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Samenvatting

Economische compensaties kunnen worden omschreven als de contractuele
verplichting van een leverancier van militair materieel om, voor een bepaald
bedrag, aankopen van materieel of diensten te plaatsen bij Belgische ondernemingen. Sinds het begin van de jaren tachtig is het gebruikelijk om economische
clausules op te nemen in grote legerprogramma’s. De totale waarde van de
compensatiebestellingen die, in de periode 1983-2003, door de buitenlandse
contractanten in België moest worden geplaatst, bedraagt 2,3 miljard euro.
De doelstelling van dit onderzoek bestond erin na te gaan of de uitvoering van
compensaties verloopt volgens de in de reglementering en de contracten opgenomen bepalingen en of het toezicht hierop op een afdoende wijze is georganiseerd. De gunningsprocedure zelf valt buiten het bestek van dit onderzoek.
Het onderzoek werd uitgevoerd bij de twee betrokken diensten van de
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: de dienst Defensie en
Technologie van de Algemene Directie Economisch Potentieel en de sectie
Nijverheidscompensaties en Boekhoudkundige Controles van de Algemene
Directie Controle en Bemiddeling. Het omvat een analyse van de reglementaire
en contractuele bepalingen, een controle van alle dossiers opgestart sinds 1994
en een onderzoek van alle andere interne nota’s en verslagen (verslagen van
de Raad voor Nijverheidscompensaties, statistische informatie, gevolgde procedures,…).
Uit het onderzoek blijkt dat, globaal genomen, het beheer van de dossiers en de
organisatie van het toezicht is verbeterd sinds de inwerkingtreding van het
betreffende koninklijk besluit van 6 februari 1997. In tegenstelling tot het beheer
van de dossiers van vóór de reglementering van 1997, dat wordt bemoeilijkt door
de afwezigheid van een volwaardig contract (vaak was geen boeteclausule opgenomen), worden de huidige contracten op een meer volledige en gestandaardiseerde wijze opgesteld en wordt voor elke compensatieverrichting een inspectieverslag opgemaakt.
Toch werden ook bij de meer recente dossiers nog tekortkomingen vastgesteld
op het vlak van de kwaliteit van de inspectieverslagen, werden bepaalde bestellingen soms onterecht als compensatieverrichting aanvaard en werd de boeteregeling niet altijd strikt toegepast. De aanvaarding van bepaalde verrichtingen als
compensatie gebeurt op basis van onvolledige inspectieverslagen, waarin niet alle
door het contract opgelegde voorwaarden (het causaal verband, het technologisch karakter en de nieuwheid) worden geanalyseerd. Dit komt onder meer
doordat richtlijnen over de draagwijdte en de wijze van controle ontbreken. Ook
de toepassing van de boetes bij niet-naleving van de verplichtingen verloopt niet
altijd zoals in het contract is bepaald. Zo wordt de uitdrukkelijk voorgeschreven
regionale verdelingsverplichting niet altijd in aanmerking genomen voor de
toepassing van de boete.
Voorts werden nog een aantal andere verbeterpunten geïdentificeerd, onder meer
betreffende de opmaak van de contracten, de bepaling van het Belgisch aandeel
in het gefactureerde bedrag, het gebrek aan controle op de betalingen, de delegatie van bevoegdheid, de motivatie van de beslissingen en de vrijgave van de
bankwaarborg.
In de periode 1990-2003 werd uiteindelijk bijna 80 % van de compensatieverplichtingen (van de afgelopen contracten) daadwerkelijk gerealiseerd. De systematische
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inlassing, vanaf 1997, van een boetebepaling in de contracten heeft voorlopig nog
geen hogere realisatiegraad teweeggebracht.
De minister onderschrijft de aanbevelingen van het Rekenhof om de vastgestelde
tekortkomingen te verhelpen en zal ervoor zorgen dat ze zo vlug mogelijk zullen
worden toegepast.
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1 Inleiding

1.1 Reglementair kader
1.1.1 Op Europees niveau
Overeenkomstig artikel 296, § 1, b, van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap kan elke lidstaat de maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid en
die betrekking hebben op de productie van of de handel in wapens, munitie en
oorlogsmaterieel. Deze maatregelen mogen de mededingingsverhoudingen op de
gemeenschappelijke markt niet wijzigen voor producten die niet voor specifiek
militaire doeleinden zijn bestemd.
Voorts wordt er bepaald1 dat de Raad de lijst vaststelt van de producten waarvoor deze vrijwaringsclausule geldt. Deze lijst werd op 15 april 1958 opgesteld.
Zo hebben de lidstaten dus de mogelijkheid de aankopen van specifiek militair
materieel (gedefinieerd door de lijst van producten van 1958) aan de Europese
mededinging te onttrekken. Dit principe wordt bevestigd in de Europese
Richtlijnen betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
opdrachten van leveringen en van diensten2.

1.1.2 De Belgische wetgeving en reglementering
De opdrachten waarop artikel 296 van toepassing is, werden op Belgisch niveau
ondergebracht in het juridische kader van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Artikel 3, §3, van deze wet3 machtigt de Koning
deze opdrachten te onderwerpen aan gewijzigde gunningswijzen, zonder af te
wijken van de strikte regels in verband met de onderhandelingsprocedure.
Deze wet biedt aldus de mogelijkheid om rekening te houden met de zogenaamde
economische compensaties4, op voorwaarde dat, zoals door artikel 296 opgelegd,
de mededingingsvoorwaarden niet worden vertekend voor producten die niet voor
specifiek militaire doeleinden zijn bestemd. Gezien de Koning mag afwijken van
de gunningswijzen voorzien in de wet, wordt hier de wettelijke basis gevonden
voor het vragen van compensaties.
Artikel 3, §3 vormt de basis voor een koninklijk besluit dat, overeenkomstig de
aanbevelingen van de onderzoekscommissie legeraankopen5, als doel had de
transparantie bij het gebruik van compensaties te verbeteren.
1

Artikel 296, §2.

2

Daarin wordt expliciet vermeld dat ze niet gelden voor de opdrachten waarop artikel 296 van toepassing is.

3

Artikel 3, §3 bepaalt: „De Koning kan bepaalde overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 296, § 1, b, van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap van toepassing is, onderwerpen aan gewijzigde gunningswijzen en algemene uitvoeringsregels. Wanneer de bovengenoemde overheidsopdrachten geplaatst worden volgens een
onderhandelingsprocedure, kan de Koning niet afwijken van de regels die krachtens deze wet op
die procedure van toepassing zijn.”

4

„Overwegingen die verbonden zijn aan de versterking van het economisch of technologisch potentieel van het land en die verenigbaar zijn met het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, geconcretiseerd in de vorm van nijverheidscompensaties”.

5

Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie naar de legeraankopen van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (Doc. Kamer 954/13-92/93, 22 februari 1995).
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Dit koninklijk besluit van 6 februari 1997 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 3, van de wet
van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van toepassing
is, dat werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 december 2001, legt de
procedure vast die moet worden gevolgd voor het plaatsen en de gunning van
opdrachten die offertes voor nijverheidscompensaties bevatten. Zo is onder meer
bepaald dat de Ministerraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de procedure
en in het bijzonder aan het criterium betreffende de aan de opdracht gebonden
compensaties en zijn gewogen waarde ten opzichte van de andere gunningscriteria.
Door een wijziging aangebracht door het koninklijk besluit van 6 december 2001,
werd daarenboven bepaald dat de gewogen waarde van het economisch criterium
(de compensaties) niet hoger mag zijn dan 15 % van het geheel van de criteria.
Inzake de aard van de compensaties wordt in het verslag aan de Koning een
onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse of directe compensaties (compensaties die rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht) en
onrechtstreekse of indirecte compensaties (leveringen of diensten die niet
gebonden zijn aan de uitvoering van de opdracht). Er wordt tevens bepaald dat
de compensaties bij voorkeur moeten slaan op hoogtechnologische producten of
diensten.
Het koninklijk besluit van 6 februari 19976 bepaalt dat de Ministerraad instemt
met het niveau van de contractuele sancties die het bestek moet bepalen bij nietuitvoering van de door de aannemer aangegane verbintenissen inzake nijverheidscompensaties. Dit niveau bedraagt minstens 10 % van het niet-gerealiseerde
bedrag van de nijverheidscompensaties.
Voorts bepaalt het koninklijk besluit dat de Minister van Economie zich kan laten
bijstaan door de Raad voor de Nijverheidscompensaties, bevoegd om adviezen
te formuleren over de algemene lijnen van de politiek inzake compensaties.
Deze Raad, die geen bevoegdheid heeft in individuele dossiers, werd opgericht
bij ministerieel besluit van 18 juli 1997. Dit besluit7 bepaalt dat de Minister
van Economie jaarlijks aan de Raad een balans toestuurt van de uitvoering van
de economische luiken van de opdrachten met nijverheidscompensaties. Zesmaandelijks wordt bovendien een voortgangsverslag opgesteld.

1.1.3 De contractuele bepalingen
De economische verplichtingen zijn niet onderworpen aan het koninklijk besluit
van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Elke
opdracht met compensaties bevat in feite twee luiken: enerzijds de overheidsopdracht voor leveringen en diensten die onder de algemene aannemingsvoorwaarden valt, en anderzijds een privé-contract betreffende de compensaties
waarop de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Indien het
gaat om directe compensaties, kunnen de clausules van de aannemingsvoorwaarden toch spelen, omdat de niet-naleving van de compensaties onvermijdelijk
zal leiden tot de niet-correcte uitvoering van de opdracht.
De economische bepalingen zijn gewoonlijk opgenomen in een bijlage van
het contract afgesloten met Landsverdediging en maken bijgevolg integraal deel

6

Artikel 2, § 3.

7

Artikel 2.

Economische compensaties bij aankoop specifiek militair materieel – Rekenhof, april 2005

7

uit van het contract. Indien dit niet het geval is, wordt een afzonderlijk akkoord
(conventie) met de FOD Economie opgemaakt. Deze bepalingen zijn eveneens
van toepassing op alle latere bestellingen van bijkomende schijven in het kader
van het contract.

1.2 Betrokken administraties en werkwijze
De onderzoekscommissie legeraankopen had onder meer gesteld dat, om een
objectieve interne controle te garanderen en elke vorm van belangenvermenging te vermijden tussen de (toenmalige) diensten bevoegd voor de onderhandelingen van de compensaties enerzijds en de diensten bevoegd voor de
controle op de uitvoering van de clausules door de bedrijven anderzijds, de
onderhandeling en controle organiek en functioneel van elkaar moesten zijn
gescheiden.
De FOD Economie heeft dus, overeenkomstig de aanbevelingen van de onderzoekscommissie, een functiescheiding gehandhaafd: de dienst Defensie en
Technologie – Algemene Directie Economisch Potentieel, is belast met de onderhandelingen en het beheer van de contracten en de sectie Nijverheidscompensaties en Boekhoudkundige Controles – Algemene Directie Controle en
Bemiddeling, is belast met de controles in de betrokken Belgische bedrijven.

1.2.1 Algemene Directie Economisch Potentieel – dienst Defensie en
Technologie
De dienst Defensie en Technologie vormt een onderdeel van de Algemene
Directie Economisch Potentieel van de FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie (voorheen behoorde de dienst Defensie en Technologie tot het Bestuur
Economische Betrekkingen).
De algemene doelstelling van de dienst Defensie en Technologie bestaat erin de
aankopen van het Ministerie van Landsverdediging en de militaire samenwerkingsprogramma’s waaraan België deelneemt te valoriseren voor de Belgische
economie.
Tijdens de gunningsfase van een overheidsopdracht zijn de bevoegdheden van
deze dienst o.a. de volgende:
•

het verstrekken van advies over het verbinden van economische compensaties aan de militaire opdracht en over het gewicht van dit criterium;

•

de studie van de economische aspecten van de nota’s die het Ministerie van
Landsverdediging bij de Ministerraad indient voor de aankopen van defensiematerieel, en het opstellen van de economische clausule die in het bijzonder
bestek dient te worden ingelast;

•

de evaluatie van de economische offertes van de weerhouden inschrijvers en
de daaruit voortvloeiende economische rangschikking;

•

de contacten en besprekingen met de Belgische en buitenlandse leveranciers
over de economische aspecten (o.a. de waarborgen) van de opdrachten
(zowel directe contracten als internationale samenwerkingsprogramma’s)
voor het Ministerie van Landsverdediging. Eén van de taken is bijvoorbeeld
om samen met het bedrijf de vaak niet of onvoldoende gepreciseerde voorstellen uit de offertes zo te definiëren dat zij als economische bepalingen in
het definitieve contract kunnen worden opgenomen;
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•

het opstellen van de economische bepalingen voor de contracten van het
Ministerie van Landsverdediging, waarin wordt vastgelegd wat het Belgische
industriële aandeel is in de productie van het aangekochte materieel en/of
de bekomen economische compensaties.

Tijdens de uitvoeringsfase ziet de dienst Defensie en Technologie er ook op toe
dat de contractuele economische verbintenissen door de leveranciers van het
Ministerie van Landsverdediging worden uitgevoerd. De dienst doet daarvoor
beroep op de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

1.2.2 Algemene Directie Controle en Bemiddeling – sectie Nijverheidscompensaties en Boekhoudkundige Controles
Deze dienst vormt een onderdeel van de Algemene Directie Controle en
Bemiddeling van de FOD Economie (voorheen de sectie C van het Bestuur
Economische Inspectie (BEI) – afdeling Gespecialiseerde Diensten)8.
De sectie Nijverheidscompensaties en Boekhoudkundige Controles ziet toe op de
uitvoering van de economische clausules. De controles hebben betrekking op de
boekhoudkundige, technische en commerciële aspecten. Ze hebben o.a. tot doel
de Belgische toegevoegde waarde, het technologisch niveau en het compensatiekarakter van de bestellingen,die door de buitenlandse contractanten in België
werden geplaatst, vast te stellen.

