 52,9 miljard euro (met bijkomende steun van het IMF ten belope van 20,1 miljard euro).
312 Tweede steunplan voor Griekenland voor in totaal 130,9 miljard euro, met 12 miljard euro bijkomende steun van het IMF.
313 Beslissing van 22 juni 2018 van de Eurogroep om de vervaltermijnen van de Griekse schuld op te schuiven.
314 En worden uitgevoerd door dezelfde medewerkers.
315 European Stability Mechanism, Annual Report 2018, Bureau voor Publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2019.
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Het ESM is tot nog toe tussengekomen voor drie leden: Cyprus, Spanje en Griekenland316.
Die hulpplannen zijn afgesloten wat de uitgaven van het ESM betreft (leningen). De terugbetalingen zijn gepland van 2025 tot 2027 voor Spanje (dat al 17,6 miljard euro vervroegd
heeft terugbetaald), van 2026 tot 2031 voor Cyprus en van 2034 tot 2060 voor Griekenland.
Het ESM beschikte op 31 december 2018 over meer dan 65 miljard euro aan liquide middelen.
7.4
Andere maatregelen ten voordele van Griekenland
In 2012 werd een andere maatregel ten gunste van Griekenland goedgekeurd, namelijk de
overdracht van de ontvangsten 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), maar die maatregel werd in 2015 opgeschort omdat Griekenland
zich niet aan de nadere regels van het programma had gehouden. Eind juni 2018 besliste
de Eurogroep om de maatregelen opnieuw te activeren, onder strikte voorwaarden. Midden juli 2019 had België in totaal 43,1 miljoen euro vereffend317.

316 Derde steunplan voor Griekenland.
317 Een bedrag van 11,33 miljoen euro voor de basisallocatie 18.61.18.35.20.01 (ANFA) en een bedrag van 31,79 miljoen euro voor de basisallocatie 18.61.18.35.20.02 (SMP).
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Telling van de opdrachten
voor de financiering van de
justitiehuizen
In zijn 173e Boek stelde het Rekenhof de uitvoering voor van de opdracht die het kreeg in het
kader van de zesde staatshervorming en de financiering van de justitiehuizen. Het deed ook
aanbevelingen aan de FOD Justitie en aan de gemeenschappen318 . In dit artikel stelt het de resultaten voor van de berekening naar aanleiding van de eerste cyclus 2016-2018.

1 	

Context

1.1
Institutioneel kader
Bij de zesde staatshervorming werden de justitiehuizen overgeheveld naar de gemeenschappen. De justitiehuizen voeren, voor rekening van gerechtelijke en administratieve federale overheden, een aantal opdrachten uit van begeleiding van plegers of slachtoffers van
strafbare feiten.
De mechanismen om de federale dotatie aan de gemeenschappen aan te passen en te evalueren, zijn vervat in de bijzondere financieringswet. Vanaf begrotingsjaar 2015 bedroeg de
basisdotatie voor deze nieuwe bevoegdheden van de gemeenschappen 51.737.934 euro voor
de Vlaamse Gemeenschap, 34.610.699 euro voor de Franse Gemeenschap en 602.058 euro
voor de Duitstalige Gemeenschap. De bijzondere financieringswet bevat twee regels voor
de evolutie van de dotatie: een automatische jaarlijkse aanpassing en een eventuele aanvullende verhoging 319.
De dotatie van elke gemeenschap wordt aangepast aan de schommeling van het indexcijfer
van de consumptieprijzen en de werkelijke groei van het bbp, los van het aantal opdrachten
waarmee elke gemeenschap belast wordt. De eventuele aanvullende verhoging gebeurt om
de drie jaar en berust op de evolutie van het aantal uitgevoerde opdrachten met toepassing
van de federale wetgeving. Als de gemiddelde toename van de opdrachten van een gemeenschap hoger is dan die van de basisdotatie, zal die basisdotatie voor die gemeenschap verhoudingsgewijs worden opgetrokken. De bijzondere financieringswet belast het Rekenhof
ermee die telling uit te voeren.
1.2
Methode
De mandaten die de federale overheden overzenden, zijn de stukken aan de hand waarvan
het aantal opdrachten kan worden bepaald. Een opdracht die niet berust op een dergelijk
mandaat, kan dus niet worden meegeteld.

318 Rekenhof, "Telling van de opfrachten voor de financiering van de Justitiehuizen", 173e Boek, Volume I, Verslag aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 251 en volgende, www. rekenhof.be
319 Artikel 47/10 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de
gewesten. Voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 58octodecies van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.
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Het aantal opdrachten wordt berekend en gecontroleerd aan de hand van bestanden en documenten die de gemeenschappen aanleveren, omdat de federale overheid niet registreert
welke opdrachten ze hun toevertrouwt. Het risico op een registratiefout door de gemeenschappen werd klein geacht. De verrichtingen waren immers al geïntegreerd in het beheeren werkingsproces van de justitiehuizen vóór de zesde staatshervorming.
Het Rekenhof oefent zijn controle uit in twee fases. De eerste controle, van de gegevens,
spoort registratiefouten en dubbele registraties op in de bestanden die de administraties
voorleggen. De tweede controle, op basis van een representatieve steekproef van mandaten
per gemeenschap, gaat na hoeveel mandaten van de steekproef niet kunnen worden voorgelegd aan het Rekenhof of waaruit niet kan worden afgeleid of ze effectief overeenstemmen met een opdracht van een federale overheid.
Op basis van dat aantal foutieve of ontbrekende mandaten kan een foutenpercentage worden bepaald voor de steekproef, dat vervolgens wordt geëxtrapoleerd naar de totale populatie van opgegeven mandaten. Het resultaat van die twee controlefases wordt systematisch
voorgelegd aan de betrokken administraties, die bijkomende inlichtingen kunnen verstrekken.
De Interministeriële Conferentie Justitiehuizen heeft het Rekenhof meermaals gevraagd in
het berekeningssysteem een wegingsmechanisme voor de verschillende types opdrachten
te integreren. Na onderzoek heeft het Rekenhof besloten dat er onvoldoende juridische
grondslag voorhanden was om dat verzoek in te willigen320.

2

Resultaten van de eerste berekeningscyslus 2016-2018

De vaststelling van het aantal opdrachten voor het jaar 2018 vormt het sluitstuk van de
opdracht van het Rekenhof voor de drie jaren 2016-2018. In de volgende tabel wordt per
gemeenschap het aantal opdrachten samengevat voor de jaren 2015 tot 2018, rekening houdend met de correcties die werden aangebracht naar aanleiding van de controle. Het jaar
2015 vormt het basisjaar voor de berekening aan de hand waarvan het groeipercentage van
het aantal opdrachten in 2016 kan worden berekend.
Tabel 44 – Aantal opdrachten per gemeenschap
2015

2016

2017

2018

Franse Gemeenschap

31.852

31.716

34.590

35.405

Vlaamse Gemeenschap

29.980

28.615

28.949

30.613

426

381

420

473

Duitstalige Gemeenschap
Bron: Rekenhof

De volgende tabel geeft het aantal correcties weer die werden aangebracht ingevolge de
controles door het Rekenhof van het aantal opdrachten per gemeenschap. De impact van
die controles daalt.

320 Brieven van 20 juli 2016 en van 21 juni 2017.
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Tabel 45 – Impact op het aantal opdrachten van de correcties die het Rekenhof heeft aangebracht
Franse
Gemeenschap

Totaal vóór de controle

Totaal na de controle

Effect van de controle

2015

32.123

31.852

-0,84 %

2016

32.009

31.716

-0,92 %

2017

34.717

34.590

-0,37 %

2018

35.435

35.405

-0,08 %

Totaal na de controle

Effect van de controle

Vlaamse
Gemeenschap

Totaal vóór de controle

2015

30.210

29.980

-0,76 %

2016

28.957

28.615

-1,18 %

2017

29.135

28.949

-0,64 %

2018

30.695

30.613

-0,27 %

Totaal na de controle

Effect van de controle

Duitstalige
Gemeenschap

Totaal vóór de controle

2015

426

426

0,00 %

2016

381

381

0,00 %

2017

420

420

0,00 %

2018

473

473

0,00 %

Bron: Rekenhof
De ministers belast met de justitiehuizen op gemeenschapsniveau en de ministers van
Financiën en van Justitie op federaal niveau werden jaarlijks op de hoogte gebracht van het
definitieve aantal opdrachten321.