1.2.3 Werkwijze
Na ontvangst van het dossier opgesteld door de dienst Defensie en Technologie
(contract, bijakten en de economische clausule), opent de sectie Nijverheidscompensaties het verificatie- en boekhouddossier. Tijdens de looptijd van een
contract met compensaties wordt dit dossier aangevuld met de lijsten van compensatiebestellingen bij Belgische bedrijven die de hoofdcontractant bij de dienst
indient.
Telkens wanneer de contractant, in uitvoering van het economische compensatiecontract, een bestelling plaatst (of de intentie heeft te plaatsen) bij een
Belgische onderneming, is hij verplicht de dienst Defensie en Technologie op de
hoogte te brengen van de aankoop en de (geraamde) waarde van deze bestelling. Binnen de FOD Economie is deze dienst dus de eerste contactpersoon van
de contractant.
Vervolgens geeft de dienst Defensie en Technologie de sectie Nijverheidscompensaties de opdracht om een controle uit te voeren in die Belgische onderneming en na te gaan of de voorziene bestellingen voldoen als compensatieverplichting.
De sectie voert dan de boekhoudkundige controles uit in de Belgische bedrijven
en rapporteert vervolgens aan de dienst Defensie en Technologie, die op zijn
beurt een voorstel ter aanvaarding of weigering voorlegt aan de Minister van
Economie. Er wordt dus vooraf een onderzoek ingesteld en een verslag opgemaakt
door de sectie, op basis waarvan de Minister (of de gedelegeerde ambtenaar) al
dan niet een voorafgaandelijk akkoord toestaat.

8

De personeelsleden van deze sectie zijn gescreend en in het bezit van een NATO-clearance, aangezien zij in contact kunnen komen met gevoelige en vertrouwelijke informatie.
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Er is dus logischerwijze een nauwe samenwerking tussen de inspecteurs en controleurs van de dienst Defensie en Technologie en van de sectie Nijverheidscompensaties.
Bij de controles worden de volgende elementen door de sectie Nijverheidscompensaties onderzocht en vermeld in haar rapportering aan de dienst Defensie
en Technologie:
•

de realiteit van de compensatiebestelling: nazicht van de effectieve uitvoering
en facturering van de geplande bestellingen;

•

het compensatoir karakter: het bestaan van een causaal verband tussen het
plaatsen van een bestelling en de compensatieverplichting;

•

het technologisch niveau van de compensatie: beschrijving van de producten/
systemen alsook hun toepassing of bestemming (i.e. een omschrijving van
het militaire project);

•

de nieuwheid: onderzoeken of het een nieuwe zakenstroom of een verhoging
van een bestaande zakenstroom betreft;

•

de Belgische toegevoegde waarde: bepaling van het aandeel dat in België
wordt geproduceerd; er wordt gepoogd een duidelijk boekhoudkundig onderscheid te maken tussen de buitenlandse toeleveringen, de binnenlandse toeleveringen en de eigen toegevoegde waarde van de Belgische producent;

•

de tewerkstelling: de productieprestaties voor de compensatiebestelling
worden zo gedetailleerd mogelijk uitgedrukt in directe en indirecte manuren;

•

de facturering: nagaan van alle facturen van de bestellingen. Op basis hiervan gebeurt de definitieve afrekening van de naleving van de compensatieverplichtingen;

•

de regionale spreiding: de verdeling van de bestelling over Vlaanderen,
Wallonië en Brussel.

Zolang een bestelling, die bij een Belgische onderneming werd geplaatst nog niet
volledig is afgewerkt, wordt er zesmaandelijks nagegaan of er nieuwe leveringen
werden gedaan. Dit gebeurt aan de hand van de factureringen.
Het verslag van de controles wordt voor verder gevolg toegestuurd aan de dienst
Defensie en Technologie en bevat een balans van de geplande en de werkelijk
uitgevoerde compensaties. Via deze analytische verslagen en boekhoudkundige
statistieken per programma vormt de dienst zich een idee van de mate waarin de
bedrijven hun contractuele economische verplichtingen nakomen. Op basis van de
informatie uit de controleverslagen zal de Minister van Economie, hetzij zijn
beslissing ter aanvaarding of weigering van de economische compensatievoorstellen bekendmaken(in geval van voorafgaandelijk akkoord), hetzij zesmaandelijks
een balans opmaken van de uitvoering van de economische verbintenissen en
desgevallend de door de leverancier gedeponeerde bankwaarborg verminderen
(controle op basis van de facturen).
De sectie Nijverheidscompensaties stelt ook jaarlijks overzichten op van de gerealiseerde compensatieverplichtingen. De evaluatie ervan gebeurt door de dienst
Defensie en Technologie.
De controles gebeuren in privé-ondernemingen die wettelijk gezien niet verplicht zijn aan het onderzoek mee te werken. Het contract bepaalt echter dat
het voorstel niet als compensatie wordt aanvaard indien de ambtenaren hun
controle niet kunnen uitvoeren. Hierdoor ervaren deze in de praktijk relatief
weinig problemen.
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1.3 Financiële weerslag
De administratie beschikt over gedetailleerde statistische informatie over de
compensatieverrichtingen sinds het begin van de jaren tachtig.
De laatste 20 jaar (de periode 1983-2003) werd in totaal voor een bedrag van
2,3 miljard euro aan compensatieverplichtingen aangegaan. De totale contractwaarde bedroeg 2,985 miljard euro, zodat de compensatieverplichtingen globaal
77 % van het contractbedrag vertegenwoordigden. Het grootste bedrag aan compensaties werd aangegaan in de jaren tachtig. Sindsdien is het aantal en het
bedrag van de aangegane compensatieverplichtingen geleidelijk gedaald.
Directe compensaties (44,87% van de totale compensaties) en indirecte (47,48%)
waren in de periode 1983-2003 vrijwel even belangrijk. De semi-directe compensaties9 stonden in voor 7,65 % van het totaal.
Verdeeld over de verschillende regio’s vertegenwoordigt het geheel van compensatieverrichtingen voor deze periode:
•

in Vlaanderen: 55,22 %;

•

in Brussel: 11,67 %;

•

in Wallonië: 33,11 %.

Deze verdeling benadert het streefcijfer dat de regering sinds de jaren 80 voor
het totaal van de belangrijke programma’s had vooropgesteld10:
•

Vlaanderen: 54 tot 56 %;

•

Brussel: 9 tot 12 %;

•

Wallonië: 34 tot 36 %.

Terwijl in Wallonië en Brussel de directe compensaties de belangrijkste categorie
vormen (respectievelijk ruim 80 % en nagenoeg 60 % van de totale compensaties
in deze regio’s), zijn in Vlaanderen de indirecte compensaties even belangrijk. Dit
houdt vanzelfsprekend verband met de aard van de industrieën die in de verschillende regio’s zijn gevestigd. De luchtvaart- en de wapenindustrie bevinden zich
hoofdzakelijk in Wallonië en Brussel. Verdeeld over de verschillende industrieën
werden de meeste compensatieverrichtingen geplaatst in de luchtvaartindustrie,
de elektrische/elektronische nijverheid, de metaalverwerkende nijverheid en de
transportsector.
Hoewel de laatste jaren geen dossiers met compensatieverplichtingen meer
werden goedgekeurd en de FOD Economie niet meer systematisch door het
Ministerie van Landsverdediging op de hoogte werd gebracht over de (recente)
militaire bestellingen, zijn momenteel verschillende dossiers met compensaties
(waarover de Ministerraad zich nog moet buigen) in voorbereiding. De Raad
voor Nijverheidscompensaties sprak in zijn brief van 10 december 2003 aan de
Minister van Economie overigens de wens uit dat het koninklijk besluit van
6 december 2001 zou worden toegepast en dat Belgische ondernemingen niet
zouden worden benadeeld ten opzichte van ondernemingen in andere Europese
landen.

9

Compensaties die slaan op prestaties die identiek of gelijkaardig zijn aan deze die het onderwerp
uitmaken van het contract met Landsverdediging (zie punt 3.3.2).

10

Beslissingen van de Ministerraad van 18 januari 1982, 1 augustus 1982, 9 februari 1983, 26 juli
1993 en 2 september 1997.
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1.4 Controlemethodologie
1.4.1 Doelstelling van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek bestond erin na te gaan of de uitvoering van
compensaties verloopt volgens de in de reglementering en de contracten opgenomen bepalingen en of het toezicht hierop op een afdoende wijze is georganiseerd. Het is bijgevolg in de eerste plaats een rechtmatigheidsonderzoek. Toch
bevat het eveneens doelmatigheidsaspecten in de mate dat ook de organisatie
van de betrokken diensten, belast met de controle, werd doorgelicht.
Het onderzoek beperkt zich tot een evaluatie van de uitvoering van de compensatieverplichtingen. De gunningsprocedure zelf wordt onderzocht bij de controle
van de vastleggingsdossiers. In dit verband dient er echter op te worden gewezen
dat er sinds het koninklijk besluit van 6 december 2001 nog geen nieuwe overeenkomsten met compensatieverplichting werden gesloten (zie boven). De uitvoering
van de compensatieverplichtingen is bovendien nog volop actueel, aangezien een
groot aantal dossiers (ook oudere) nog steeds lopend zijn vanwege de lange uitvoeringsperiode bepaald in het contract.
Ook een beoordeling van het beleid inzake economische compensaties (een analyse van de voor- en nadelen) valt buiten het bestek van dit onderzoek.

1.4.2 Onderzoeksvragen en normen
Het onderzoek probeert een antwoord te geven op volgende onderzoeksvragen:
•

Voldoen de compensaties aan de verschillende in de reglementering en in
het contract opgenomen voorwaarden, meer bepaald de effectieve plaatsing
van de bestelling, de regionale spreiding, de nieuwheid van het product, het
technologisch niveau (voor zover deze zaken deel uitmaken van de contractuele of reglementaire voorwaarden)?

•

Hoe worden de contractueel opgelegde boetebepalingen toegepast?

•

Beschikken de ambtenaren van de inspectiedienst over voldoende mogelijkheden en middelen om (in de privé-bedrijven) de noodzakelijke controles uit
te voeren?

•

Zijn deze inspecties op een optimale en efficiënte wijze georganiseerd?

•

Beantwoordt het administratief beheer (de vrijgave van de bankwaarborg,…)
van de dienst Defensie en Technologie aan de reglementaire en contractuele
bepalingen?

•

Gebeurt de informatiedoorstroming tussen de twee betrokken diensten
onderling (de dienst Defensie en Technologie enerzijds en de sectie Nijverheidscompensaties en Boekhoudkundige Controles anderzijds) en tussen
deze diensten en de minister op een correcte, doelmatige en volledige wijze?

De belangrijkste norm voor het onderzoek is de specifieke regelgeving vervat in
het koninklijk besluit van 6 februari 1997 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 3, van de wet
van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van toepassing
is. De regelgeving die onder meer het principe van het hoogtechnologisch karakter
en de sanctionering bij niet uitvoering van de verplichtingen bevat, wordt echter
in belangrijke mate verder uitgewerkt en aangevuld door contractuele verbintenissen. Het contract bevat verschillende voorwaarden en modaliteiten die dienen
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te worden getoetst. De opmaak van deze contracten gebeurt op gestandaardiseerde wijze en elk contract bevat de definities (b.v. van nieuwe en bijkomende zakenstroom), het concrete programma (met inbegrip van de regionale
spreiding), de uitvoeringsperiode, de algemene voorwaarden, de te volgen procedures en de boetebepalingen.
Wat de doelmatigheid van het beheer betreft, kunnen de volgende normen worden
geformuleerd:
•

De administratie moet over de nodige informatie (voortgangsrapporten)
beschikken zodat zij elk dossier permanent kan opvolgen en, indien nodig,
ook globale beleidsinformatie kan verschaffen;

•

de interne procedures en taken moeten transparant en formeel vastgelegd
zijn;

•

de inspecteurs moeten over de vereiste middelen en kwalificaties beschikken
om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren;

•

de informatiedoorstroming tussen de verschillende diensten onderling alsook
tussen deze diensten en de hogere beleidsniveaus (de minister) moet worden
verzekerd.