3

Commentaar en opmerkingen

3.1
Aanbevelingen van het Rekenhof
In zijn vorige artikel had het Rekenhof de FOD Justitie aanbevolen over de volgende elementen te beschikken:
•
•
•
•
•

een exhaustieve lijst van de overheden die mandaten uitgeven;
één nomenclatuur voor de verschillende opdrachten;
een eenduidige nummering van het mandaat waardoor de mandaterende magistraat of
ambtenaar kan worden geïdentificeerd;
eenvormige gedragsregels voor de dossiers die betrekking hebben op meerdere rechtzoekenden;
een geïnformatiseerd systeem om de toevertrouwde mandaten te registreren.

Bovendien achtte het Rekenhof het essentieel dat de FOD Justitie zou beschikken over een
expertisepool die de werkzaamheden zou kunnen ondersteunen van de Interministeriële
Conferentie en van de werkgroepen die ze opricht. Om efficiënt vertegenwoordigd te zijn,
moet de Staat immers in staat zijn de impact mee te helpen evalueren die beslissingen of

321 Brieven van 19 november 2017, 30 januari 2019, 27 maart 2019 en 27 juni 2019.
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voorstellen die samen met de gemeenschappen genomen zijn, kunnen hebben op de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Aan de gemeenschappen had het Rekenhof aanbevolen ervoor te zorgen dat ze over de volgende elementen beschikken:
•
•
•
•

een eenduidige interne nummering per gemeenschap van de dossiers die werden geopend om de mandaten van de federale overheid uit te voeren;
een systematische digitalisering van de mandaten;
een exhaustieve registratie van het dossiernummer van de mandaterende overheid;
een registratie van de uitgifte- en de registratiedatum van de aanhangigmakingen in
het kader van het slachtofferonthaal.

3.2

Uitvoering van de aanbevelingen

3.2.1
Federaal niveau
Op federaal niveau stelt het Rekenhof vast dat er weinig vooruitgang wordt geboekt in de
manier waarop mandaten worden geregistreerd. Er bestaat nog altijd geen eenduidige nomenclatuur en nummering voor een registratie door alle opdrachtgevers. Bovendien kan
de FOD Justitie geen exhaustieve lijst voorleggen van de mandaten die op jaarbasis aan de
justitiehuizen werden doorgegeven.
Die toestand heeft gevolgen voor de gegevensregistratie bij de gemeenschappen en legt de
volledige last van de controle bij hun administratie.
In zijn antwoord preciseert de FOD Justitie, die overlegd heeft met de vertegenwoordigers
van alle federale instanties die opdrachten geven aan de justitiehuizen, dat bij de overheveling van de bevoegdheid ook het registratiesysteem is overgedragen. Hij wijst ook op het
aantal en het uiteenlopende karakter van de opdrachtgevers, en naar de diversiteit van hun
opdrachten. De FOD verwijst onder meer naar de ontwikkeling van een digitaal algemeen
gerechtelijk dossier dat volgens hem een gigantische uitdaging vormt en een grote dosis
sturing, coördinatie en change management vergt en bovendien moet worden verzoend
met beperkte financiële middelen. Binnen die context zal de FOD rekening houden met de
noodzaak van een algemeen registratiesysteem van de opdrachten bij de standaardisering
van de heel uiteenlopende werkprocessen en de ontwikkeling van de toepassingen daarvoor. Dat systeem zal wel deel uitmaken van de gehele IT-architectuur.
3.2.2

Niveau van de gemeenschappen

Franse Gemeenschap
De Franse Gemeenschap poogt sinds 2016 de leidinggevenden van de justitiehuizen en de
centra voor elektronisch toezicht die het elektronisch toezicht uitvoeren en opvolgen, bewust te maken van het belang om de gegevens over de mandaten te registreren. Hoewel elk
justitiehuis momenteel zelf bepaalt hoe dossiers worden geregistreerd, zijn er vademecums
voor gemeenschappelijke registratie voorhanden.
De Franse Gemeenschap werkt aan een nieuwe versie van SIPAR, de IT-tool waarin de strafrechtelijke opdrachten worden geregistreerd. De nieuwe versie zou in dienst moeten wor-
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den genomen tegen 2020. In de nieuwe versie zal automatisch een unieke en eenduidige
nummering van de mandaten worden gegenereerd en zullen ook de documenten in verband met een mandaat kunnen worden gedigitaliseerd.
Het programma SOSIP, waarin de opdrachten inzake slachtofferonthaal worden geregistreerd, werd ook aangepast om de gegevens die nodig zijn voor de controle en de specifieke
instructies die de justitiehuizen ontvingen, te kunnen registreren
Duitstalige Gemeenschap
De Duitstalige Gemeenschap werkt met een eenduidige interne nummering die is afgestemd op het archiveringsplan van het ministerie. Daarnaast werkt ze met programma’s
die de Franse Gemeenschap gebruikt. Ze zal dus ook profiteren van de aanpassingen aan
SIPAR en SOSIP.
Vlaamse Gemeenschap
De Vlaamse Gemeenschap gebruikt SIPAR 2 als dossierregistratiesysteem sinds 25 juni 2016.
Elk bestand krijgt er een uniek referentienummer. De mandaten worden in SIPAR 2 digitaal
geregistreerd, maar een papieren versie blijft behouden. Opdrachten in verband met slachtofferhulp werden vroeger in SOSIP geregistreerd, maar nu in SIPAR 2. Het programma is
aangepast om de data te kunnen registreren die nodig zijn voor de controle.
3.3
Aandachtspunten voor de volgende controlecyclus
Het Rekenhof herhaalt allereerst zijn aanbevelingen uit het vorige artikel aan de FOD Justitie en benadrukt dat de uitvoering ervan noodzakelijk is om het registratiesysteem van de
mandaten te verbeteren.
Het Rekenhof benadrukt ook dat het belangrijk is om, samen met de modernisering van de
systemen, artikel 8 van het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 in acht te nemen.
Dat preciseert welke gegevens de gemeenschappen moeten registreren. Daarnaast verduidelijkt de memorie van toelichting van dit akkoord dat de gemeenschappen een gelijkaardig registratiesysteem moeten ontwikkelen en gegevensuitwisseling moeten waarborgen.
Het naleven van dit engagement is belangrijk voor het Rekenhof: enkel zó kan het de hem
toevertrouwde controleopdracht goed uitvoeren.
Daarnaast moet het Rekenhof worden geïnformeerd over de wijzigingen die iedere gemeenschap aanbrengt in de processen en programma’s om de mandaten te registreren en op te
slaan. Ook moet het op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie die verband houden met de precisering van de omschrijving van
de opdrachten en met de registratie van de mandaten. Het Rekenhof heeft dit verzoek herhaald in de brieven die het heeft verstuurd naar de bevoegde overheden om de berekening
2015-2018 aan te kondigen.
Met betrekking tot de tweede cyclus van drie jaar zal het Rekenhof, in overleg met de betrokken administraties, blijven aansturen op een verdere verbetering van de effectiviteit en
de efficiëntie van de berekeningsmethode, van de gegevensoverdracht en van de activiteitenkalender.
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Evaluatie van de
bestuursovereenkomsten van
de federale overheidsdiensten
Het Rekenhof heeft de regelgeving over de evaluatie van de bestuursovereenkomsten, waaronder de methodologische evaluatie door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), onderzocht.

evaluatie van de bestuursovereenkomsten 2016-2018 van de fod’s

Naast het feit dat de regelgeving onnauwkeurig is, heeft het Rekenhof ook vastgesteld dat de
FOD BOSA geen verbetervoorstellen heeft geformuleerd op basis van zijn evaluatie van de
overeenkomsten 2016-2018,.
Volgens het Rekenhof zijn het evaluatieverslag van de FOD BOSA, een nota van het college
van de voorzitters van de directiecomités van de FOD's en POD's en een audit van de Federale
Interne Auditdienst, een gelegenheid om na te denken over bestuursovereenkomsten als instrument. Verschillende aspecten moeten immers worden verduidelijkt, zoals het tweeledige
karakter van de bestuursovereenkomst: die is een beheerinstrument voor de FOD’s en POD’s
en tegelijk een instrument om de mandaathouders te evalueren. Het college van de voorzitters
van de directiecomités stelt voor de bestuursovereenkomst te vervangen door een opdrachtbrief en een operationeel plan.

1

Inleiding

1.1
Kader
Elke federale overheidsdienst (FOD) en elke programmatorische overheidsdienst (POD)322
moet sinds 2014 een bestuursovereenkomst met de Staat sluiten323. De FOD BOSA moet
die bestuursovereenkomsten evalueren. In de praktijk gebeurt dat door het directoraatgeneraal Begroting en Beleidsevaluatie.
Een bestuursovereenkomst geldt voor drie jaar. Elke FOD en POD stelt jaarlijks een bestuursplan op om de doelstellingen van de bestuursovereenkomst te concretiseren. Op basis van indicatoren wordt periodiek berekend in hoeverre de doelstellingen werden gerealiseerd.
De relatie tussen de minister en de FOD of POD wordt contractueel vastgelegd om de administratie beter te laten werken. Dat past binnen de responsabilisering van de hoge ambtenaren van de federale overheidsdiensten. Door de invoering van bestuursovereenkomsten

322 Voor het Ministerie van Landsverdediging en de Federale Politie geldt dit niet.
323 Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot invoeging van een artikel 11bis in het koninklijk besluit van
29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van
2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten
en de programmatorische federale overheidsdiensten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 2016.