1.4.3 Onderzoeksmethoden
Het onderzoek werd uitgevoerd via de hierna volgende onderzoeksmethoden:
•

Analyse van de geldende regelgeving;

•

analyse van de contractuele bepalingen;

•

exhaustief onderzoek van de individuele dossiers die op basis van het koninklijk
besluit van 6 februari 1997 tot stand zijn gekomen, met name de contracten,
de aanvaarde en niet-aanvaarde compensatieverrichtingen, de controleverslagen, de beslissingen van de minister of de directeur-generaal en andere
correspondentie opgenomen in het dossier. Het gaat hier in totaal om 9 dossiers met doorgaans een vrij groot aantal compensatieverrichtingen. Bijlage 1
geeft een overzicht van de onderzochte dossiers die op basis van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 zijn tot stand gekomen;

•

beperkt onderzoek van de individuele dossiers die dateren van vóór de regelgeving van 1997. Dit onderzoek bleef beperkt tot de dossiers opgestart sinds
1994 en concentreerde zich op cruciale aspecten zoals de opmaak van de
contracten, de realisatie van de compensatieverrichtingen en het al dan niet
toepassen van (eventuele) boeteclausules. Het betreft hier in totaal 20 dossiers. Bijlage 2 geeft een overzicht van deze „oudere” onderzochte dossiers;

•

onderzoek van de beschikbare statistische informatie;

•

onderzoek van alle andere interne nota’s met betrekking tot de gevolgde procedures, probleemstellingen gericht aan de minister…;

•

onderzoek van de verslagen van de Raad voor Nijverheidscompensaties;

•

interviews met ambtenaren van de Algemene Directie Economisch Potentieel
en de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

Op een totaal van 29 onderzochte dossiers zijn er inmiddels 19 volledig afgehandeld. Tien dossiers zijn nog lopend. Dit komt doordat de periode waarin de compensaties worden uitgevoerd, zich uitstrekt over meerdere jaren (vaak 5 jaar en
meer) en in enkele gevallen ook werd verlengd na een beslissing van de minister.
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1.4.4 Procedure
Het onderzoek werd op 23 december 2003 aangekondigd aan de Minister van
Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid.
De voorlopige onderzoeksbevindingen van het Rekenhof werden aan de heer
L. Verjus, voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie voorgelegd bij brief van 5 juli 2004 met
het oog op een tegensprekelijk debat. De voorzitter legde zijn commentaar voor
bij brief van 7 september 2004. Deze commentaar werd onderzocht en daar waar
nodig in het verslag verwerkt (met verwijzing in de kantlijn).
Op 10 november 2004 werd het ontwerpverslag verzonden aan de Minister van
Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid met het oog op
de tweede fase van de tegensprekelijke procedure.
In een brief van 1 februari 2005 verstrekte de minister een antwoord op de
algemene conclusies en de aanbevelingen van het Rekenhof (brief in bijlage 4).
Zijn repliek op het onderzoeksverslag wordt in hoofdstuk 7 kort besproken.

1.5 Structuur van het verslag
In de hierna volgende hoofdstukken wordt verslag uitgebracht over de gedane
onderzoeksvaststellingen. Deze werden, met het oog op de leesbaarheid en rekening houdend met de verschillende fasen van de administratieve afhandeling van
een dossier, als volgt gegroepeerd:
•

Analyse van de reglementaire en contractuele bepalingen;

•

evaluatie van het onderzoek bij de Belgische ondernemingen;

•

evaluatie van de goedkeuring en weigering van compensatieverrichtingen;

•

evaluatie van de toepassing van de sancties;

•

evaluatie van de samenwerking tussen de betrokken diensten.

Waar nodig vindt er een terugkoppeling plaats naar de in 1.4.2 beschreven onderzoeksvragen en normen.
De algemene conclusie en de aanbevelingen zijn onder hoofdstuk 7 opgenomen.
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2 Analyse van de reglementaire en contractuele bepalingen

2.1 Inleiding
Het koninklijk besluit van 6 februari 1997 bevat hoofdzakelijk bepalingen die van
toepassing zijn op de gunning. Daarnaast hebben enkele bepalingen ook een
invloed op de uitvoering van de compensaties, maar deze worden in de contractuele bepalingen geconcretiseerd:
•

„De nijverheidscompensaties hebben ofwel betrekking op de studie, de
inrichting, de ontwikkeling, de gemeenschappelijke productie of de productie
van leveringen of diensten die bij voorkeur van hoogtechnologische aard
moeten zijn”11.

•

„De Ministerraad stemt in met het niveau van de contractuele sancties
die het bestek moet bepalen bij niet-uitvoering van de door de aannemer
aangegane verbintenissen inzake nijverheidscompensaties. Dit niveau
bedraagt minstens 10 % van het niet gerealiseerde bedrag van de nijverheidscompensaties”12.

De meeste verplichtingen worden echter bepaald en uitgewerkt in de contractuele
bepalingen (economische bepalingen die deel uitmaken van het contract). Deze
vaststelling hoeft op zich geen probleem te vormen op voorwaarde dat de
contractuele bepalingen op een coherente, volledige en transparante wijze zijn
opgesteld.
Over het algemeen kan worden opgemerkt dat het beheer van de dossiers in
de loop van de tijd aanzienlijk is verbeterd. Terwijl bij de oudere dossiers
(met name deze die dateren van vóór de regelgeving van 1997) tal van
tekortkomingen worden vastgesteld, is dit bij de meer recente dossiers
(regelgeving van 1997) minder het geval en is er duidelijk een leereffect
opgetreden. Dit komt het meest tot uiting in de wijze waarop de contracten
worden opgesteld, waardoor een aantal problemen achteraf kunnen worden
vermeden.

2.2 Opmaak van de contracten
Voor een goed begrip van de in dit en de daaropvolgende hoofdstukken opgenomen onderzoeksvaststellingen, is het vooreerst nodig om bondig in te gaan op de
contractuele bepalingen.
De belangrijkste punten van de economische bepalingen bij het contract zijn de
volgende:
•

De compensatieverrichting moet aan volgende voorwaarden voldoen:
–

er moet een oorzakelijk verband zijn tussen het plaatsen van de bestelling
en de compensatieverplichting;

–

er moet beroep worden gedaan op hooggekwalificeerde arbeid of op
vooruitstrevende technologieën;

11

Artikel 2, § 1.

12

Artikel 2, § 3.
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–

de bestelling betekent een nieuwe of bijkomende zakenstroom ten
gunste van de Belgische nijverheid.

•

De aannemer verbindt zich tot een zo kort mogelijke globale uitvoeringstermijn van de economische weerslag, in vergelijking met de leveringstermijn
voor Landsverdediging. De uitvoeringsperiode wordt berekend vanaf de
datum van notificatie van het contract door Landsverdediging.

•

De voorgestelde economische weerslag wordt uitgedrukt in Belgische toegevoegde waarde (exclusief BTW en eventuele invoerrechten), d.w.z. dat de
toeleveringen van buitenlandse oorsprong niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de economische weerslag.
De economische weerslag moet een minimum % bereiken van het totale
contractbedrag, zijnde het totaal gefactureerde bedrag voor leveringen of
diensten waarop het contract betrekking heeft (exclusief BTW en eventuele
invoerrechten), met inbegrip van alle contractwijzigingen en rekening houdend met de toepassing van prijsherzieningsformules.
Het globale volume economische weerslag moet worden gerealiseerd in elk
van de vijf volgende categorieën van economische weerslag (uitgedrukt in
een minimum % van het totale contractbedrag):
–

directe compensaties;

–

semi-directe compensaties, bestaande uit nieuwe zakenstromen;

–

semi-directe compensaties, bestaande uit bijkomende zakenstromen;

–

indirecte compensaties, bestaande uit nieuwe zakenstromen;

–

indirecte compensaties, bestaande uit bijkomende zakenstromen.

De aannemer heeft het recht om een overschot in een bepaalde (hogere)
categorie te laten crediteren ten bate van een lagere categorie. Andere
transfers zijn niet toegelaten.
Het globale volume economische weerslag (niet elke categorie afzonderlijk)
moet ook worden verdeeld over de drie gewesten (in principe voor opdrachten met een geraamde waarde van meer dan 11.000.000 euro): … % tot … %
voor respectievelijk het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals
Gewest. De marge voor elk gewest mag maximaal 10 % bedragen en de som
van de middelpunten van de marges moet gelijk zijn aan 100. De economische weerslag (globaal en per categorie) wordt slechts als gerealiseerd
beschouwd indien de benedengrens van de marge voor elk gewest wordt
bereikt. Indien echter in een gewest de bovengrens van de voor dat gewest
vastgelegde marge wordt overschreden, wordt de economische weerslag niet
meer in aanmerking genomen.
•

De aannemer blijft alleen contractueel verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de economische bepalingen en het is zijn verantwoordelijkheid
deze te laten vervullen door zijn (buitenlandse) onderaannemers. In geval van
een Belgische aannemer, dient hij de nodige compensatieverplichtingen vanwege de buitenlandse onderaannemers te verkrijgen, waarvoor hijzelf
contractueel verantwoordelijk blijft.

•

De economische weerslag wordt slechts aanvaard als uitvoering van de economische verbintenissen na goedkeuring door de FOD Economie en na betaling aan de Belgische firma’s.
Om als compensatie te worden aanvaard, moet elk compensatievoorstel
voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de FOD Economie worden voorgelegd,
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in de vorm van een dossier dat het compensatoir karakter van het voorstel
aantoont en het bewijs levert dat de bestellingen beantwoorden aan de economische bepalingen.
Compensatievoorstellen worden enkel in aanmerking genomen op voorwaarde dat het totale bedrag van de bestellingen voor de begunstigde
Belgische onderneming minimum 25.000 euro bedraagt.
Elke beslissing van de FOD Economie wordt, binnen een termijn van
60 werkdagen volgend op de datum van ontvangst van het dossier, schriftelijk betekend en, in geval van weigering, gemotiveerd.
Een voorstel dat meer dan een jaar na de datum van bestelling bij de Belgische
onderneming wordt ingediend, wordt niet als compensatie aanvaard.
•

De aannemer moet semestrieel een verslag van de geplaatste bestellingen
overmaken aan de FOD Economie, opdat deze de gerealiseerde economische
weerslag zou kunnen identificeren en controleren.
Op basis van dit overzicht stelt de FOD Economie semestrieel een voortgangsverslag op van de goedgekeurde economische weerslag.
De eindbalans over de uitvoering van het compensatieprogramma, opgesteld op
basis van de facturen van de geplaatste bestellingen in de Belgische industrie,
wordt vergeleken met het totale aan Landsverdediging gefactureerde bedrag.

•

De aannemer verbindt zich tot een boete van minimum 10 % van de nietuitgevoerde economische weerslag, als definitieve schadeloosstelling. Bij een
eventuele toepassing van de boete wordt niet alleen rekening gehouden met
de globale niet-gerealiseerde economische weerslag, maar ook met het
tekort per categorie en per gewest.

•

De betaling van de boete wordt gedekt door een bankwaarborg. Deze
bedraagt maximaal 10 % van het totaalbedrag van de verbintenis van economische weerslag. Zonder bankwaarborg wordt de economische offerte niet in
aanmerking genomen. Het bedrag van deze waarborg wordt (semestrieel)
aangepast zodat steeds 10 % van de nog uit te voeren economische weerslag
is gedekt en dit, op basis van de laatste vorderingsstaat (voortgangsverslag)
van de FOD Economie. Geen enkele andere financiële boete wordt de aannemer opgelegd bij niet-naleving van de economische bepalingen.

2.3 Hiaten en onvolkomenheden in de contractuele bepalingen
2.3.1 Algemeen
De economische bepalingen die deel uitmaken van de contracten zijn in de loop der
jaren aanzienlijk uitgebreid en verfijnd. Terwijl in de contracten van een tiental jaar
geleden de economische verplichtingen beperkt bleven tot enkele algemene
bepalingen waarin onder meer het bedrag van de verplichting werd bepaald en er
vaak zelfs geen boeteclausule was voorzien, omschrijven de huidige contracten op
gedetailleerde wijze de verschillende begrippen, het programma van economische
weerslag, de uitvoeringsperiode, de algemene voorwaarden, de rapporterings- en
goedkeuringsmodaliteiten, de boeteclausules en de bepalingen inzake vrijgave
van de bankwaarborg (zie boven).
Hoewel dit onmiskenbaar een aanzienlijke verbetering vormt en het aantal potentiële geschillen beduidend is verminderd, kunnen sommige bepalingen nog tot
verwarring of geschilpunten leiden.
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2.3.2 Het aspect nieuwheid
De definitie van een nieuwe of bijkomende zakenstroom is niet helemaal in overeenstemming met de administratieve praktijk. In de economische bepalingen
wordt een compensatie (onder meer) gedefinieerd als „een bestelling die (…) een
nieuwe of bijkomende zakenstroom betekent ten gunste van de Belgische nijverheid ”. Een nieuwe zakenstroom wordt gedefinieerd als „uitrustingen of dienstenprestaties die vroeger niet werden geleverd door de Belgische nijverheid in het
kader van haar zakenstromen met de buitenlandse ondernemingen die voor hun
rekening optreden.” Een bijkomende zakenstroom wordt gedefinieerd als „een
verhoging van het eerder gerealiseerde zakencijfer met de Belgische nijverheid.”
Voorts wordt nog expliciet gesteld dat als bijkomende zakenstroom in principe
aanvaardbaar is: „de jaarlijkse toename van het zakencijfer met de Belgische
nijverheid ten opzichte van het gemiddelde over de drie jaren voorafgaand aan
het jaar van indiening van het specifieke voorstel”. Telkens gaat het dus om een
stijging op het niveau van de Belgische industrie. In de inspectieverslagen analyseert men echter de nieuwheid of de omzetstijging vanuit het oogpunt van de
betrokken firma. Deze praktijk is moeilijk verzoenbaar met de bewoordingen van
de contracten. Wat de administratie naar verluidt op het oog heeft, is een combinatie van beide elementen, namelijk dat er een omzetstijging moet zijn met de
betrokken firma, maar dat dit niet het gevolg mag zijn van het wegtrekken van
een bestelling normaliter bestemd voor een andere (Belgische) leverancier. De
formulering in de contracten dient bijgevolg duidelijker te worden gesteld.
Bij de definitie van een nieuwe zakenstroom zou ook een tijdsdimensie moeten
worden opgenomen. Er wordt bijvoorbeeld (niet geheel onlogisch) aanvaard dat
een Belgische firma, die al vele jaren geen bestelling meer kreeg van de contractant, als nieuwe klant wordt beschouwd, hoewel de contractuele bepalingen in
voorkomend geval niet aangeven hoeveel jaar men precies in de tijd moet teruggaan bij de beoordeling van dit aspect.

2.3.3 Uitvoeringsperiode van de compensaties
Voor de bepaling van het te realiseren bedrag aan compensaties wordt in (de
economische bepalingen bij) het contract uitgegaan van het contract met
Landsverdediging met inbegrip van zijn avenanten. Bij de uitvoeringsperiode
houdt men echter enkel rekening met een bepaald aantal jaar vanaf de notificatie
van een schijf en bepaalt men verder niets voor de avenanten. Het dossier wordt
in de praktijk afgesloten na verloop van deze termijn, ook al is op dat moment
– door avenanten – het totaal bedrag aan nog te realiseren compensaties toegenomen. Volgend concreet voorbeeld illustreert dit. In een overeenkomst staat
duidelijk – zoals in de meeste andere contracten – dat het totaal bedrag waarop
de te realiseren compensaties worden berekend, wordt gevormd door de waarde
van het contract (met Landsverdediging) met inbegrip van zijn avenanten. Bij de
uitvoeringsperiode wordt echter (enkel) bepaald dat de economische compensaties
dienen te gebeuren binnen de 4 jaar na de notificatie van iedere schijf 13 en wordt
de situatie van de avenanten niet specifiek geregeld. Eind 2002 (na afloop van de
4 jaar) was het totaal bedrag aan te realiseren compensaties door verschillende
avenanten opgelopen tot 29,9 miljoen euro. Aangezien er op dat moment echter
maar voor 25,3 miljoen euro was gefactureerd, werd de boete toegepast op dit
bedrag en werd het dossier (in feite vroegtijdig) afgesloten. Er werden dus, in
strijd met de economische bepalingen, geen compensaties gevraagd voor de
13

In dit geval maakten de avenanten deel uit van dezelfde schijf.
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avenanten aan het contract. Hoewel het duidelijk de bedoeling was dat ook op
de avenanten moest worden gecompenseerd, bleek dit gezien de voorziene
uitvoeringsperiode enerzijds en de verlopen tijd tussen het basiscontract en de
avenanten anderzijds in de praktijk niet (meer) mogelijk. Om elke juridische discussie uit te sluiten, verdient het dan ook aanbeveling de uitvoeringsperiode van
de avenanten expliciet op te nemen in het contract14.

2.3.4 Uitruil van compensaties
De uitruil of clearing van compensatieverrichtingen kan beter worden geregeld. In
een dossier werd vastgesteld dat bestellingen van Israëlische overheidsdiensten
in het buitenland in principe moeten worden gecompenseerd door bestellingen
in Israël naar rato van 35 % van de contractwaarde. In dit dossier werd echter
aanvaard dat een verplichting van een Belgische firma voor een bedrag van
934.000 euro werd „uitgeruild” tegen de toekenning van een indirecte compensatie ten voordele van de Israëlische contractant. Ook in een ander dossier werd
een dergelijke uitruiloperatie vastgesteld. Noch de reglementaire teksten noch de
contractuele bepalingen bieden echter een grondslag voor deze werkwijze.

2.3.5 Vrijgave van de bankwaarborg
Tenslotte zou ook de wijze van vrijgave van de bankwaarborg beter moeten worden gepreciseerd in de contracten. Het is momenteel niet (expliciet) vastgelegd
of dit gebeurt op basis van de uitgevoerde betalingen, de gefactureerde bedragen
of de gemaakte kosten15. In de praktijk hanteert men meestal, doch niet altijd, de
gefactureerde bedragen als criterium (zie ook punt 4.4).

2.4 Besluit
De regelgeving bevat, op enkele algemene bepalingen na in verband met de aard
van de compensaties en het niveau van de sancties, geen bepalingen over de uitvoering van de economische compensaties. De uitvoeringsmodaliteiten van de
economische weerslag bevinden zich hoofdzakelijk in de economische bepalingen
die deel uitmaken van het contract met Landsverdediging.
Deze contractuele bepalingen zijn in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid en
verbeterd. Toch zijn er nog een aantal aspecten die bij voorkeur in de contracten
zouden moeten worden opgenomen of verder moeten worden geconcretiseerd,
zoals de definitie van een nieuwe of bijkomende zakenstroom, de uitvoeringsperiode voor de compensaties, de uitruil van compensatieverrichtingen en de vrijgave
van de bankwaarborg.
Commentaar van
de administratie

De administratie heeft zich naar aanleiding van het tegensprekelijk debat akkoord
verklaard met voorgaande opmerkingen. Bij de opmaak van toekomstige contracten
zal met deze opmerkingen rekening worden gehouden.

14

Wat de avenanten aan het basiscontract betreft, wijst de administratie op de gebrekkige communicatiestroom vanuit Defensie (zie 6.3).

15

Het begrip „gemaakte kosten” vraagt om een verduidelijking. Het kan gebeuren dat, bijvoorbeeld
in geval van directe compensatie, het werkelijk aantal gepresteerde productie-uren veel hoger ligt
dan het oorspronkelijk ingeschatte en dus contractueel vastgelegde volume. Bij de beoordeling of
de firma aan haar economische verplichting heeft voldaan, kan dan worden beslist het reële
gepresteerde arbeidsvolume in acht te nemen.
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3 Evaluatie van het onderzoek bij de Belgische ondernemingen

3.1 Inleiding
Het onderzoek bij de Belgische ondernemingen waarbij de compensatiebestellingen
worden geplaatst, wordt uitgevoerd door de sectie Nijverheidscompensaties en
Boekhoudkundige Controles van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.
De vraag tot controle gaat uit van de dienst Defensie en Technologie van de
Algemene Directie Economisch Potentieel. De dienst Defensie en Technologie komt
in de regel niet tussen in de uitvoering van deze controle. Omgekeerd onderhoudt
de sectie Nijverheidscompensaties in de praktijk geen contacten met de Belgische
of buitenlandse contractant die de compensatieverplichtingen heeft aangegaan.
De bij de Belgische ondernemingen uit te voeren inspectie vormt een cruciale
fase, aangezien het op basis van het inspectieverslag is dat wordt geoordeeld of
de in het contract opgelegde voorwaarden werden nageleefd. Bij de evaluatie
van de door de sectie Nijverheidscompensaties bij de Belgische ondernemingen
gevoerde inspectie, werd bijgevolg in de eerste plaats getoetst of deze contractuele bepalingen systematisch werden nagegaan en of het voorstel van de
inspecteurs in overeenstemming is met deze bepalingen. Meer algemeen werd
geëvalueerd of aan de (rand)voorwaarden (inzake opleiding, richtlijnen,…) voor
een goede werking is voldaan.

3.2 Richtlijnen voor de inspectiediensten
Eén van de belangrijkste vaststellingen van het onderzoek betreft het ontbreken
van concrete richtlijnen voor de inspectiediensten. Hoewel de inspecteurs van de
sectie Nijverheidscompensaties in de loop der jaren een bepaalde (zij het niet
altijd uniforme) werkwijze hebben ontwikkeld, beschikt deze dienst niet over concrete, formele richtlijnen over de aard van de controles en de te volgen werkwijze.
Dit leidt vaak tot een wisselvallige inhoud en kwaliteit van de inspectieverslagen
(zie 3.3). Voor de bepaling van de in België toegevoegde waarde, worden doorgaans niet alle verrichtingen gecontroleerd, maar gebeurt de globale raming van
de in België toegevoegde waarde op basis van een steekproef. In de praktijk
controleert men vaak circa 20 % van de verrichtingen. Over de grootte van de uit
te voeren steekproef bestaan er bovendien geen richtlijnen.
De administratie stelde dat de sectie Nijverheidscompensaties in het tweede
semester van 2003 een herstructurering heeft ondergaan, wat reeds tot meer
homogeniteit van de controles heeft geleid, en dat momenteel geschreven procedures en richtlijnen worden opgesteld.

Commentaar van
de administratie

3.3 Kwaliteit van de inspectieverslagen
De kwaliteit van de inspectieverslagen werd beoordeeld aan de hand van een
onderzoek van alle compensatieverrichtingen in de 9 recente dossiers (zie bijlage 1).
Het betreft hier in totaal 141 inspectieverslagen.16 Een inspectieverslag heeft
16

Het gaat hier enkel om de definitieve inspectieverslagen. Daarnaast worden ook tussentijdse
inspectieverslagen opgesteld.
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betrekking op één of meerdere compensatieverrichtingen. In dit laatste geval
gaat het wel telkens om bestellingen bij eenzelfde contractant.
Over het algemeen werd vastgesteld dat de kwaliteit van de inspectieverslagen
zeer ongelijk is. Terwijl in sommige inspectieverslagen op gedetailleerde wijze
wordt ingegaan op relevante aspecten zoals het compensatoir karakter, het
technologisch niveau of de nieuwheid van de bestelling, komen in andere inspectieverslagen de in het contract voorziene bepalingen slechts oppervlakkig of gedeeltelijk aan bod.
Deze hiaten belemmeren een correcte toepassing van de regelgeving en van de
contractuele bepalingen. De problemen stellen zich vrijwel niet bij de directe compensaties, waar er meestal geen twijfel mogelijk is, maar wel hoofdzakelijk bij de
(semi-directe en indirecte) compensaties.

3.3.1 Verificatie van de compensatievoorwaarden
In de economische bepalingen wordt een compensatie gedefinieerd als „een
bestelling van uitrusting en/of van dienstenprestaties geplaatst door de buitenlandse onderaannemers of door buitenlandse ondernemingen die voor hun rekening optreden bij een Belgische onderneming, die voldoet aan alle volgende
voorwaarden:
•

bestelling die zonder de economische verbintenis van dit contract normaal
zou geplaatst geweest zijn bij een buitenlandse onderneming;

•

uitrustingen en/of dienstenprestaties waarvan de verwezenlijking in de
Belgische nijverheid beroep doet op hooggekwalificeerde arbeid of op vooruitstrevende technologieën die bestemd zijn om aan de behoeften van een
buitenlandse klant te voldoen;

•

bestelling die op ondubbelzinnige wijze een nieuwe of bijkomende zakenstroom betekent ten gunste van de Belgische nijverheid.”

Er werd vastgesteld dat deze 3 voorwaarden niet systematisch worden geanalyseerd in de inspectieverslagen. Regelmatig ontbreekt een analyse van één of zelfs
twee van deze voorwaarden. Vooral wat betreft de nieuwheid en het compensatoir
karakter (oorzakelijk verband), wordt vaak maar één van beide elementen geanalyseerd. Uit de nieuwheid (nieuwe of bijkomende zakenstroom) kan echter geenszins het causaal verband worden afgeleid en vice versa.
Commentaar van
de administratie

De administratie nuanceert het voorgaande door te stellen dat de drie voorwaarden waaraan de compensatievoorstellen moeten beantwoorden, als algemene regel in alle firma’s worden geanalyseerd. Voor sommige dossiers zou een
volledige analyse echter niet noodzakelijk zijn indien bepaalde gegevens rechtstreeks door de buitenlandse contractant worden verstrekt. De aspecten die niet
worden geanalyseerd, worden dan ook niet in het rapport hernomen.
Het verdient in dit verband aanbeveling om de inspectieverslagen nog verder te
standaardiseren en de drie genoemde rubrieken expliciet te hernemen in de verslagen. Daarnaast zou elke informatie die via een andere weg werd verkregen, in
het dossier moeten worden opgenomen. Tenslotte zal de minister of de directeurgeneraal met kennis van zaken en op basis van een volledig dossier moeten
kunnen beslissen.
Inzake het hoogtechnologisch karakter wordt vastgesteld dat het gebrek aan
technologische kennis bij de inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie
Controle en Bemiddeling een gedegen analyse belemmert. Dit euvel wordt echter
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in zekere mate gecompenseerd doordat de vereiste technologische kennis bij de
ambtenaren van de Algemene Directie Economisch Potentieel wel in meerdere
mate aanwezig is.
De administratie relativeert de opmerking van het Rekenhof door te stellen dat
ten eerste, het aantal dossiers waarin dergelijke kennis is vereist om een degelijke appreciatie te geven relatief beperkt is, en ten tweede, de inspecteurs en
controleurs, dankzij hun ervaring, in de meeste gevallen voldoende informatie
kunnen inwinnen opdat de specialisten een technische appreciatie van het dossier
zouden kunnen doorvoeren.

Commentaar van
de administratie

3.3.2 Classificatie van een compensatie
De inspectieverslagen bevatten doorgaans weinig of geen informatie over de
aard van de compensatie. Dit is nochtans van belang vermits de economische
bepalingen vastleggen welk percentage in elk van de vijf categorieën (zie punt 2.2)
moet worden gerealiseerd en (enkel) transfers van een hogere naar een lagere
categorie zijn toegelaten.
Terwijl er bij de directe compensaties doorgaans geen twijfel mogelijk is
dat aan de contractuele definitie is voldaan, is dit niet altijd zo bij de overige
categorieën. Het onderbrengen van een verrichting als een semi-directe of een
indirecte compensatie vergt een beoordeling op basis van een onderzoek van
verschillende elementen. In de economische bepalingen wordt een semi-directe
compensatie als volgt gedefinieerd: „compensatie die slaat op uitrustingen
en/of dienstenprestaties, die identiek zijn aan deze die het voorwerp uitmaken
van dit contract of die zeer gelijkaardig zijn en bedoeld voor dezelfde toepassingen.”
In de inspectieverslagen wordt meestal niet aangetoond dat aan deze voorwaarden is voldaan. Ofwel ontbreekt elke analyse van dit criterium ofwel bevat de
beschrijving (b.v. van de aard van de verrichting, het technologisch karakter,…)
onvoldoende elementen om te besluiten dat aan het semi-directe karakter is
voldaan.
De administratie stelt dat de indeling in semi-directe en indirecte compensaties
systematisch wordt gecontroleerd.