172

werd een einde gemaakt aan de managementplannen die de evaluatie van de mandaathouders omkaderden.
Het koninklijk besluit van 4 april 2014 legt de minimuminhoud van een bestuursovereenkomst vast. Ze moet onder meer strategische en operationele doelstellingen bevatten, en
resultaatindicatoren die aan die doelstellingen zijn verbonden. Die doelstellingen worden
in twee categorieën ingedeeld:
•
•

doelstellingen over de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van alle opdrachten en
taken;
doelstellingen over de interne werking en het beheer van de federale overheidsdienst.

De evaluatie van de mandaathouders steunt ook op de doelstellingen in de bestuursovereenkomst324.
Op vraag van de ministerraad van 6 maart 2015 heeft het college van de voorzitters van de
directiecomités van de FOD’s en POD’s bovendien gemeenschappelijke bepalingen voorgesteld voor de interne werking en het beheer van de federale overheidsdiensten. Die voorstellen omvatten een model van bestuursovereenkomst en gemeenschappelijke doelstellingen en indicatoren voor de zeven domeinen die worden gedefinieerd in het koninklijk
besluit van 4 april 2014: efficiëntieverbetering en kostenreductie, administratieve vereenvoudiging, verbetering van de klantgerichtheid, duurzame ontwikkeling, bevordering van
gelijke kansen, verbetering van de interne controle en de interne audit, en dienstoverschrijdende samenwerking.
1.2

Eerste cyclus van bestuursovereenkomsten

1.2.1
Beslissing van de ministerraad van 21 mei 2015 en eerste overeenkomsten
De ministerraad heeft op 21 mei 2015 kennisgenomen van de voorstellen van het college van
de voorzitters over de eerste bestuursovereenkomsten. Het voorgestelde model en de voorgestelde gezamenlijke doelstellingen werden niet opgelegd. Volgens de FOD BOSA hebben
niettemin nagenoeg alle FOD’s en POD’s het aan de ministerraad voorgestelde model gebruikt.
Met het oog op transparantie heeft de ministerraad op 21 mei 2015 beslist dat alle bestuursovereenkomsten binnen een maand na ondertekening moesten worden gepubliceerd op de
website van de overheidsdienst in kwestie.
Alle FOD’s en POD’s hebben tussen 30 november 2015 en 20 juli 2016 een bestuursovereenkomst gesloten met hun toezichthoudende minister 325. De FOD BOSA, die in 2017 326 werd

324 Artikel 17 van het genoemde koninklijk besluit van 29 oktober 2001.
325 Als de FOD of POD onder het toezicht van verschillende ministers of staatssecretarissen staat, gaat het om de
minister of staatssecretaris die bevoegd is voor het belangrijkste deel van de activiteit.
326 De FOD BOSA is het resultaat van de fusie van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Fedict en Empreva. De FOD Personeel en Organisatie en de FOD Budget en Beheerscontrole hebben
respectievelijk in januari en juli 2016 een bestuursovereenkomst getekend voor de periode van 1 januari tot 31 december 2016. De duur van die overeenkomsten was beperkt tot een jaar, met het oog op de oprichting van de FOD
BOSA. De FOD Fedict heeft geen dergelijke kortlopende overeenkomst gesloten.
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opgericht, heeft er geen gesloten en is dus de enige FOD die geen bestuursovereenkomst
heeft.
1.2.2
Tweede overeenkomsten
Volgens de regelgeving moet een FOD uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van een
bestuursovereenkomst een nieuw ontwerp van bestuursovereenkomst aan de toezichthoudende minister voorleggen. Als de bestuursovereenkomst niet wordt vernieuwd, wordt de
initiële overeenkomst verlengd totdat een nieuwe in werking treedt. Als binnen één jaar na
de verlenging geen nieuwe bestuursovereenkomst in werking is getreden, kan de minister
of de staatssecretaris voorlopige regels vaststellen327.
Op 1 september 2019 hadden maar vijf FOD’s op dertien FOD’s en POD’s een overeenkomst
van de tweede generatie ondertekend. Voor zeven andere FOD’s en POD’s (de FOD BOSA
heeft geen overeenkomst) wordt de overeenkomst verlengd tot de inwerkingtreding van
een nieuwe overeenkomst.
Tabel 46 – Door de FOD’s en POD’s gesloten bestuursovereenkomsten
Overeenkomst Overeenkomst
2016-2018
2019-2021
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
FOD BOSA(*)


X


X

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking



X








X

X

X






X


POD Wetenschapsbeleid



X

Totaal

12

5

FOD Binnenlandse Zaken
FOD Financiën
FOD Mobiliteit en Vervoer
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
FOD Sociale Zekerheid
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu
FOD Justitie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en Grootstedenbeleid

(*)

X

 er herinnering: de FOD BOSA is opgericht op 1 maart 2017. Voor de periode tussen 1 januari en 31 december 2016,
T
zie voetnoot 326.

Bron: websites van de FOD’s en POD’s

327 Artikel 11bis, § 6, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001, zoals gewijzigd door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 4 april 2014.
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1.3
Onderzoek van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft de regelgeving over de cyclus en de evaluatie van de bestuursovereenkomsten, de conclusies van het evaluatieverslag van de FOD BOSA en de reflectienota van
het college van de voorzitters van de federale overheidsdiensten onderzocht. De voorzitters
van de directiecomités van de FOD’s en POD’s, en de FOD BOSA in zijn hoedanigheid van
adviseur en evaluator hebben immers verschillende vaststellingen en bedenkingen geformuleerd bij de bestuursovereenkomsten 2016-2018 (eerste generatie overeenkomsten).
De Federale Interne Auditdienst (FIA) heeft in 2018 het totstandkomingsproces en de resultaten ervan (de tekst zelf) onderzocht en heeft gekeken hoe de bestuursovereenkomst
werd gebruikt als governance-instrument voor de betrekkingen tussen de administratie en
de ministers, als instrument voor het beheer van de FOD of POD in kwestie en als ondersteuning voor de evaluatie van zowel de verwezenlijking van de doelstellingen als van de
mandaathouders. De FIA heeft zijn eindverslag voltooid in september 2019328.
Het Rekenhof heeft vermeden dezelfde vragen en methodes te gebruiken als de FIA in zijn
analyse, de principes van single audit indachtig. De bedoeling van die single audit is de efficiëntie van de auditdiensten te verbeteren en de controlelast voor de geauditeerden te
verlichten.

2

Evaluatie van de bestuursovereenkomsten

2.1

Evaluatie door de FOD BOSA

2.1.1
Opdrachten van de FOD BOSA
De FOD BOSA heeft twee opdrachten bij de bestuursovereenkomsten, namelijk de FOD’s
adviseren bij het uitwerken ervan en ze evalueren als ze aflopen. De regelgeving bevat formeel alleen de rol van evaluator.
De FOD BOSA moet de bestuursovereenkomsten en de bestuursplannen globaal om de
drie jaren evalueren. Het gaat daarbij alleen om een methodologische evaluatie. Op basis
van die globale evaluatie moet de FOD BOSA verbetervoorstellen formuleren die worden
voorgelegd aan de minister van Ambtenarenzaken en de minister van Begroting 329.
De regelgeving definieert niet wat die methodologische evaluatie inhoudt.
De FOD BOSA heeft zijn evaluatie van februari 2018 tot juli 2018 uitgevoerd. De individuele
evaluaties werden in mei 2018 aan de verschillende FOD’s en POD’s bezorgd. Ter vervollediging heeft de FOD ook een gezamenlijk evaluatieverslag gemaakt. De resultaten van die
globale evaluatie werden in februari 2019 aan de minister van Ambtenarenzaken bezorgd
en vervolgens in augustus 2019 aan de federale overheidsdiensten.