Commentaar van
de administratie

De resultaten van deze controle dienen echter duidelijk in het individuele dossier
tot uiting te komen, wat niet het geval is.

3.4 Bepaling van het Belgisch aandeel in de compensatieverrichting en van de gefactureerde bedragen
Bij de controle onderzoekt de sectie Nijverheidscompensaties systematisch welk
aandeel van de productie in België werd gerealiseerd. De inspectieverslagen
bevatten echter geen enkele informatie over de manier waarop het Belgisch aandeel moet worden bepaald (steekproefsgewijze of exhaustieve controle, grootte
van de steekproef,…)17. In de meeste gevallen zou men bovendien slechts een
deel van de verrichtingen onderzoeken.

17

De details betreffende de berekeningswijze van de Belgische toegevoegde waarde zijn wel
beschikbaar op de dienst Nijverheidscompensaties.
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Om het Belgisch aandeel te bepalen, worden in een eerste fase de bestellingen geanalyseerd. De definitieve afrekening gebeurt evenwel op basis van de
gefactureerde bedragen. In elk definitief inspectieverslag worden de gefactureerde bedragen en het Belgisch aandeel hierin vermeld. In bepaalde gevallen
verschillen de gefactureerde bedragen echter van de oorspronkelijke bestellingen.
Terwijl sommige inspectieverslagen in voorkomend geval het Belgisch aandeel
opnieuw berekenen, wordt in andere inspectieverslagen het Belgisch aandeel niet
opnieuw berekend, maar past men gewoon het eerder (naar aanleiding van de
bestelling) bepaalde percentage toe op het totaal van de gefactureerde bedragen.
Deze laatste werkwijze is weinig exact omdat de verhouding Belgisch/vreemd
aandeel in deze gevallen vaak is gewijzigd. Volledigheidshalve dient te worden
vermeld dat het aantal gevallen waarin het Belgisch aandeel werd berekend op
basis van de bestelwaarde en waarin dit bedrag verschilt van het gefactureerd
bedrag, beperkt blijft18.
Commentaar van
de administratie

De administratie wijst erop dat het haar bedoeling is te vermijden dat de controles zouden leiden tot een bijkomende administratieve belasting, zowel voor de
betrokken Belgische firma’s als voor de administratie.
Het verdient echter aanbeveling een interne richtlijn over de te volgen werkwijze uit te werken, met het oog op een uniforme behandeling van dergelijke
dossiers19.

3.5 Controle op de betalingen
De economische bepalingen stellen dat de economische weerslag als gerealiseerd wordt beschouwd op het moment dat de bestellingen integraal aan de
Belgische firma’s zijn betaald.
Bij de controle van de oudere dossiers werd echter enkel de bestelling nagegaan. Sinds het begin van de jaren negentig wordt naast de bestelling ook de
facturatie gecontroleerd. De betaling zelf wordt echter buiten beschouwing
gelaten. Vanuit het controlestandpunt van de FOD Economie is het feit dat de
economische activiteit heeft plaatsgevonden prioritair. Bovendien wordt er
klaarblijkelijk van uitgegaan dat een firma die niet of niet volledig is betaald,
dit (spontaan) aan de FOD Economie zal melden. Men kan zich echter de
vraag stellen of dit inderdaad zo is.
Commentaar van
de administratie

De administratie stelt dat de meest recente contracten een realisatie op basis
van de facturatie bepalen omdat dit de procedures vergemakkelijkt en het voor
de administratie toch een voldoende indicatie is dat de economische activiteit
heeft plaatsgevonden. Ook in de toekomstige contracten zal worden gewerkt op
basis van de facturaties.
Een controle van de daadwerkelijk uitgevoerde betalingen zou, volgens de administratie, bovendien een bijkomende administratieve belasting betekenen, waarvan het nut kan worden betwijfeld. Volgens de administratie leert de ervaring
immers dat, indien een bepaalde firma betalingsmoeilijkheden ondervindt, dit aan
de administratie wordt medegedeeld.

18

2 % van de onderzochte definitieve inspectieverslagen.

19

Deze richtlijn zou bijvoorbeeld de grootte kunnen bepalen van het aanvaardbare verschil tussen
bestelwaarde en facturatiebedrag, zodat de Belgische toegevoegde waarde niet moet worden herberekend.
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3.6 Besluit
Sinds vele jaren reeds wordt voor elke compensatiebestelling een onderzoek ter
plaatse (bij de betrokken Belgische onderneming) uitgevoerd. Dit onderzoek leidt
systematisch tot een inspectieverslag opgemaakt door de sectie Nijverheidscompensaties voor de dienst Defensie en Technologie.
De onvolledige inhoud en de ongelijke kwaliteit van deze inspectieverslagen
verhinderen echter een correcte besluitvorming en het correct doen toepassen
van de regelgeving en de contractuele bepalingen. De in het contract opgenomen
compensatievoorwaarden worden niet systematisch onderzocht en de classificatie
van een compensatie is, met name bij de semi-directe en indirecte compensaties,
vaak niet onderbouwd. Aan de basis hiervan ligt het gebrek aan controlerichtlijnen
en gestandaardiseerde (model)verslagen.
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4 Evaluatie van de goedkeuring en weigering van
compensatieverrichtingen

4.1 Inleiding
Op basis van de controleverslagen van de sectie Nijverheidscompensaties, doet
de dienst Defensie en Technologie een voorstel tot aanvaarding of weigering van
de verrichtingen als compensatieverrichting. Afhankelijk van het bedrag beslist
hetzij de minister, hetzij de directeur-generaal van de Algemene Directie Economisch Potentieel. Indien een voorafgaandelijk akkoord wordt gevraagd, volgt een
schrijven waarin deze beslissing aan de betrokken onderneming wordt meegedeeld. Wordt er geen voorafgaandelijk akkoord gevraagd, dan gebeurt de mededeling naar aanleiding van de opmaak van de semestriële balans over de uitvoering
van de economische verbintenissen.
De werking van de dienst Defensie en Technologie werd in eerste instantie
getoetst aan de hand van de conformiteit van de getroffen beslissingen met de
contractuele bepalingen. Daarnaast werden ook enkele algemene principes van
behoorlijk bestuur, zoals de motivatieplicht en de afhandeling van een dossier
binnen een redelijke termijn, onderzocht.

4.2 Aanvaarding van compensatieverrichtingen
In heel wat gevallen werden bestellingen als compensatieverrichting aanvaard,
terwijl uit de inspectieverslagen hetzij niet blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan
(zie 3.3) hetzij blijkt dat het twijfelachtig is dat compensaties een rol hebben
gespeeld. In dit laatste geval volstaat het vaak dat er (in theorie) potentiële buitenlandse concurrenten zijn opdat de compensatieverrichting zou worden aanvaard.
Het verdient aanbeveling hier verder onderzoek in te stellen. Dit kan door bijkomende inlichtingen te vragen aan de Belgische firma (waar de compensatiebestelling gebeurt), maar ook door een bijkomende verantwoording te vragen aan
de buitenlandse contractant (bijvoorbeeld door na te gaan of deze firma andere
buitenlandse leveranciers kan aanduiden, of er een offerte werd gevraagd aan
deze concurrenten enz.). Dit laatste gebeurt momenteel uiterst zelden.
In andere gevallen concludeert men dat het niet bewezen is dat compensaties een
rol hebben gespeeld bij het bekomen van de bestellingen, maar aanvaardt men de
verrichting toch als compensatie omwille van het technologisch karakter. Er moet
in dit verband worden opgemerkt dat het (hoog)technologisch karakter slechts
één van de drie contractueel opgelegde voorwaarden vormt, en dus op zich onvoldoende is.
Terwijl in sommige dossiers vrijwel systematisch het voordeel van de twijfel wordt
gegeven bij onzekerheid over het compensatoir karakter, wordt in andere dossiers beduidend strenger opgetreden en de meeste verrichtingen geweigerd
indien niet duidelijk wordt aangetoond dat aan de voorwaarden is voldaan. Over
het algemeen lijkt de werkwijze voor het al dan niet aanvaarden van compensatieverrichtingen in twijfelachtige situaties, niet volledig uniform en lijkt de houding
van de betrokken ambtenaren (voordeel van de twijfel versus geen aanvaarding
zolang niet duidelijk is bewezen dat compensaties een rol kunnen hebben
gespeeld) in zekere mate een rol te spelen. Wanneer geen voorafgaandelijk
akkoord werd gevraagd, wordt, in geval van twijfel, wel regelmatig geweigerd.
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De administratie herhaalt dat bij semi-directe en indirecte compensaties de
causaliteit (compensatoir karakter) het moeilijkst te controleren criterium is, dat de
informatie hierover niet altijd eenduidig is en dat deze met de nodige omzichtigheid
moet worden benaderd. De administratie tracht in twijfelgevallen meerdere informatiebronnen aan te boren, wat leidt tot inlichtingen die dikwijls enkel mondeling
worden verkregen (o.a. wegens het commercieel vertrouwelijk karakter).

Commentaar van
de administratie

Ook in dit verband kan de vraag worden gesteld hoe de minister, respectievelijk de directeur-generaal, in dergelijke twijfelgevallen, met kennis van zaken
kan beslissen, indien de (mondelinge) informatie nergens in het dossier wordt
opgenomen.

4.3 Motivatie van beslissingen
De motivering bij niet-aanvaarding van een compensatie is uiterst summier.
Veelal beperkt de FOD Economie zich tot de mededeling dat het compensatoir
karakter niet aanwezig is of dat de verrichting niet aan de voorwaarden beantwoordt. Zoals uit het voorgaande blijkt, kan dit het gevolg zijn van de niet-naleving
van één of meerdere voorwaarden en dient bijgevolg (minstens) te worden gepreciseerd aan welke voorwaarde niet is voldaan.
Bovendien is de beroepsprocedure niet gereglementeerd of contractueel bepaald.
In de praktijk wordt het beroep van de betrokken onderneming afgehandeld door
dezelfde dienst en niet noodzakelijk op een hoger niveau (bijvoorbeeld de voogdijminister).
De administratie wijst erop dat, ondanks de soms zeer summiere motivering bij
niet-aanvaarding van een compensatie, deze beslissing uiterst zelden wordt
betwist, wat een indicatie is dat het juiste standpunt werd ingenomen. Het blijkt
bij de compensatieplichtige firma’s immers de gewoonte te zijn om alle mogelijke
bestellingen als compensatie in te dienen, ook al weten zij dat er geen causaal
verband is.

Commentaar van
de administratie

4.4 Vrijgave van de bankwaarborg
De tijd die verloopt tussen de indiening van het semestrieel rapport door de
onderneming en de vrijgave van de bankwaarborg is in sommige gevallen vrij lang
(zes maanden en langer). Een dergelijke lange termijn lijkt enkel verantwoord in
die gevallen waar een groot aantal controles moest worden uitgevoerd. Dit is echter niet altijd het geval. De vertraging situeert zich niet alleen bij de administratie
maar soms ook op het niveau van het kabinet/de minister. In enkele gevallen
deden firma’s hun beklag over deze gang van zaken.
De (tussentijdse) vrijgave van de bankwaarborg gebeurt doorgaans op basis van
de gefactureerde bedragen. In één van de onderzochte dossiers echter gebeurt
dit op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Hoewel beide werkwijzen verdedigbaar zijn, zou dit beter kunnen worden gepreciseerd in het contract.
Momenteel bevatten de contracten geen specifieke bepalingen daarover. In sommige gevallen kunnen de gefactureerde bedragen echter aanzienlijk verschillen
van de reëel gemaakte kosten.
De administratie heeft aangegeven dat, in het kader van de samenwerking tussen
de betrokken diensten (zie 6.2), de nodige aandacht aan dit aspect zal worden
geschonken.
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Commentaar van
de administratie
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4.5 Delegatie van bevoegdheid
De directeur-generaal van de Algemene Directie Economisch Potentieel beschikt
in de praktijk over een delegatiebevoegdheid voor de compensatievoorstellen die
het bedrag van 1.250.000 euro niet overschrijden.
Hoewel deze bevoegdheid voldoende bekend is bij de bevoegde minister 20, kon
hieromtrent geen delegatiebesluit of een formele (door de minister ondertekende)
beslissing worden voorgelegd 21.
Commentaar van
de administratie

De administratie heeft meegedeeld zo vlug mogelijk iets te doen aan het ontbreken
van een formeel delegatiebesluit.

4.6 Besluit
De goedkeuring van compensatieverrichtingen gebeurt vaak zonder dat is aangetoond dat aan alle contractuele voorwaarden is voldaan en zelfs wanneer in het
inspectieverslag expliciete twijfels werden geuit omtrent de naleving van de voorwaarden. Een bevraging bij de buitenlandse contractanten naar elementen die
meer duidelijkheid kunnen verschaffen, vindt slechts zelden plaats.
Terwijl dus enerzijds vaak het voordeel van de twijfel wordt gegund, is anderzijds
de motivering van een negatieve beslissing uiterst summier. Ook zijn de mogelijkheden waarover de betrokken onderneming beschikt om beroep aan te tekenen,
niet uitgewerkt.
De delegatiebevoegdheid waarover de directeur-generaal van de Algemene
Directie Economisch Potentieel in de praktijk beschikt, is niet formeel geregeld.