328 Federale Interne Audit, Audit Bestuursovereenkomsten, finaal rapport, september 2019.
329 Artikel 11bis, § 10, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001.
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2.1.2
Individuele evaluatie van de overeenkomsten
De FOD BOSA heeft alle bestuursovereenkomsten en bestuursplannen geanalyseerd om
te zien of ze in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 zoals
gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 april 2014, en met het model van bestuursovereenkomst. Hij heeft ze ook vanuit methodologisch oogpunt onderzocht, en is bijvoorbeeld
nagegaan welke methode de FOD’s en POD’s hebben gehanteerd om een risicoanalyse uit te
voeren voordat ze prioritaire doelstellingen en maatregelen vastgelegd hebben.
De resultaten van de individuele analyse van elke overeenkomst werden aan de desbetreffende POD’s en FOD’s bezorgd. Tegelijk werd een vragenlijst voorgelegd over de volgende
thema’s:
•
•
•
•

•

de inhoud van het koninklijk besluit van 4 april 2014;
het partnerschap tussen het politieke niveau en de administratie na de invoering van de
bestuursovereenkomsten;
de inachtneming door het politieke niveau van de verbintenissen in de bestuursovereenkomsten;
de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen in verband met de
verbetering van de interne werking en het beheer van de federale overheidsdienst door
middel van horizontale doelstellingen;
de ondersteuning tijdens de periode van de bestuursovereenkomst 2016-2018 door de
horizontale federale overheidsdiensten.

2.1.3
Globale evaluatie
De FOD BOSA heeft vervolgens een globaal verslag opgesteld, rekening houdend met de
ontvangen antwoorden. Dat verslag 330 vermeldt de volgende vaststellingen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De bestuursplannen zijn niet eenvormig opgesteld.
De bestuursovereenkomsten en –plannen zijn te statisch.
Er werden gemeenschappelijke indicatoren ontwikkeld, maar die werden nog niet formeel gevalideerd en zijn dus niet als zodanig opgenomen in de duurzame sociale balans331.
Er wordt niet eenvormig gerapporteerd en gecommuniceerd (intern en extern) over de
overeenkomst.
De klanten en stakeholders worden niet op eenvormige wijze betrokken bij de uitwerking van de overeenkomsten.
De omschrijving van de opdracht in de overeenkomsten is beperkt tot een opsomming
van de wettelijke opdrachten.
De opdracht legt weinig nadruk op de meerwaarde voor de verschillende klanten.
Er moet meer aandacht gaan naar de tijdfactor bij het formuleren van doelstellingen om
te zorgen dat ze de SMART-normen in acht nemen.
Bij de risicoanalyse ontbreekt vaak een waarschijnlijkheidsanalyse of impactanalyse.

330 FOD BOSA, DG Begroting en Beleidsevaluatie, Methodologische evaluatie van de bestuursovereenkomsten 20162018, juli 2018, p. 10 en 11.
331 De duurzame sociale balans is een jaarlijkse samenvatting door de FOD BOSA van cijfergegevens over alle aspecten van human resources bij de federale overheid. Ze is beschikbaar op https://infocenter.belgium.be/nl/publicaties.
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•
•
•
•

Vaak ontbreekt een beschrijving van de kernprocessen;
Er worden in het algemeen weinig doelstellingen over het uitwerken van het beleid opgenomen.
De koppeling tussen de bestuursovereenkomst en de begroting is onvoldoende uitgewerkt, net zo min als de budgettering van de doelstellingen en de kosteninventaris.
Er werden heel wat productie-indicatoren geformuleerd, maar praktisch geen resultaatindicator.

De evaluatie door de FOD BOSA bestaat voornamelijk uit vaststellingen over de overeenstemming met de regelgeving en met de modelovereenkomst en over de kwaliteit van de
overeenkomsten. In bepaalde gevallen kon de FOD BOSA de conformiteit niet beoordelen omdat de FOD of POD geen informatie had verstrekt. Zo hebben zes FOD’s of POD’s
niet aangegeven of de bestuursovereenkomst in de loop van de drie jaar werd gewijzigd,
waardoor de FOD BOSA niet kon nagaan of de regels van die wijzigingsprocedure werden
gevolgd332.
De FOD BOSA heeft overigens niet onderzocht of de doelstellingen van de overeenkomsten
werden gehaald. Dat behoort niet tot zijn opdracht. De evaluatie van de mandaathouders is
het enige kader waarin een dergelijk onderzoek momenteel is opgenomen.
2.2
Evaluatie door het college van de voorzitters
Het college van de voorzitters van de directiecomités van de FOD’s en POD’s heeft op
5 mei 2018 een strategisch seminarie over de bestuursovereenkomsten georganiseerd.
Daarbij wilden ze duidelijker het onderscheid onderstrepen tussen het politieke niveau (d.i.
de toezichthoudende ministers) en het interne beheer.
Ze waren in de eerste plaats van oordeel dat de overeenkomst door overvloed aan reglementering een log instrument geworden is. Het bevat ontelbare horizontale doelstellingen
naast een aantal zaken die eigenlijk onder het dagelijks beheer van het departement vallen.
Het document leidt aldus de aandacht af van de fundamentele vragen en verhindert een
nieuwe dialoog en de aanpassing van verbintenissen na politieke beslissingen in de loop
van de kabinetsperiode (begroting, personeelsenveloppe, nieuwe oriëntaties enz.).
Het college van de voorzitters beveelt dus aan te werken met opdrachtbrieven en operationele plannen. In de opdrachtbrief die elke voorzitter zou kunnen ondertekenen met elk van
zijn toezichthoudende ministers zouden jaarlijks zijn verbintenissen worden beschreven,
rekening houdend met de verwachtingen en prioriteiten van de minister en de beschikbare
middelen.
Het operationeel plan, voor intern gebruik met de leden van het directiecomité, zou meer
autonomie bij het beheer van de organisatie en de inzet van de middelen moeten bieden om
de gedefinieerde doelstellingen te halen. Bij dat plan zouden andere beheerstools (boordtabellen, resultaatindicatoren, business reviews enz) horen en de voorzitter van het directiecomité zou het als basis kunnen gebruiken voor de evaluatie van de mandaathouders.

332 Artikel 11bis, § 7, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001.
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Het college van de voorzitters heeft tot slot gewezen op het starre administratieve en budgettaire kader dat weinig ruimte laat voor autonomie en innovatie. Het vindt dat de voorafgaande advies- en goedkeuringsprocedures moeten worden gerationaliseerd. Het stelt
bovendien voor single audit in te voeren om de vele monitoring- en auditinitiatieven te
harmoniseren.
2.3
Audit van de FIA
In zijn auditverslag van september 2019 formuleert de FIA aanbevelingen bij het totstandkomingsproces van de bestuursovereenkomsten, de kwaliteit van die overeenkomsten en
het gebruik ervan als beheers-, management en communicatieinstrument.
Wat de totstandkoming van de overeenkomsten betreft, formuleert de FIA hoofdzakelijk
drie aanbevelingen:
•

•
•

de bestaande goede praktijken verbreden en uitdiepen, met name de formalisatie van
het opstellingsproces, het naleven van de termijnen en de betrokkenheid van de mandaathouders, de beleidscellen en de personeelsleden (betrekken van vóór de opstelling,
seminaries enz.);
de samenwerking versterken tussen het politieke en administratieve niveau, vanaf het
begin van het opstellingsproces;
de ondersteunende rol van de FOD BOSA versterken tegenover de FOD’s bij de opstelling van de bestuursovereenkomsten. Die rol kan de vorm aannemen van een expertisecentrum (consultancy voor de verbetering van de overeenkomsten, ter beschikking stellen van documenten en modellen enz.), van een kennisnetwerk (link tussen de FOD’s,
organisatie van seminaries, ontmoetingen, uitwisseling van ideeën, verspreiding van
goede praktijken enz.) of van hulploket voor de mandaathouders en het personeel bij de
opstelling van de bestuursovereenkomst.

De aanbevelingen over de kwaliteit van de overeenkomsten hebben het volgende tot doel:
herdenken van het formele kader, een betere rolverdeling tussen de bestuursovereenkomst
en het bestuursplan en een beter gedefinieerde structuur voor de bestuursovereenkomst.
De FIA stelt onder meer voor dat het reglementaire kader een meer uniforme en duidelijke
structuur vastlegt voor de overeenkomst en dat de bestuursovereenkomst het voorwerp
uitmaakt van een afzonderlijk koninklijk besluit en niet enkel van enkele artikelen in een
tekst over de evaluatie van mandaathouders. Hij beveelt ook aan de bestuursovereenkomst
te laten evolueren naar een strategisch langetermijnplan en van het jaarlijkse bestuursplan
een volwaardig operationeel plan te maken, gekoppeld aan een specifiek middelenschema
voor het budget en het personeel. Volgens de FIA moet in elke bestuursovereenkomst een
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een “beschrijvend” gedeelte en een “engagerend” gedeelte, waarbij er ook een duidelijke en consequente aansluiting is van het tweede
op het eerste gedeelte.
Wat de bestuursovereenkomst als beheers- en managementinstrument betreft, beveelt de
FIA onder meer aan een opvolgingsstrategie van de plannings-, opvolgings- en evaluatiecyclus op te nemen als verplicht onderdeel van de bestuursovereenkomst, met regelmatige rapportering door de mandaathouders aan hun hiërarchie. De aanbeveling over de bestuursovereenkomst als evaluatie-instrument slaat meer op de evaluatieprocedure van de
mandaathouders dan op de overeenkomst zelf. De FIA beveelt op dat vlak aan na te denken
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over de vervanging van de jaarlijkse evaluatie van de mandaathouders door een minder
omslachtig en tijdrovend instrument.
Tot slot meent de FIA dat ervoor moet worden gezorgd dat alle betrokkenen (bv. het personeel van de FOD) de nodige informatie ontvangen in alle stappen van de opmaak en het
sluiten van een bestuursovereenkomst. Dat communicatieplan moet worden opgenomen in
de overeenkomst.

3

Commentaar van het Rekenhof

3.1
Evaluatiecyclus
De regelgeving bepaalt dat de FOD BOSA tussenkomt na afloop van de bestuursovereenkomst. Daardoor is er geen leereffect bij de FOD’s en POD’s voor de volgende overeenkomsten. Volgens de regelgeving moesten de nieuwe overeenkomsten immers worden voorbereid tijdens het eerste semester van 2018.
De FOD BOSA heeft in de praktijk op dat risico geanticipeerd door met zijn evaluatie te beginnen vanaf februari 2018. Het duurde echter tot augustus 2019 voordat het globaal verslag
dat lessen trekt uit de individuele analyses, werd meegedeeld aan alle FOD’s en POD’s. Op
dat verslag volgde nog geen verslag met verbetervoorstellen333. Die zijn nochtans essentieel
voor de volgende generatie overeenkomsten, alsook voor het akkoord van de volgende regering. De FOD BOSA heeft aangekondigd dat hij zijn aanbevelingen tegen eind 2019 zou
meedelen.
De methodologische evaluatie en het verslag met de verbetervoorstellen zouden moeten
worden gerealiseerd vóór de voorbereiding van de volgende overeenkomsten om een leereffect mogelijk te maken. De regelgeving zou in die zin moeten worden aangepast.
3.2
Statuut van evaluator
De FOD BOSA heeft als opdracht de FOD’s en POD’s horizontaal te ondersteunen, onder
meer op het vlak van begroting en boekhouding, administratie, personeelsbeheer en organisatieontwikkeling. In de meeste gevallen gaat het om omkadering en advies.
Volgens het Rekenhof kunnen die opdrachten van de FOD BOSA zijn rol van evaluator van
de bestuursovereenkomsten in het gedrang brengen. De FOD’s en POD’s hebben trouwens
in hun antwoorden op de aanvullende vragenlijst van de FOD BOSA onderstreept dat de rol
van de horizontale federale overheidsdiensten (controlerende of ondersteunende rol) zou
moeten worden verduidelijkt. Het Rekenhof is van oordeel dat zou moeten worden nagedacht over een adequaat statuut met het oog op een onafhankelijke evaluatie.
Via die denkoefening zou de reikwijdte van de evaluatie kunnen worden verduidelijkt. Een
evaluator die geen adviserende rol heeft (bijvoorbeeld een externe dienstverlener, of een
dienst die aan de eerste minister is verbonden) zou de kwaliteit van de doelstellingen beter

333 Daarin voorziet artikel 11 bis, § 10, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en
de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale
overheidsdiensten.
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kunnen inschatten, de verwezenlijking ervan beter kunnen meten en de rapportering erover beter kunnen evalueren (zie hierna).
3.3
Meten of de doelstellingen zijn gehaald
De regelgeving bepaalt niet expliciet dat de uitvoering van de overeenkomst moet worden
geëvalueerd noch aan welke inhoudelijke vereisten de rapportering moet voldoen. Het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 vermeldt enkel dat de bestuursovereenkomst jaarlijks
opnieuw wordt geëvalueerd op basis van een verslag over de uitvoering ervan opgesteld
door de voorzitter van het directiecomité of de voorzitter van de FOD of POD334.
De FOD’s en POD’s hebben in hun eerste bestuursovereenkomst afgesproken boordtabellen
of systemen te ontwikkelen om toe te zien op de uitvoering van de overeenkomst. Alleen
de FOD Financiën heeft als antwoord op de vragen van de FOD BOSA formeel gepreciseerd
dat hij elk jaar een stand van zaken heeft opgemaakt van de uitvoering van zijn overeenkomst. De andere FOD’s en POD’s hebben hier niet op geantwoord.
De ministerraad heeft op 21 mei 2015 beslist, als één van de doelstellingen in verband met
de werking van de administratie, dat de minister van Ambtenarenzaken zou rapporteren
over de gemeenschappelijke doelstellingen die het college van de voorzitters van de directiecomités heeft voorgesteld, op basis van de horizontale indicatoren in de duurzame
sociale balans. Die rapportering is er niet gekomen.
Een evaluatie van de realisatie van de doelstellingen van de bestuursovereenkomsten is
nochtans essentieel om te vermijden dat middelen worden besteed aan weinig efficiënte
opdrachten en taken, of dat programma’s die goed werken om besparingsredenen worden
geschrapt.
Naast het verslag over de uitvoering van de bestuursovereenkomsten moeten de voorzitters van de directiecomités ook een jaarverslag opstellen voor de leidinggevende van het
Auditcomité van de Federale Overheid335. Het Rekenhof beveelt aan de rapporteringsverplichtingen te rationaliseren.
3.4
Tweeledig karakter van de bestuursovereenkomst
Het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 bepaalt: “De functioneringsgesprekken hebben
betrekking op alles wat met het functioneren van de houder van de managementfunctie te
maken heeft, alsook op de doelstellingen die in de bestuursovereenkomst en het bestuursplan
werden vastgelegd waarvan de verantwoordelijkheid voor de realisatie ervan wordt toegewezen aan de houder van de managementfunctie”336.
Een bestuursovereenkomst is een instrument dat wordt gebruikt voor het beheer van de
overheidsdiensten en tegelijk voor de evaluatie van de mandaathouders. Rekening moeten houden met die twee functies kan bij het uitwerken van de bestuursovereenkomst een
weerslag hebben op de aard en de ambitie van de doelstellingen van de overeenkomst. Een

334 Artikel 11bis, § 8, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001.
335 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige
diensten van de federale uitvoerende macht.
336 Artikel 17 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001.
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overeenkomst is niet hetzelfde als een mandaat. De cyclus van de bestuursovereenkomst
(drie jaar) stemt bovendien niet overeen met de mandaatcyclus (zes jaar). De doelstellingen
van een bestuursovereenkomst hebben tot slot betrekking op alle niveaus van de organisatie en kunnen verschillen van de doelstellingen die de minister persoonlijk heeft opgedragen aan de voorzitter van de FOD of POD.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het college van de voorzitters van de directiecomités
aanbeveelt een vereenvoudigd instrument te gebruiken zoals een opdrachtbrief om de relatie tussen de minister en de mandaathouder 337 te omkaderen, en een operationeel plan en
beheertools te gebruiken voor het beheer van de dienst.

4

Conclusie

In de aanhef van het koninklijk besluit van 4 april 2014 dat voor de FOD’s en de POD’s de
verplichting invoert om een bestuursovereenkomst en –plan te sluiten, verklaart de regering dat ze het beheer van die diensten verder wil moderniseren.
Het Rekenhof is van oordeel dat, op basis van het evaluatieverslag van de FOD BOSA, van
de nota van het college van de voorzitters en van de resultaten van de audit door de FIA,
zou moeten worden nagedacht of een bestuursovereenkomst een geschikt instrument is
om enerzijds de relatie tussen de minister en mandaathouders te organiseren en anderzijds
om de diensten doeltreffend en doelmatig te beheren.
In dat kader moeten de volgende punten worden verhelderd:
•
•
•
•
•
•

het tweeledige karakter van de bestuursovereenkomst als beheersinstrument voor de
FOD’s en POD’s en als instrument voor de evaluatie van mandaathouders;
de situering in de tijd van de periodieke evaluatie van de cycli van de overeenkomsten;
het statuut van de evaluator van de overeenkomsten;
de reikwijdte van de evaluatie;
de regels voor de opvolging van de overeenkomst;
de rapporteringsverplichtingen over het bereiken van de doelstellingen.

De lessen die uit de eerste generatie overeenkomsten kunnen worden getrokken, zouden
een leerproces op gang moeten brengen over de bestuursovereenkomsten.