20

De delegatiebevoegdheid (of de beperking ervan) wordt regelmatig vermeld in nota’s aan de
minister.

21

Op 3 augustus 1993 werd de vraag tot delegatie aan de bevoegde minister voorgelegd. Hoewel op
basis van de aantekeningen op dit document kan worden afgeleid dat de (op dat moment
bevoegde) minister hiermee kon instemmen, ontbreekt de handtekening van de minister op dit
document en werd evenmin een delegatiebesluit opgesteld. Ook de volgende Ministers van
Economie namen daarover geen formele beslissing.
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5 Evaluatie van de uitvoering van de compensatieverplichtingen
en van de toepassing van de sancties

5.1 Inleiding
Sinds het bestaan van het koninklijk besluit van 6 februari 1997, wordt in de
contractuele bepalingen systematisch een hoofdstuk over de boetebepalingen
ingelast. Artikel 2, § 3, van dit koninklijk besluit bepaalt expliciet dat het
niveau van de sanctie minstens 10 % van het niet-gerealiseerde bedrag aan
compensaties bedraagt en dat de Ministerraad het niveau van de sanctie
bepaalt. Deze algemene bepaling wordt nog verder uitgewerkt en aangevuld in
de economische bepalingen (bij het contract) die de precieze berekeningswijze
van de boete, en de gevallen waarin ze niet is verschuldigd (faling en overmacht),
verder omschrijven.
Er werd bijgevolg nagegaan of de toepassing van boetes strookt met deze
contractuele en reglementaire bepalingen.

5.2 Uitvoering van de compensatieverplichtingen
De uitvoering van de compensatieverplichtingen werd nagegaan op basis van de
beschikbare statistische informatie voor de contracten vanaf 1990 (zie bijlage 3).
Van de 57 contracten die sinds 1990 werden afgesloten en inmiddels zijn beëindigd, werd in 37 gevallen volledig voldaan aan de compensatieverplichtingen. In
20 gevallen werden de compensatieverplichtingen niet of slechts gedeeltelijk
gerealiseerd.
De gerealiseerde compensaties (van de beëindigde contracten) bedragen
457,1 miljoen euro op een totaal van 573,3 miljoen euro aan verplichtingen. De
realisatiegraad van de compensaties bedraagt bijgevolg 79,7 %.
Het systematisch inlassen van boeteclausules lijkt geen verbetering op te leveren.
Van de 9 contracten met compensatieverplichtingen die onder de regelgeving van
1997 ressorteren, zijn er inmiddels 4 beëindigd. In 3 van de 4 gevallen werden de
compensatieverplichtingen niet volledig nageleefd. Van het globaal te compenseren
bedrag werd slechts 53,6 % gerealiseerd (zie tabel 1).
Voorts lijkt men in een aantal andere nog lopende dossiers op een tekort af te
stevenen.
Tabel 1 – Realisatie van de compensatieverplichtingen – recente dossiers
Contract

Verplichting
(in euro)

Mortieren
VISLIM I
VISLIM II
VISLIM III
TOTAAL

12.635.769
4.451.893
3.249.116
2.820.981
23.157.759

22

Gerealiseerde
compensatie
(in euro)
2.952.544
3.433.637
3.201.37622
2.820.981
12.408.538

Procentuele
realisatie t.o.v. de
verplichting
23,3
77,1
98,5
100,0
53,6

Dit bedrag werd bekomen door het tekort, rekening houdend met de regionale verdeling, in mindering
te brengen van de gerealiseerde compensatie (zie 5.3).
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5.3 Toepassing van boetes
Tijdens de periode 1990-2003 werd slechts in zes van de twintig gevallen waarin
de compensatieverplichtingen niet of niet volledig werden nageleefd, een boete
opgelegd.
Dit komt doordat slechts 20 % van de oudere contracten (niet onderworpen aan
het koninklijk besluit van 6 februari 1997) een boeteclausule bevat. Het dossier
werd in dergelijke gevallen vaak afgesloten met een brief waarin de bevoegde
minister zijn ontgoocheling uitdrukte en/of stelde dat dit een slechte referentie
voor de toekomst vormt.
Bijlage 3 bevat een overzicht van de gerealiseerde verplichtingen en de opgelegde boetes. In totaal werd tijdens de periode 1990-2003 een bedrag van
1,5 miljoen euro aan boetes geïnd.
Daarnaast blijkt uit het dossieronderzoek dat bij de toepassing van boetes
– ondanks de contractuele bepalingen – niet altijd rekening wordt gehouden met
de niet-naleving van de regionale verdelingsverplichting.
In de economische bepalingen in bijlage bij het contract, is met betrekking tot de
boeteregeling vaak het volgende opgenomen: „De aannemer is ertoe gebonden
om ten titel van definitieve schadeloosstelling een boete te betalen aan de
Belgische Staat voor de economische weerslag die niet gerealiseerd werd
binnen de uitvoeringsperiode die bepaald werd in paragraaf (…) hierboven. Deze
boete bedraagt 10 % en wordt berekend op het maximum van volgende twee
tekorten:
•

de som van de tekorten geregistreerd in de verschillende categorieën (…)23;

•

de som van de tekorten voor elk gewest in vergelijking met de benedengrenzen
van de speling en vermeld in paragraaf (…) hierboven.”

In drie van de vier bovengemelde gevallen werd niet (volledig) aan de compensatieverplichtingen voldaan, zodat in principe een boete moest worden opgelegd.
Er werd echter vastgesteld dat dit slechts in één van de drie gevallen24 effectief
is gebeurd conform de contractuele bepalingen.
In één dossier bedroeg het tekort, rekening houdend met de regionale verdeling
zoals voorzien in het contract, 1.018.255,48 euro. Niettemin werd bij de oplegging van de boete geen rekening gehouden met de regionale verdeling waardoor
deze beperkt bleef tot 19.086 euro in plaats van 101.825,55 euro.
In een ander dossier waarin het tekort rekening houdend met de clausules inzake
regionale verdeling25 47.739,84 euro bedroeg, werd geen boete opgelegd.
Deze praktijk strookt niet met de contractuele bepalingen. De vraag of de nietnaleving van de regionale verdelingsverplichting (op het niveau van een individueel
dossier) tot een boete leidt, kan het voorwerp uitmaken van een (inhoudelijk)
debat. In principe laten de contracten – zoals ze momenteel zijn opgesteld – echter
geen ruimte daartoe en heeft de minister hierin geen appreciatiebevoegdheid.

23

Bedoeld wordt: directe compensatie, semi-directe compensatie-nieuwe zakenstroom, semi-directe
compensatie-bijkomende zakenstroom, indirecte compensatie-nieuwe zakenstroom, indirecte
compensatie-bijkomende zakenstroom.

24

Het betreft hier het dossier „Mortieren” (zie tabel 1) waar een boete van 968.323 euro werd
opgelegd.

25

In de economische bepalingen (punt 3.5) werd uitdrukkelijk opgenomen dat een „economische
weerslag geplaatst in een gewest waardoor de bovengrens van de voorziene speling voor dat
gewest zou overschreden worden, niet meer in aanmerking zal genomen worden”.
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Voor wat betreft de beëindigde dossiers onder de nieuwe reglementering, werden
de contractueel voorziene boetes geïnd ten belope van 91,86 %.
Ook bij de onderzochte dossiers die onder de „oude regelgeving” vallen, werden
de boetes (voor zover deze contractueel zijn bepaald) niet altijd rigoureus toegepast. Zo werd er in een dossier een bepaalde bestelling „uitzonderlijk” en „in een
geest van positieve samenwerking” aanvaard als directe compensatie26, terwijl het
niet om een directe deelname ging. Hierdoor ontliep de firma een boete voor het
vastgestelde tekort in de categorie „directe compensatie”. In een ander dossier
werd de regionale verdeling dan weer niet nageleefd, zonder dat dit aanleiding gaf
tot een boete.
De administratie heeft meegedeeld dat de boetes in de toekomst rigoureus zullen
worden toegepast.

Commentaar van
de administratie

5.4 Besluit
De compensatieverplichtingen van de afgelopen contracten werden in de periode
1990-2003 voor nagenoeg 80 % gerealiseerd. De systematische inlassing van een
boeteclausule sinds 1997 lijkt vooralsnog niet voor een grotere realisatiegraad te
zorgen.
Bij de contracten afgesloten vóór de regelgeving van 1997 werden in heel wat
gevallen de compensatieverplichtingen niet nageleefd, zonder dat dit echter
aanleiding gaf tot een sanctie. Reden hiervoor is de frequente afwezigheid van
boeteclausules in deze contracten.
Sinds het koninklijk besluit van 6 februari 1997 wordt de boeteregeling van
toepassing bij niet-realisatie van de verbintenissen systematisch opgenomen in
de contractuele bepalingen. Er werd niettemin vastgesteld dat de contractueel
verschuldigde boetes niet volledig worden opgelegd in geval van niet-naleving van
de regionale verdelingsverplichting.

26

Brief van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid van
19 augustus 2003.
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6 Evaluatie van de samenwerking tussen de betrokken diensten

6.1 Inleiding
De verdeling van de taken met betrekking tot de controle op de uitvoering van de
economische compensaties wordt gemotiveerd door de functiescheiding aanbevolen door de onderzoekscommissie legeraankopen.
Gelet op de betrokkenheid van twee diensten binnen eenzelfde FOD, moet er
echter op worden toegezien dat de gevolgde procedures transparant zijn en dat
er een optimale gegevensuitwisseling is.
Dezelfde voorwaarden inzake goed beheer gelden eveneens voor de samenwerking tussen de FOD Economie en het Ministerie van Landsverdediging.

6.2 Samenwerking tussen de diensten van de FOD Economie
De specifieke rol en de bevoegdheden van de twee verschillende diensten van de
FOD Economie werden niet formeel vastgelegd. In de praktijk gebeurt het onderzoek
bij de Belgische ondernemingen door de sectie Nijverheidscompensaties (in
opdracht van de dienst Defensie en Technologie) en gebeuren de contacten met de
buitenlandse contractanten door de dienst Defensie en Technologie (zie ook 1.2.3).
Het is ook deze laatste dienst die – op basis van de controleverslagen – een voorstel
tot aanvaarding of weigering van het compensatievoorstel aan de directeur-generaal
van de Algemene Directie Economisch Potentieel of aan de minister voorlegt.
Wanneer beide diensten een verschillende visie hebben, wordt het dossier veelal
voorgelegd aan de minister. Toch wordt in sommige gevallen het voorstel van de
sectie Nijverheidscompensaties gewijzigd door de dienst Defensie en Technologie
zonder dat in het dossier bijkomende argumenten of elementen worden aangebracht. Hieruit blijkt dat het zwaartepunt van de voorbereiding van de beslissingsbevoegdheid in de praktijk bij deze laatste dienst ligt.
In een deel van de gevallen beperkt de sectie Nijverheidscompensaties haar analyse overigens tot een beschrijving van een aantal elementen die relevant zijn
voor de beoordeling van de compensatieverrichting, zonder een concreet voorstel
tot (niet-) aanvaarding te formuleren (het voorstel wordt volledig overgelaten aan
de dienst Defensie en Technologie). In een ander deel van de gevallen wordt ook
een positief of negatief voorstel geformuleerd.
Commentaar van
de administratie

De administratie heeft medegedeeld dat het de bedoeling is om in het voorjaar
van 2005 een samenwerkingsprotocol tussen beide Algemene Directies in werking te stellen, waarbij enerzijds de bevoegdheden van beide zullen worden afgebakend en anderzijds de voorwaarden zullen worden geschapen om een zo vlot
mogelijke samenwerking in de afhandeling van de dossiers te verzekeren.

6.3 Samenwerking tussen het Ministerie van Landsverdediging en
de FOD Economie
De samenwerking tussen de FOD Economie en het Ministerie van Landsverdediging wordt momenteel geregeld door een conventie van 3 april 200327. Deze
27

Akkoord van 3 april 2003 betreffende de procedure tussen de Minister van Economie en de
Minister van Landsverdediging inzake de gemeenschappelijke behandeling van sommige overheidsopdrachten van Landsverdediging ter uitvoering van het KB van 6 februari 1997.
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overeenkomst, die overwegend de informatiedoorstroming en samenwerking in de
periode voorafgaand aan de gunning vastlegt, kwam er na een lange periode van
discussie over de te volgen procedures. De overeenkomst bepaalt ook dat het
Ministerie van Landsverdediging de FOD Economie verwittigt van elke wijziging
aan het contract die een invloed heeft op het economische luik (compensatieverplichtingen). In de periode voorafgaand aan de afsluiting van de nieuwe conventie, werd deze informatie niet altijd spontaan verstrekt en diende de FOD
Economie dit periodiek (en in elk geval bij het afsluiten van het dossier) expliciet
te vragen. De huidige samenwerking tussen Landsverdediging en Economie valt
moeilijk te beoordelen aangezien tot op heden nog geen enkel dossier, waarop de
nieuwe reglementering van 6 december 2001 van toepassing is, werd opgestart
of gegund.