337 Strategisch seminarie over de bestuursovereenkomst van 5 mei 2018.
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Strategische
personeelsplanning
bij de federale overheid
Het personeelsbestand van de federale overheid is de afgelopen jaren afgenomen. Ook neemt
de gemiddelde leeftijd van de federale ambtenaren geleidelijk toe en verandert hun competentieprofiel. De evolutie van het takenpakket van de overheidsdiensten maakt strategische personeelsplanning noodzakelijk. Het Rekenhof ging na of en in welke mate de federale organisaties
aan strategische personeelsplanning doen en zo ja, welke methode ze daarbij volgen. Het stelde
vast dat personeelsplanning hoofdzakelijk wordt benaderd als een budgettair proces, waarbij
de nadruk ligt op een jaarlijkse toetsing van de personeelsbehoeften aan de personeelsbudgetten. Slechts een beperkt aantal FOD’s werkt aan zijn personeelsplanning vanuit een systematische en methodische analyse van de strategische doelstellingen van de organisatie in zijn
geheel op middellange en lange termijn. Bovendien kan de werklastmeting als instrument voor
personeelsbehoeftenplanning nog aanzienlijk worden verbeterd.

1

Inleiding

1.1
Probleemstelling
Uit de evolutie van de tewerkstelling binnen de federale overheid blijkt dat de tewerkstelling in de loop van laatste tien jaar aanzienlijk is veranderd338.
In de eerste plaats is het aantal ambtenaren van het administratief openbaar ambt339 met
meer dan een vijfde gedaald, van 83.773 in 2009 tot 65.841 in 2018. Hierbij moet weliswaar
rekening worden gehouden met de bevoegdheidsoverdrachten ingevolge de zesde staatshervorming. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd geleidelijk, van 45,57 jaar in 2009 tot
tot 46,9 jaar in 2018. Tenslotte evolueert het profiel van de federale ambtenaar. Enerzijds
worden de ondersteunende taken afgebouwd, waardoor het aandeel van het personeel van
niveau D in het personeelsbestand daalde van 29,35 % in 2009 tot 12,96 % in 2018. Anderzijds is er steeds meer nood aan hoog gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel, waardoor het aandeel van personeelsleden van niveau A steeg van 21,85 % in 2009 tot 27,17 % in
2018.
De evolutie van het takenpakket van de overheidsdiensten en de uitdagingen waarvoor ze
in de nabije toekomst staan, maken een strategische personeelsplanning op middellange
termijn noodzakelijk. Een dergelijke planning moet een antwoord bieden op fundamentele
vragen over de werking van een overheidsinstelling: wat zijn of worden voor de nabije toe338 Cijfers uit de jaarlijkse artikels over de tewerkstelling bij de overheid in het Boek van het Rekenhof.
339 Dit zijn de personeelsleden van de FOD’s en POD’s, het burgerpersoneel van Defensie en de personeelsleden van
de openbare instellingen van sociale zekerheid, de instellingen van openbaar nut en de wetenschappelijke instellingen. Zie voor meer uitleg: Rekenhof, “Monitoring van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven van
federaal openbaar ambt”, 175e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 219 e.v., www.rekenhof.be.
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komst de kerntaken van de instelling, welke profielen of competenties zijn daarvoor nodig,
hoe ingrijpend is de invloed van maatschappelijke fenomenen (vergrijzing, informatisering…) op de werking van de instelling, in welke mate moet de actuele personeelsbezetting
worden bijgestuurd om de toekomstige taken zo efficiënt mogelijk te vervullen enz.
1.2
Definitie strategische personeelsplanning
Afhankelijk van de bron wordt het begrip strategische personeelsplanning verschillend ingevuld340. Een courante definitie is: “Het continu voorbereiden, vormgeven en implementeren
van beleid rond de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel waardoor de personen
met de juiste kwaliteiten, kosten en flexibiliteit op de juiste momenten aanwezig zijn op de
juiste plaats in de organisatie, om activiteiten uit te kunnen voeren, die benodigd zijn voor het
behalen van de strategische doelen”341.
Op basis van de vakliteratuur gaat het Rekenhof ervan uit dat strategische personeelsplanning de volgende elementen moet omvatten342:
•
•
•
•

een kwantitatieve en kwalitatieve inventaris van de aanwezige personeelsbezetting (as
is-situatie);
een kwantitatieve en kwalitatieve inschatting van de toekomstige personeelsbehoefte
nodig om de doelstellingen van de organisatie te bereiken (to be-situatie);
een analyse die inzicht geeft in de huidige en de toekomstige personeelsbeschikbaarheid (zowel in de organisatie zelf als op de arbeidsmarkt);
een uitvoeringsplan waarin de acties worden opgenomen om de personeelsbezettingsproblemen aan te pakken én de link wordt gelegd met andere HRM-instrumenten, zoals
werving en selectie, interne mobiliteit, opleiding, beloning en competentiemanagement.

Een strategische personeelsplanning steunt op gedegen onderzoek en legt op basis van de
gedefinieerde doelstellingen de as is- en to be-situatie vast. Optimaal bestrijkt de strategische personeelsplanning de gehele organisatie, maar in een aanvangsfase is het mogelijk
dat organisaties enkel voor bepaalde diensten/kerntaken/processen een strategische personeelsplanning uitwerken.
De huidige en toekomstige personeelsbehoeften worden het best objectief gemeten op basis
van een analyse en beschrijving van de werkprocessen van de organisatie. Een werklastmeting is hiervoor een veel gebruikte methode. Daarmee kan het management van een
organisatie op objectieve manier de huidige en toekomstige personeelsbehoeften bepalen

340 In de vakliteratuur wordt het begrip strategische personeelsplanning daarom ook al eens omschreven als “containerbegrip” (HRPraktijk, Strategische personeelsplanning gaat ook over passie en bevlogenheid,: https://www.
hrpraktijk.nl/topics/strategische-personeelsplanning/achtergrond/strategische-personeelsplanning-gaat-ookover).
341 G.H.M. Evers en C.J. Verhoeven, Human Resources Planning, een integrale benadering van personeelsplanning, Deventer, Kluwer, 1999, p. 15. Een gelijkaardige definitie wordt gehanteerd door de Vlaamse overheid (https://overheid.vlaanderen.be/personeelsplannen#wat-en-waarom) en wordt hernomen in meer recente publicaties, zoals
F. Kluytmans, Leerboek Personeelsmanagement, Noordhoff, 1995, 672 p. en G. Evers en Ch. Freese, “Strategische
personeelsplanning: hoe pak je het aan?”, in Tijdschrift voor HRM, 2014, 1, p. 1-17.
342 Rekenhof, Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid, Verslag aan het Vlaams Parlement, Brussel, oktober 2009,
p. 9, www.rekenhof.be.
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die nodig zijn om de opdrachten van de diensten uit te voeren, rekening houdend met de
maatschappelijke context en hun prioriteiten.
1.3
Beleidskader inzake personeelsplanning
Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 bepaalt: “In de gehele federale overheid wordt het
selectief vervangingsbeleid aangehouden en versterkt. De selectiviteit in de vervangingen zal
gebaseerd worden op de norm van de evolutie van de personeelskredieten in de meerjarenbegroting alsmede op een administratief eenvoudige werklastmeting”343.
1.3.1
Monitoring van de personeelskredieten
De beslissing om voor de personeelsuitgaven binnen de besliste begrotingsuitgaven te
blijven, heeft geleid tot jaarlijkse omzendbrieven. Die schrijven een gecentraliseerde en
regelmatige monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten voor
het gehele federale openbaar ambt voor, gebaseerd op duidelijk gedefinieerde prestatieindicatoren (KPI) en berekend volgens een uniforme methode344.
Voor de federale organisaties die onder deze monitoring vallen, wordt jaarlijks een budgettaire personeelsenveloppe vastgelegd. Die omvat alle personeelskredieten voor de financiering van de lopende lasten en van nieuwe resources. De organisaties kunnen deze middelen
gebruiken om hun opdrachten te realiseren en de continuïteit van de dienstverlening te
garanderen zonder uit het oog te verliezen dat de enveloppe steeds alle geplande uitgaven
moet kunnen blijven dekken. Een personeelsenveloppe is dus niet alleen een budgettaire
bovengrens maar ook een beheersmechanisme.
Binnen hun budget kunnen de federale organisaties zelf beslissen hoe ze hun gewenste
HR-beleid uitvoeren, op voorwaarde dat elke HR-beslissing past binnen de limieten van het
personeelsplan. Dat plan wordt opgesteld door het directiecomité (voor de FOD’s en POD’s)
of het beheersorgaan (voor de openbare instellingen van sociale zekerheid) en wordt door
de bevoegde minister goedgekeurd. Het vertrekt van de as is-situatie en zet de basisprincipes en prioriteiten uiteen van het personeelsbeleid. Het definieert en motiveert een redelijke raming van het aantal betaalde voltijdse eenheden (VTE), uitgesplitst naar niveau/
klasse en status, dat nodig is om de opdrachten van de organisatie uit te voeren.
Een personeelsplan hoeft niet jaarlijks te worden opgemaakt, maar enkel wanneer maatregelen worden overwogen die niet opgenomen zijn in het laatst goedgekeurde personeelsplan. De uitvoering van het nieuwe personeelsplan blijft echter afhankelijk van de goedkeuring van de bijhorende personeelskredieten.

343 Regeerakkoord van 9 oktober 2014, p. 163, 8.1.2. Personeelsplanning, www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf.
344 Meest recente omzendbrieven:
•
Omzendbrief nr. 669 van 20 februari 2019 – Informatie inzake de federale monitoring van het risico op
overschrijding van de personeelskredieten in 2019 en 2020 en de personeelsenveloppes 2019 en 2020.
•
Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 – Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de
KPI ’s voor de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de monitoring van de
operationele beslissingen.
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1.3.2
Werklastmeting
De minister van Ambtenarenzaken herhaalde in zijn algemene beleidsnota 2015 de passage
uit het regeerakkoord over werklastmeting, maar in de latere beleidsnota’s komt werklastmeting niet meer voor.
In het kader van hun driejaarlijkse bestuursovereenkomsten 2013-2015 namen de openbare
instellingen van sociale zekerheid (OISZ) het initiatief om een gemeenschappelijke methode voor werkmeting uit te werken. Dit leidde ertoe dat alle OISZ in hun bestuursovereenkomsten 2016-2018 een identieke bepaling opnamen: “De OISZ engageren zich om tegen het
einde van de bestuursovereenkomst een werkmeting uit te voeren voor de prioritaire diensten
of processen volgens de principes die gemeenschappelijk door het College werden vastgelegd.
Als prioritair worden beschouwd de diensten of processen die het grootste deel van de middelen
aanwenden, deze die kritisch zijn voor het functioneren van de organisatie en deze die in aanmerking komen voor de redesign binnen de federale overheid. De resultaten van de werkmeting
zullen op termijn als objectieve basis dienen voor het opstellen van het personeelsplan voor
deze diensten of processen. Een methodiek voor de werkmeting in de ondersteunende diensten,
daaronder te verstaan de financiële, HR-, ICT- en logistieke diensten, zal worden uitgewerkt
voor het einde van de bestuursovereenkomst”.
Voor de FOD’s en POD’s was het meewerken aan de totstandkoming van een gemeenschappelijk instrument/methode voor werklastmeting een horizontale doelstelling, die echter
niet expliciet in alle eerste bestuursovereenkomsten 2016-2018345 werd opgenomen. De FOD
Financiën, die al een methode voor werklastmeting had uitgewerkt in 2011, verbond zich ertoe werklastmeting als een permanent instrument in de personeelsplanning te integreren
en een jaarlijks actieplan "Werklastmeting” op te maken en uit te voeren346.
In zijn antwoord op de vragen bij het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2019 inzake
Ambtenarenzaken bevestigde de minister in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken,
de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt dat de “administratief eenvoudige werklastmeting” die in het regeerakkoord was opgenomen, was uitgevoerd. Hij stelde dat het vooral de
bedoeling was de leidinggevende ambtenaren de middelen en instrumenten ter beschikking te stellen die voor die werklastmeting nodig waren347.

2

Onderzoek

2.1
Opzet
Het Rekenhof heeft onderzocht of en in welke mate overheidsorganisaties hun personeelsmanagement strategisch benaderen en naast de budgettaire monitoring ook oog hebben
voor personeelsplanning als een dynamisch proces dat de beleidskeuzes op langere termijn
weerspiegelt en inspeelt op toekomstige veranderingen.

345 In tegenstelling tot de OISZ waar het werken met driejaarlijkse bestuursovereenkomsten reeds geruime tijd ingeburgerd was, waren de bestuursovereenkomsten 2016-2018 voor de FOD’s en POD’s een nieuw instrument.
346 Bestuursovereenkomst FOD Financiën 2016-2018, artikel 42, p. 67.
347 Parl. St. Kamer, 7 december 2018, DOC 54 3294/022, Advies over sectie 06 – FOD Beleid en Ondersteuning (partim:
Openbaar Ambt), p. 19.
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Op basis van een beperkte monitoring bij een aantal OISZ en FOD’s, waarin vooral werd
gepeild naar de ervaringen met werklastmeting, heeft het Rekenhof een algemene enquête
opgesteld en verstuurd naar alle FOD’s348 en POD’s en de OISZ349 (in totaal 23 besturen350).
De enquête ging na of en in welke mate deze organisaties al aan strategische personeelsplanning doen en zo ja, welke methode ze daarbij volgen.
Voor dit onderzoek baseerde het Rekenhof zich op de volgende operationele definitie van
strategische personeelsplanning: “Een strategische personeelsplanning gaat uit van de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie zoals bepaald in de bestuursovereenkomst en geeft aan op welke wijze de optimale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte voor de gehele organisatie (of voor bepaalde afdelingen/diensten/kerntaken/processen)
zal worden ingevuld op middellange termijn.”
De enquête ging na of:
•
•

•
•

organisaties over een strategische personeelsplanning beschikken voor de gehele organisatie (optimale situatie);
organisaties een beperkte strategische personeelsplanning hebben voor bepaalde afdelingen/diensten/kerntaken/processen (hierbij is het aantal betrokken VTE’s alsook de
omvang van de kerntaken en processen bepalend voor het belang van de strategische
personeelsplanning);
organisaties aan een strategische personeelsplanning werken;
organisaties nog geen enkel initiatief in strategische personeelsplanning hebben genomen.

De enquête peilde naar de methode die de organisaties bij hun strategische personeelsplanning hanteren (werklastmeting, procesanalyse, analyse van de organisatiestructuren,
andere…). Het stelde ook de vraag of bij de opmaak van de strategische personeelsplanning
de maatschappelijke context werd geanalyseerd (in het bijzonder vergrijzing, toenemende
informatisering, nood aan jobheroriëntering, mogelijkheid tot uitbesteding van taken, beroep op externe dienstverlening enz.).
Daarnaast werd ook nagegaan of de organisaties bij de opmaak van de strategische personeelsplanning een beroep doen op externe ondersteuning, door de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) of door externe consultants.
2.2

Resultaten

2.2.1
Respons
Vijf besturen hebben niet gereageerd op de vragenlijst van het Rekenhof: de FOD BOSA, de
FOD Sociale Zekerheid, de POD Wetenschapsbeleid, Defensie en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

348 De FOD Justitie was beperkt tot de centrale diensten.
349 e-Health en de KSZ werden niet in de bevraging betrokken vanwege hun klein personeelsbestand.
350 De scope van de enquête was een ondervraging van die overheidsorganisaties die over een bestuurs- of beheersovereenkomst beschikken (wat verklaart waarom andere instellingen van openbaar nut niet zijn meegenomen).
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Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg deelden mee dat ze niet gestart waren met de strategische personeelsbenadering omdat ze niet beschikten over de noodzakelijke menselijke en materiële
middelen.
2.2.2
Kortetermijnpersoneelsplanning op basis van de beschikbare budgetten
Bijna de helft van de besturen heeft momenteel voornamelijk een personeelsplanning op
korte termijn op basis van de beschikbare budgetten. Zo verwijst de FOD Kanselarij van
de Eerste Minister expliciet naar de federale monitoring van het risico op overschrijding
van personeelskredieten (zie 1.2.1). De Kanselarij stelt alleen een (strategisch) personeelsplan op als ze maatregelen overweegt die niet opgenomen zijn in het laatst goedgekeurde
personeelsplan. Bij deze besturen is de planning dus vooral budgettair geïnspireerd, niettegenstaande sommige ze beschouwen als een “strategische” (gehele of gedeeltelijke) personeelsplanning.
Deze besturen beschrijven de algemene budgettaire cyclus en de manier waarop zij voor
hun personeelsplanning uitgaan van een jaarlijkse analyse van de personeelsbehoeften351.
In grote lijnen werken ze op dezelfde manier. De stafdienst P&O verschaft de (HR-) correspondenten van de verschillende diensten de nodige informatie over de in- en uitstroom van
personeel gedurende het voorbije jaar, de nog niet afgeronde acties uit vorige personeelsplannen en de verwachte uitstroom voor de volgende periode. Op basis van die informatie
en van het aantal VTE’s dat de afzonderlijke diensten noodzakelijk achten om hun opdrachten uit te voeren, geven die correspondenten een overzicht van hun personeelsbehoefte inzake aanwervingen en bevorderingen. De afzonderlijke diensten motiveren hun behoeften
en rangschikken ze volgens de prioriteiten.
De FOD Volksgezondheid bijvoorbeeld wijst op een evaluatie van de behoeften vanuit de
bestuursovereenkomst en op basis van vijf wegingsfactoren: financieel, reputatie, wetgeving, klantservice en impact gezondheid/leefmilieu. De stafdienst P&O zet de personeelsbehoeften van de verschillende diensten uit tegenover de effectieve bezetting en de verwachte uitstroom, en stelt op basis hiervan een personeels(actie)plan op in verhouding tot
het beschikbare budget. De stafdienst legt dit plan voor aan het directiecomité dat de behoeften valideert binnen het beschikbare budget.
De Federale Pensioendienst geeft uitdrukkelijk aan bij een dergelijke personeelsplanning
op korte termijn geen systematische en methodische analyse te maken van de strategische doelstellingen van de organisatie op middellange en lange termijn en evenmin van de
maatschappelijke context.
De FOD Buitenlandse Zaken wijst op de budgettaire onzekerheden en de steeds evoluerende internationale context. Die maken het moeilijk een personeelsplanning op langere
termijn op te stellen. Niettemin geeft de FOD aan bij de voorlegging van het plan aan het
directiecomité oog te hebben voor de strategische context en onder meer aandacht te besteden aan de personeelsevoluties van de voorbije en komende tien jaar en aan een analyse
van de aantrekkelijkheid van de FOD op de arbeidsmarkt.