6.4 Besluit
De samenwerking tussen de twee bevoegde diensten van de FOD Economie
maakt momenteel niet het voorwerp uit van formele richtlijnen die de rol en de
bevoegdheid van elke dienst duidelijk omschrijven.
De informatiedoorstroming tussen het Ministerie van Landsverdediging en de
FOD Economie verliep eveneens meerdere jaren op een moeizame en soms
gebrekkige wijze. Het nieuw protocol van 3 april 2003 legt echter de basis voor
een betere samenwerking.
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7 Algemene conclusie en aanbevelingen

Uit het verrichte onderzoek blijkt dat het toezicht op de uitvoering van economische compensaties bij de aankoop van specifiek militair materieel in de loop
der jaren is verbeterd. Terwijl het beheer van de dossiers van vóór 1997 wordt
bemoeilijkt bij gebrek aan een duidelijke regelgeving en vooral aan een volwaardig contract, worden de huidige contracten op een meer volledige en
gestandaardiseerde wijze opgesteld en leidt elke compensatieverrichting tot een
inspectieverslag.
Niettemin werden ook inzake het beheer van de meer recente dossiers nog
tekortkomingen of verbeterpunten geïdentificeerd. Zowel de administratie als
de minister gaan in hoofdzaak akkoord met de hierna volgende vaststellingen van
het Rekenhof. De reacties van de minister worden na elke conclusie weergegeven
en aangeduid in de kantlijn28. De minister liet overigens weten dat hij de aanbevelingen van het Rekenhof onderschrijft en dat deze zo vlug mogelijk zullen
worden toegepast.

1

Opmaak van de contracten
Hoewel de economische bepalingen die deel uitmaken van de contracten in
de loop der jaren aanzienlijk zijn uitgebreid en verfijnd, waardoor het aantal
potentiële geschillen daalt, kunnen sommige bepalingen nog aanleiding geven
tot verwarring of geschilpunten. Ook is de administratieve praktijk soms niet
volledig in overeenstemming met de contractuele bepalingen.
Zo gebeurt de analyse van het criterium „bijkomende of nieuwe zakenstroom”
niet op het niveau van de Belgische nijverheid, zoals de contracten bepalen,
maar op het niveau van de individuele (Belgische) onderneming. Op dit vlak
zouden enerzijds de contractuele bepalingen en anderzijds de controlepraktijk, waarbij de administratie een (eventuele) toename van de omzet hoofdzakelijk analyseert op het niveau van de betrokken Belgische onderneming, in
overeenstemming moeten worden gebracht.
Bij de definitie van een nieuwe zakenstroom ontbreekt tevens een tijdsdimensie. Hier zou moeten worden gepreciseerd hoeveel jaren wordt teruggegaan in de tijd bij de analyse van dit criterium.
De uitvoeringsperiode voor de economische compensaties die werd bepaald
in de economische bepalingen bij het contract houdt geen rekening met de
(latere) opmaak van avenanten bij het basiscontract met Landsverdediging.
Hierdoor is het in de praktijk soms niet meer mogelijk de compensatieverplichtingen uit te voeren binnen de contractueel voorziene termijn, hoewel
de compensatieverplichting in principe ook voor de avenanten geldt. De uitvoeringsperiode zou dan ook expliciete bepalingen moeten bevatten over de
avenanten bij het basiscontract met Defensie die tot bijkomende compensatieverplichtingen leiden.
Voorts wordt in de contractuele bepalingen niets gezegd over de zogenaamde
uitruil (of „clearing”) van compensatieverrichtingen tussen verschillende landen.

28

De opmerkingen van de minister die louter een bevestiging inhouden van de standpunten van
de administratie, die in de voorgaande hoofdstukken zijn verwerkt, worden hier niet uitdrukkelijk
vermeld.
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Deze mogelijkheid tot uitruil zou contractueel moeten worden vastgelegd en
de draagwijdte en de modaliteiten ervan gepreciseerd.
Tenslotte zou de wijze van vrijgave van de bankwaarborg nog verder dienen
te worden gepreciseerd in de contracten. Er zou (expliciet) moeten worden
bepaald of dit gebeurt op basis van de uitgevoerde betalingen, de gefactureerde bedragen of de gemaakte kosten. Ook zou de administratieve praktijk
eenvormiger moeten worden gemaakt.
De minister heeft naar aanleiding van het tegensprekelijk debat verklaard dat
bij de opmaak van toekomstige contracten rekening zal worden gehouden
met deze vaststellingen.

2

Reactie van de
minister

Richtlijnen voor de inspectiediensten
Eén van de belangrijkste vaststellingen van het onderzoek betreft het gebrek
aan concrete richtlijnen voor de controlediensten inzake de aard van de
controles en de te volgen werkwijze. Dit ontbreken van richtlijnen terzake ligt
mede aan de basis van de vaak wisselvallige inhoud en kwaliteit van de
inspectieverslagen.
Concrete richtlijnen die de aard van de controles en de te volgen werkwijze
vastleggen, zouden moeten worden opgesteld voor de controlediensten.
De minister heeft aangegeven dat de betreffende richtlijnen, opgesteld door
de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, op korte termijn op punt
zullen staan en, na goedkeuring door de bevoegde directeur-generaal, door
de inspectiediensten zullen worden toegepast.

3

Reactie van de
minister

Kwaliteit van de inspectieverslagen
Over het algemeen werd vastgesteld dat de kwaliteit van de inspectieverslagen zeer ongelijk is. De drie belangrijkste contractuele voorwaarden
(het compensatoir karakter, het hoogtechnologisch karakter en de nieuwheid) in de inspectieverslagen worden niet systematisch geanalyseerd. In
heel wat inspectieverslagen ontbreekt een analyse van één of zelfs twee van
deze voorwaarden. Vooral wat betreft de nieuwheid en het compensatoir
karakter (oorzakelijk verband), wordt vaak maar één van beide elementen
geanalyseerd. Uit de nieuwheid (nieuwe of bijkomende zakenstroom) kan
nochtans geenszins het causaal verband worden afgeleid en vice versa.
In verband met het hoogtechnologisch karakter werd vastgesteld dat het
gebrek aan technologische kennis bij de inspecteurs een gedegen analyse
belemmert. Deze hiaten belemmeren voornamelijk bij de semi-directe en
indirecte compensaties een correcte toepassing van de regelgeving en van
de contractuele bepalingen.
De inspectieverslagen dienen dan ook nog meer te worden gestandaardiseerd
qua opmaak. In elk geval dienen de drie belangrijkste contractuele voorwaarden (het compensatoir karakter, het hoogtechnologisch karakter en de
nieuwheid) aan bod te komen in het inspectieverslag en zouden deze best
een afzonderlijke rubriek vormen. Zo kan worden vermeden dat sommige
cruciale voorwaarden niet worden onderzocht en/of geëxpliciteerd, zoals
momenteel het geval is.
De minister is van mening dat de aangehaalde hiaten zullen verdwijnen als
gevolg van de effectieve toepassing van bovenvermelde richtlijnen.

34

Reactie van de
minister
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Bepaling van het Belgisch aandeel in de compensatieverrichting
De bepaling van het Belgisch aandeel in de compensatieverrichting gebeurt
in een klein aantal gevallen op basis van de bestelling in plaats van op basis
van het facturatiebedrag. Deze werkwijze is weinig exact in die (vastgestelde) gevallen waarin het bedrag van de bestelling en het uiteindelijk gefactureerde bedrag van elkaar verschillen.
De bepaling van het Belgisch aandeel zou dus gepreciseerd moeten worden
in een richtlijn die bijvoorbeeld de grootte van het aanvaardbare verschil
tussen bestelwaarde en facturatiebedrag bepaalt, zodat de Belgische toegevoegde waarde niet moet worden herberekend.

5

Controle op de betalingen
De economische bepalingen bepalen dat de economische weerslag als gerealiseerd wordt beschouwd indien de bestellingen integraal aan de Belgische
firma’s zijn betaald. De controle van de FOD Economie beperkt zich echter
tot de factureringen. De betalingen aan de Belgische leveranciers worden
niet gecontroleerd.

6

Aanvaarding van compensatieverrichtingen
In heel wat gevallen werden bestellingen als compensatieverrichting aanvaard terwijl uit de inspectieverslagen niet blijkt dat aan de voorwaarden is
voldaan of blijkt dat het twijfelachtig is dat compensaties een rol hebben
gespeeld bij het plaatsen van de bestelling. Het verdient aanbeveling hier
verder onderzoek in te stellen. Dit kan door bijkomende inlichtingen te vragen aan de Belgische firma (bij wie de compensatiebestelling gebeurt), maar
ook door een bijkomende verantwoording te vragen aan de buitenlandse
contractant (bijvoorbeeld door na te gaan of deze firma andere buitenlandse
leveranciers kan aanduiden, of er een offerte werd gevraagd aan deze
concurrenten enz.). Dit laatste gebeurt momenteel uiterst zelden.
In andere gevallen concludeert men dat niet is bewezen dat compensaties
een rol hebben gespeeld bij het bekomen van de bestellingen, maar aanvaardt men toch de verrichting als compensatie omwille van het technologisch karakter. Er moet in dit verband worden opgemerkt dat het (hoog)
technologisch karakter slechts één van de drie contractueel opgelegde voorwaarden vormt en dus op zich onvoldoende is.
Over het algemeen is de werkwijze inzake het al dan niet aanvaarden van
compensatieverrichtingen in twijfelachtige situaties niet volledig uniform. Een
grotere uniformiteit is dan ook noodzakelijk in de gevolgde werkwijze. Indien
het inspectieverslag onvolledig is of ruimte biedt voor twijfel bij de analyse
van de voorwaarden, moet eventueel een bijkomend rapport worden gevraagd.
Soms kan een bijkomende bevraging bij de buitenlandse contractant of de
Belgische onderneming meer relevante informatie verschaffen. Deze bijkomende (eventueel mondelinge) informatie dient in het dossier te worden
opgenomen, opdat de minister, respectievelijk de directeur-generaal, met
kennis van zaken kan beslissen in dergelijke twijfelgevallen.

7

Motivatie van beslissingen
De motivering bij niet-aanvaarding van een compensatie is uiterst summier.
De precieze reden van de weigering zou aan de onderneming moeten worden
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meegedeeld. Ook is de beroepsprocedure niet gereglementeerd of contractueel bepaald. Het verdient aanbeveling een beroepsprocedure uit te werken
en in de contractuele bepalingen op te nemen.
De minister heeft opdracht gegeven aan de administratie om, in geval van
niet-aanvaarding van een compensatievoorstel, de motivatie daartoe zoveel
mogelijk uit te werken. Ook de beroepsprocedure zal in de toekomstige
contracten beter worden uitgewerkt.

8

Reactie van de
minister

Delegatie van bevoegdheid
De directeur-generaal van de Algemene Directie Economisch Potentieel
beschikt in de praktijk over een delegatiebevoegdheid over de compensatievoorstellen die het bedrag van 1.250.000 euro niet overschrijden. Een delegatiebesluit of een formele (door de minister ondertekende) beslissing kon
echter niet worden voorgelegd. De delegatie van bevoegdheid aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Economisch Potentieel zou dan ook
formeel moeten worden vastgelegd.
De minister heeft meegedeeld dat op dit ogenblik de mogelijkheid wordt
bestudeerd om formeel delegatiebevoegdheid te verlenen aan de directeurgeneraal van het Algemeen Bestuur Economisch Potentieel voor de afhandeling van compensatievoorstellen tot een bedrag van 1.250.000 euro.

9

Reactie van de
minister

Toepassing van boetes
Bij de toepassing van boetes wordt – ondanks de contractuele bepalingen – niet altijd rekening gehouden met niet-naleving van de regionale
verdelingsverplichting. Dit is het geval bij twee van de drie recent beëindigde dossiers, waarin niet aan de contractuele voorwaarden werd
voldaan.
Ook bij de overeenkomsten die werden gesloten vóór de totstandkoming van
de regelgeving van 1997, werden de boetes niet altijd rigoureus toegepast.
Bij deze oudere dossiers werd daarenboven vastgesteld dat heel wat
contracten geen boeteclausule bevatten. In sommige gevallen werd hierdoor
slechts een gedeelte van de contractueel opgelegde compensaties gerealiseerd zonder dat dit aanleiding gaf tot een sanctie.
In de marge kan bovendien worden opgemerkt dat de systematische inlassing van een boetebepaling de realisatiegraad van de compensatieverplichtingen voorlopig nog niet heeft verhoogd. Van de vier contracten die recent
werden beëindigd, werd globaal genomen slechts iets meer dan de helft van
de verplichtingen uitgevoerd.
De contractuele bepalingen zouden dus in principe rigoureus moeten
worden gevolgd. Indien de minister echter van oordeel is dat de huidige
bepalingen niet moeten worden toegepast (bijvoorbeeld bij naleving van
de globale compensatieverplichting doch niet van de verplichtingen in
elke regio of per categorie), dan kunnen de economische bepalingen
(goedgekeurd door de Ministerraad) op een minder stringente wijze worden opgesteld.
De minister heeft meegedeeld dat de boetes in de toekomst rigoureus zullen
worden toegepast.

36

Reactie van de
minister

Economische compensaties bij aankoop specifiek militair materieel – Rekenhof, april 2005

10 Vrijgave van de bankwaarborg
De relatief lange termijn (tot 6 maanden en langer) die verloopt tussen het
semestrieel rapport ingediend door de onderneming en de vrijgave van de
bankwaarborg zou kunnen worden ingekort door een optimale planning van
de controles en een betere dossieropvolging op de verschillende niveaus.
Reactie van de
minister

De minister heeft aangegeven dat, in het kader van de samenwerking tussen
de betrokken diensten (zie volgende punt), de nodige aandacht aan dit
aspect zal worden geschonken.