351 De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) maakt een personeelsplanning over een periode van twee jaar.
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2.2.3
Projecten rond strategische personeelsplanning
Ongeveer de helft van de bevraagde besturen neemt initiatieven die het loutere budgettaire
karakter van personeelsplanning (= korte termijn) overschrijden. De FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie en het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wezen bijvoorbeeld in hun antwoord op specifieke initiatieven die zij genomen hebben
of plannen voor strategische personeelsplanning.
De FOD Economie legde de focus tot nog toe op de budgettaire opvolging. Daartoe heeft
hij een budgettair beheersinstrument ontwikkeld om de personeelskredieten op basis van
parameters aangepast aan de eigen situatie, adequaat in te vullen en op te volgen. Dit instrument wordt nu voor het eerst toegepast. Daarnaast heeft de FOD echter ook de ambitie
om in 2020 een kwalitatief deel uit te werken en beide delen (budgettair en kwalitatief) te
koppelen, om zo de personeelsbehoeften optimaal te omschrijven. De FOD zoekt momenteel externe ondersteuning om een methode te ontwikkelen voor een meer adequate behoeftebepaling. De FOD plant daarin de volgende stappen: het verder in kaart brengen van
de huidige personeelsbezetting (in termen van kritische functies, aantallen, taalrol…), het
ontwikkelen van een methode om de gewenste bezetting te bepalen, het in kaart brengen
van de toekomstige verwachte bezetting aan de hand van een aantal gekende parameters,
het bepalen van een methode om gefundeerd prioriteiten te bepalen bij het invullen van
personeelsbehoeften en het bepalen van maatregelen om tot een gewenste bezetting te
komen.
Het RIZIV plant de meetresultaten uit de werklastmetingen, naast de huidige personeelsallocatie, als belangrijke procesindicatoren toe te voegen in een nieuwe procesbeheertool. Op
die manier zou het op termijn (2021) kunnen vaststellen of de bestaande personeelsinvulling van een proces overeenstemt met de toekomstige personeelsbehoefte zoals die blijkt
uit werklastmetingen.
2.2.4
Werklastmeting
De meeste besturen gebruiken het instrument werklastmeting in mindere of meerdere
mate, gaande van werklastmeting voor een aantal zeer operationele taken (bijvoorbeeld de
FOD Volksgezondheid) over werklastmeting voor een beperkt aantal pilootprocessen (bijvoorbeeld bij het RIZIV), pilootprojecten (bijvoorbeeld FOD Economie, KMO, Middenstand
en Energie) of voor de diensten waar het grootst aantal medewerkers werkt (bijvoorbeeld bij
de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit) tot een werklastmeting voor nagenoeg alle diensten
(bijvoorbeeld bij de Federale Pensioendienst en de FOD Financiën).
Uitzonderingen niet te na gesproken (in het bijzonder de FOD Financiën) kan worden vastgesteld dat de OISZ op het vlak van werklastmeting het verst staan. Dit wordt onder meer
verklaard doordat het College van de OISZ al in 2015 de nota “Werkmeting binnen de OISZ”
goedkeurde. Deze nota was opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende OISZ en bepaalde een gemeenschappelijke methode voor werkmeting die als
basis kon dienen voor de opmaak van het personeelsplan. Zoals in punt 1.3.2 vermeld, leidde
dit in de bestuursovereenkomsten 2016-2018 tot het engagement om tegen het einde van
de bestuursovereenkomst een werklastmeting uit te voeren voor de prioritaire diensten of
processen volgens de principes die gemeenschappelijk door het College werden vastgelegd.
Bij de OISZ bestaat dus een ruim draagvlak voor werklastmeting. Zij gebruiken het al in
mindere of meerdere mate voor de opmaak van het personeelsplan.
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Daartegenover staan de problemen die het “federaal netwerk werkmeting” ondervond.
Het college van de voorzitters van de federale overheidsdiensten onderschreef op 1 december 2015 de filosofie en methode die eerder was uitgewerkt door het College van de OISZ en
besliste die toe te passen binnen de hele federale overheid. Ter ondersteuning werd een “federaal netwerk werkmeting” opgericht onder leiding van een medewerker van de vroegere
FOD Personeel & Organisatie (nu FOD BOSA).
Het doel van het netwerk was een gemeenschappelijke methode voor de gehele federale
overheid op te stellen, vertrekkend van de methode van de OISZ, zowel voor kernactiviteiten als voor ondersteunende diensten. Dit is niet gelukt. Er kon geen overeenstemming
bereikt worden over de te volgen methode. Een aantal organisaties bleek bovendien niet
klaar voor werklastmeting. Als een van de oorzaken daarvoor wijst een aantal FOD’s op een
onvoldoende uniformisering van de processen. Op de bijeenkomsten die het netwerk organiseerde van begin 2016 tot eind 2017 met de verantwoordelijken werkmeting van verschillende federale besturen (niet alle besturen waren systematisch vertegenwoordigd) werden
uiteindelijk enkel kennis en best practices uitgewisseld. Het netwerk is trouwens momenteel “on hold” gezet.
De FOD BOSA heeft ook geen coördinerende rol gespeeld om werklastmeting (verbintenis
tot het uitwerken van een gemeenschappelijke methode of het uitvoeren van een werklastmeting) als transversale doelstelling in de tweede bestuursovereenkomsten (2019-2021) van
de federale overheidsdiensten op te nemen.
2.2.5
Externe ondersteuning
Het merendeel van de besturen doet geen beroep op externe ondersteuning in het kader
van de personeelsplanning. De FOD Kanselarij en de FOD Mobiliteit en Vervoer vermelden
begeleiding door de FOD BOSA. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie verwijst naar de
synergiewerkgroep “Werkmeting OISZ”. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der
Zelfstandigen, de POD Maatschappelijke Integratie, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de FOD Economie deden wel een beroep op externe consultants.
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Conclusie

De personeelsplanning wordt hoofdzakelijk benaderd als een budgettair proces, waarbij de
nadruk ligt op een jaarlijkse toetsing van de personeelsbehoeften aan de personeelsbudgetten. Voor de analyse van de personeelsbehoeften wordt doorgaans bottom-up gewerkt. De
individuele directie/dienst motiveert en rangschikt de noden volgens prioriteit en daarna
zet de planningsdienst ze uit tegenover de beschikbare personeelsbudgetten. Op die manier komt men tot jaarlijkse personeelsplannen.
Personeelsplanning vanuit een systematische en methodische analyse van de strategische
doelstellingen van de organisatie in zijn geheel op middellange en lange termijn, is nog
weinig ingeburgerd. Nochtans maakt de evolutie van het takenpakket van de overheidsdiensten een strategische personeelsplanning op (middel)lange termijn noodzakelijk.
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Wat werklastmeting als instrument voor personeelsbehoeftenplanning betreft, is er nog
aanzienlijke marge tot verbetering. Het verdient aanbeveling bij het college van de voorzitters van de federale overheidsdiensten een diepgaande reflectie op gang te brengen over
dit managementinstrument in de strategische planningscyclus van het personeel. Een sturende en coördinerende rol van de FOD BOSA en een heropstart van de bijeenkomsten van
het “federaal netwerk werkmeting” onder zijn leiding zijn daartoe aangewezen.
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