11 Samenwerking tussen de betrokken diensten
De specifieke rol en de bevoegdheid van de twee verschillende diensten van
de FOD Economie werden niet formeel vastgelegd, deze zouden het voorwerp moeten zijn van duidelijke, geformaliseerde afspraken.
Reactie van de
minister

De minister heeft meegedeeld dat hij van plan is om in het voorjaar van
2005 een samenwerkingsprotocol tussen beide Algemene Directies in werking te stellen, waarbij de bevoegdheden van beide Directies zullen worden
afgebakend.
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Bijlagen

Bijlage 1 – Onderzochte dossiers onder toepassing van de reglementering 1997
Jaar

Uitrusting

Contractwaarde
in BEF

Contractwaarde
in EUR

1998

UAV – onbemande
verkenningsvliegtuigen
Mortieren 120 mm
AVLB-werpbruggen
VISLIM LOT 1
VISLIM LOT 2
VISLIM LOT 3
VISLIM LOT 4
IRT MISTRALthermische kijkers
VISLIM LOT 4

2.281.857.667

1998
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003

56.565.774,00

Compensatie
verplichting
in BEF
1.985.216.155

Compensatie
verplichting
in EUR
49.212.223,00

1.019.451.291
1.016.475.401
.408.156.612
.302.002.378
.214.308.990
.94.721.631
.406.283.989

25.271.537,39
25.197.767,00
10.117.938,13
7.486.443,40
5.312.581,09
2.348.087,90
10.071.517,00

.509.725.646
.711.532.785
.179.588.910
.131.069.032
.113.798.073
.53.044.113
.135.698.865

12.635.768,70
17.638.437,00
4.451.892,78
3.249.116,43
2.820.980,54
1.314.929,21
3.363.887,00

.43.673.412

1.082.635,60

.24.457.111

.606.275,95

Compensatie
verplichting
in EUR
2.850.776
. 512.889
..6.507.991
2.267.571
226.649.050

Bijlage 2 – Oudere onderzochte dossiers
Jaar

1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
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Uitrusting

HF radio apparatuur
Cijfertoestellen MMHS
MMHS
Granaten M72
Alle-terrein voertuigen
UNIMOG
Modernisering radar
fregatten
Veegtuig
Meetapparatuur
Uitrusting F16
(RECCE POD)
Houwitsers 105 mm
Munities 20 mm
GPS
Gepantserde alle-terrein
wielvoertuigen
Kustmijnenvegers
fase 1 (engineering)
Gasmaskers
ESM ontvangers
fregatten
AMRAAM
EOS
(Electo Optical System)
MISTRAL-UNIMOG
CCIS

Contractwaarde
in BEF

Contractwaarde
in EUR

.407.000.000
. 40.568.389
.514.768.074
.107.616.000
5.225.000.000

10.089.266
1.005.664
12.760.767
2.667.731
129.524.367

Compensatie
verplichting
in BEF
.115.000.000
. 20.689.878
.262.531.718
. 91.473.600
9.143.000.000

.366.272.100

9.079.648

.293.017.680

..7.263.719

.451.366.750
.123.785.694
.545.000.000

11.189.089
3.068.567
13.510.197

.315.956.726
.123.785.694
.430.550.000

..7.832.363
..3.068.567
10.673.056

.266.057.413
. 52.245.000
. 63.000.000
1.434.178.049

6.595.391
1.295.120
1.561.729
35.552.345

.133.028.707
. 52.245.000
. 50.400.000
1.434.178.049

..3.297.696
..1.295.120
..1.249.383
35.552.345

.224.000.000

5.552.815

.145.000.000

..3.594.456

.251.182.633
.125.282.899

6.226.655
3.105.682

.188.386.975
. 57.630.134

..4.669.991
..1.428.614

.779.083.328
.538.000.000

19.312.971
13.336.672

.779.083.328
.377.000.000

19.312.971
..9.345.586

.186.704.514
.939.579.829

4.628.284
23.291.576

.113.889.744
.422.810.923

..2.823.253
10.481.209
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Programma

Beëindigd Contractwaarde Compensatie Compensatie Gerealiseerd Gerealiseerd Boete Boete
(T)
verplichting
verplichting
in BEF
in EUR
clausule
of niet
in BEF
in EUR
1990 Matériel audio VHF-BAMS
T
.87.734.216
57.027.240
1.413.668
57.027.240
1.413.668
Nee
1990 Détecteurs d’agents chimiques
T
. ..65.195.072
32.597.536
808.072
32.597.536
808.072
Nee
1990 Accessoires audio VFH-BAMS
T
. ..89.786.228
26.935.868
667.723
26.935.868
667.723
Nee
1990 Interfaces IC-11
T
. ..55.489.679
33.293.807
825.332
33.293.807
825.332
Nee
1990 Appareils de navigation terrestre
T
. 106.699.091
106.699.091
2.645.001
106.699.091
2.645.001
Nee
1990 Antennes large bande
T
. 182.823.900
125.847.170
3.119.670
36.868.328
913.942
Nee
Nee
1990 Munitions 105 mm
T
.330.642.222
231.449.555
5.737.485
231.449.555
5.737.485
Ja
1990 Volkswagen Jetta
T
. 82.757.068
82.757.068
2.051.494
82.757.068
2.051.494
Nee
1990 Electrogeengroepen
T
.422.520.450
211.260.225
5.237.004
211.260.225
5.237.004
Nee
1990 Avions SF 260 D
T
.202.000.000
121.200.000
3.004.470
60.331.080
1.495.568
Nee
Nee
1990 Radio HF-MF-VLF
T
.124.602.383
24.920.477
617.762
24.920.477
617.762
Nee
1990 Munitions pour armement léger
T
.136.597.068
75.128.387
1.862.384
75.128.387
1.862.384
Nee
1990 Munitions Rock 21 mm
T
.. .59.880.800
41.916.560
1.039.084
41.916.560
1.039.084
Nee
1990 Munitions 20 mm
T
. ..57.338.000
17.201.400
426.412
0
0
Nee
Nee
1990 Munitions 5,56 mm
T
.279.527.426
167.716.456
4.157.582
167.716.456
4.157.582
Nee
1990 Data loader ground station
T
.109.103.400
65.462.040
1.622.762
65.462.040
1.622.762
Nee
1990 Wisselstukken Leopard I
T
. ..76.418.748
57.314.061
1.420.778
13.364.423
331.295
Nee
Nee
1991 F16 MLU
13.914.077.680 10.475.008.907 259.668.688 7.962.444.690 197.383.848
Nee
1991 MISTRAL Force aérienne
T
.842.318.855
842.318.855
20.880.539
842.318.855
20.880.539
Nee
1991 Rocket 66 mm - LAW
T
.250.905.000
175.633.500
4.353.841
175.633.500
4.353.841
Nee
1991 Bovenbouw voor takelwagens
T
.781.333.299
781.333.299
19.368.747
319.086.828
7.909.956
Ja
Ja
1991 Munitions 20 mm multipurpose
T
. ..51.840.000
36.288.000
899.556
0
0
Nee
Nee

Jaar

Bijlage 3 – Realisatie van de compensatieverplichtingen en toepassing van de boetes
Geïnde
boete
in BEF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geïnde
boete
in EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Programma

Modernisation C-130
Munitions 105 mm TK-TP
Rij episcopen
VBCL
Simulateur de vol Agusta A109
Modernisation C-130
Bemildat
Lunettes panoramiques Leopard
Ring laser Gyro
Kits SRK
Batterijladers
Trunked radio systems
Modernisation Seaking avionics
SEROS II
MLU- F16 radar
MLU-F16 GPS
Valorisation Rita
HF radio apparatuur
Cijfertoestellen - M.M.H.S.
MMHS
Grenades M72
Véhicules tout terrain 4X4
Modernisering radar fregatten
Veegtuig

Jaar

1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995

Beëindigd Contractwaarde
(T)
of niet
T
1.319.160.000
T
.273.689.460
T
.146.446.000
T
.124.296.385
T
.639.954.977
T
.883.450.224
T
.623.394.305
T
.50.386.232
T
.295.000.000
T
509.000.000
T
55.940.030
T
223.880.713
T
244.327.074
T
1.090.332.715
T
1.258.028.170
T
62.760.425
1.364.416.438
407.000.000
T
40.568.389
T
514.768.074
T
107.616.000
5.225.000.000
T
366.272.100
T
451.366.750

Compensatie Compensatie Gerealiseerd Gerealiseerd Boete Boete
verplichting
verplichting
in BEF
in EUR
clausule
in BEF
in EUR
342.981.600
8.502.292
342.981.600
8.502.292
Nee
90.317.522
2.238.913
90.317.522
2.238.913
Nee
51.256.100
1.270.606
51.256.100
1.270.606
Nee
93.222.289
2.310.920
93.222.289
2.310.920
Nee
532.669.692
13.204.537
532.669.692
13.204.537
Nee
662.587.668
16.425.119
662.587.668
16.425.119
Nee
417.674.184
10.353.873
304.719.844
7.553.808
Nee
Nee
25.193.116
624.521
10.398.010
257.760
Nee
Nee
112.082.000
2.778.440
112.082.000
2.778.440
Nee
332.646.716
8.246.097
154.217.286
3.822.947
Nee
Nee
25.173.014
624.023
5.588.014
138.523
Nee
Nee
44.776.143
1.109.972
44.776.143
1.109.972
Nee
244.327.074
6.056.710
244.327.074
6.056.710
Nee
752.329.574
18.649.763
679.500.968
16.844.389
Nee
Nee
1.006.422.536
24.948.563 1.006.422.536
24.948.563
Nee
50.208.340
1.244.632
50.208.340
1.244.632
Nee
1.364.416.438
33.823.000 1.245.938.151
30.886.000
Nee
115.000.000
2.850.776
99.000.000
2.454.146
Nee
20.689.878
512.889
20.689.878
512.889
Ja
262.531.718
6.507.991
0
0
Ja
Ja
91.473.600
2.267.571
91.473.600
2.267.571
Nee
9.143.000.000 226.649.050 7.412.000.000 183.738.681
Ja
293.017.680
7.263.719
293.017.680
7.263.719
Nee
315.956.726
7.832.363
315.956.726
7.832.363
Ja

Geïnde
boete
in BEF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geïnde
boete
in EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003

Jaar

Beëindigd Contractwaarde
(T)
of niet
Système de moyens de mesures
T
123.785.694
Recce pods pour F16
T
545.000.000
Obusiers 105 mm tractés
T
266.057.413
Patronen 20 mm
T
52.245.000
GPS systemen
T
63.000.000
Véhicules blindés sur roues
1.434.178.049
Kustmijnenvegers
T
224.000.000
Gasmaskers
T
251.182.633
Récepteurs ESM pour frégates
125.282.899
AMRAAM
T
779.083.328
EOS
538.000.000
Poste de tir MISTRAL-UNIMOG
T
186.704.514
CCIS
T
939.579.829
BEMILSATCOM
T
484.690.216
UAV
2.281.857.667
Mortiers 120 mm
T
1.019.451.291
AVLB
1.016.000.000
VISLIM LOT 1
T
408.156.612
VISLIM LOT 2
T
302.002.378
VISLIM LOT 3
T
214.308.990
VISLIM LOT 4
94.721.631
Lunettes thermiques pour Mistral
406.283.989
VISLIM LOT 4
43.673.412

Programma

Compensatie Compensatie Gerealiseerd Gerealiseerd Boete Boete
Geïnde
verplichting
verplichting
in BEF
in EUR
clausule
boete
in BEF
in EUR
in BEF
123.785.694
3.068.567
51.662.102
1.280.670
Nee
Nee
0
430.550.000
10.673.056
290.000.000
7.188.912
Ja
Ja
7.027.529
133.028.707
3.297.696
74.066.154
1.836.052
Nee
Nee
0
52.245.000
1.295.120
52.245.000
1.295.120
Nee
0
50.400.000
1.249.383
50.400.000
1.249.383
Nee
0
1.434.178.049
35.552.345 1.037.000.000
25.706.559
Ja
0
145.000.000
3.594.456
144.000.000
3.569.667
Nee
Nee
0
188.386.975
4.669.991
188.386.975
4.669.991
Nee
0
57.630.134
1.428.614
30.000.000
743.681
Nee
Nee
0
779.083.328
19.312.971
779.083.328
19.312.971
Nee
0
377.000.000
9.345.586
259.000.000
6.420.442
Ja
0
113.889.744
2.823.253
113.889.744
2.823.253
Ja
0
422.810.923
10.481.209
422.810.923
10.481.209
Ja
0
231.345.108
5.734.895
98.099.506
2.431.823
Ja
Ja 13.324.560
1.985.216.155
49.212.223 1.027.386.416
25.468.244
Ja
0
509.725.646
12.635.769
119.105.316
2.952.544
Ja
Ja 39.062.033
711.000.000
17.625.230
107.993.946
2.677.100
Ja
0
179.588.910
4.451.893
138.512.585
3.433.637
Ja
Ja
769.916
131.069.032
3.249.116
131.069.032
3.249.116
Ja
0
113.798.073
2.820.981
113.798.073
2.820.981
Ja
0
53.044.113
1.314.929
9.385.925
232.671
Ja
0
135.698.865
3.363.887
0
0
Ja
0
24.457.111
606.276
0
0
Ja
0
0
174.208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330.307
0
968.323
0
19.086
0
0
0
0
0

Geïnde
boete
in EUR

Bijlage 4 – Antwoord van de minister
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