
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Brussel, oktober 2020

Instellingen van de nucleaire  
sector van de Staat  
Beheersing van de bestuurlijke risico’s

Rekenhof 
Instellingen van de nucleaire sector van de Staat - Beheersing van de bestuurlijke risico’s

oktober 2020

Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants
Bruxelles, octobre 2020

Cour des com
ptes   

Organism
es du secteur nucléaire de l’État - M

aîtrise des risques de gouvernance
octobre 2020

Organismes du secteur 
nucléaire de l’État 
Maîtrise des risques de gouvernance

Rekenhof





Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 28 oktober 2020

Instellingen van de nucleaire  
sector van de Staat
Beheersing van de bestuurlijke risico’s

Rekenhof

Rekenhof





INSTELLINGEN VAN DE NUCLEAIRE SECTOR VAN DE STAAT – BEHEERSING VAN DE BESTUURLIJKE RISICO’S / 3

Instellingen van de nucleaire 
sector van de Staat
In de Belgische nucleaire sector spelen verschillende actoren uit de openbare sector en de privé-
sector een rol in tal van domeinen zoals productie, distributie, afvalbeheer, toezicht en onder-
zoek.

Op federaal vlak zijn de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken de voornaamste open-
bare actoren, evenals de volgende vier instellingen: de Nationale Instelling voor Radioactief Afval 
en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS), het Studiecentrum voor kernenergie (SCK CEN), het Natio-
naal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
(FANC).

De respectieve regelgevingen van de federale entiteiten van de nucleaire sector verlenen hen een 
grote beheerautonomie. Die autonomie is deels omkaderd door het toezicht dat wordt uitgeoe-
fend door één of meer ministers. Het FANC ressorteert enkel onder de minister van Binnenlandse 
Zaken. De ministers van Economie en Energie delen het toezicht op de andere instellingen.

Het Rekenhof heeft enerzijds onderzocht of het optreden van de instellingen wordt aangestuurd 
door de strategische koers die de Staat heeft uitgezet, en anderzijds of er beheerinstrumenten 
voorhanden zijn waarmee de Staat kan instaan voor een doeltreffende controle en omkadering. 
Het heeft eveneens bij de vier instellingen de mechanismen geëvalueerd die ze hebben ingesteld 
om grip te houden op hun bestuurlijke risico’s en op die van hun dochtervennootschappen.

Toezicht door de Staat

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de Staat hoofdzakelijk toezicht uitoefent via de regerings-
commissarissen die door de ministers worden aangesteld om te zetelen in de bestuurs- en toe-
zichtsorganen van de entiteiten. Naast de oriëntaties die worden gedefinieerd in de algemene 
beleidsnota’s, komen de ministers weinig tussen bij het definiëren van de strategische koers van 
de entiteiten. De Staat heeft geen beheerovereenkomst of protocol met die entiteiten gesloten 
om de respectieve rechten en verplichtingen te definiëren.

Het Rekenhof heeft eveneens vastgesteld dat de Staat geen procedures heeft gedefinieerd om 
de aanstelling van de regeringscommissarissen en de bestuurders evenals de onverenigbaarhe-
den die met de functie samenhangen, te omkaderen. De regeringscommissarissen beschikken 
niet over een opdrachtbrief of enig ander document dat de strategische oriëntaties van de minis-
ter, hun doelstellingen en hun verplichtingen, onder meer inzake rapportering, vermeldt.

In het kader van het toezicht van de Staat op de entiteiten hebben de FOD Binnenlandse Zaken 
en de FOD Economie overigens slechts een beperkte invloed.

Het Rekenhof concludeert dat het toezicht door de Staat op de federale instellingen onvoldoen-
de omkaderd is. Daarom beveelt het aan de relaties met de instellingen vast te leggen in een 
beheerovereenkomst of een protocol waarin de doelstellingen, de rechten en de verplichtingen 
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van de partijen zijn vervat. In de context van de tegen 2025 geplande kernuitstap is het bijzonder 
belangrijk die rechten en verplichtingen te definiëren. De uitstap zal een grote impact hebben op 
de financiering van het FANC, dat grotendeels afhangt van de bijdragen die worden betaald door 
producenten van kernenergie.

De aanstelling van regeringscommissarissen en bestuurders zou ook beter moeten worden om-
kaderd, onder meer door functieprofielen en regels inzake onverenigbaarheden te definiëren.

Gelet op de verantwoordelijkheden van de FOD’s inzake de financiering van en het toezicht op 
de nucleaire sector, zou hun rol in het kader van het toezicht op de entiteiten overigens beter 
moeten worden gepreciseerd, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de entiteiten.

In haar antwoord op het ontwerpverslag stemt de minister van Economie over het algemeen in 
met de aanbevelingen van het Rekenhof. In verband met de aanbeveling om de relaties tussen de 
Staat en de instellingen te contractualiseren, stelt ze dat dit enkel een meerwaarde heeft als de 
instellingen het nut ervan erkennen. De minister is echter overtuigd van het nut voor de Staat.

Bestuursmechanismen bij de entiteiten

Het Rekenhof stelt vast dat de vier instellingen de opdrachten en verantwoordelijkheden van 
hun raad van bestuur hebben gepreciseerd. Sinds 2017 hebben ze preciezere regels bepaald voor 
vergoedingen en aanwezigheden. Het FANC, NIRAS en het IRE hebben die regels laten valideren 
door de toezichthoudende overheid.

Het FANC, NIRAS en het SCK CEN zijn sinds 2019 onderworpen aan de wet van 22 mei 2003, die 
voorziet in de inrichting van een interne audit. Ze zijn echter niet opgenomen in de perimeter 
van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) noch in die van de dienst Federale Interne 
Audit (FIA). De raden van bestuur van het FANC, NIRAS en het SCK CEN hebben auditcomités 
en interne-auditfuncties opgericht. Er zijn echter verbeteringen nodig om te garanderen dat ze 
stroken met de goede praktijken.

Om de middelen in gemeenschap te brengen en de onafhankelijkheid van de leden van het audit-
comité te waarborgen, beveelt het Rekenhof aan om de aan de wet van 22 mei 2003 onderwor-
pen entiteiten op te nemen in de perimeter van het ACFO en van de FIA. Voor het IRE beveelt het 
Rekenhof de wetgever aan te onderzoeken of het wenselijk is ook die instelling in die perimeter 
op te nemen of, zo dat niet gebeurt, in de reglementering in te schrijven dat het verplicht is een 
auditcomité en interne-auditactiviteiten te organiseren.

Op het vlak van de interne beheersing en het risicobeheer beschikken de instellingen over be-
heersystemen die voornamelijk focussen op de operationele risico’s en op de risico’s in samen-
hang met de nucleaire veiligheid en beveiliging. Er is nog geen systeem voor risicobeheer ont-
wikkeld dat ook de andere beheerrisico’s identificeert, inschat en beheert, of het staat nog niet 
voldoende op punt om een passende rapportering aan de raad van bestuur mogelijk te maken. Bij 
het SCK CEN, NIRAS en het FANC.

Het Rekenhof is van oordeel dat de auditcomités bij gebrek aan zo’n systeem en bij gebrek aan 
rapportering over de beheerrisico’s, geen globaal zicht hebben op het intern toezicht van de in-
stellingen.
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Mechanismen voor toezicht op de dochtervennootschappen

Het Rekenhof stelt vast dat de activiteiten van de dochtervennootschappen van de vier instel-
lingen van de federale openbare sector overeenstemmen met het maatschappelijke doel of met 
de opdrachten van de moedervennootschappen. Het stelt echter vast dat de Staat, door via de 
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) deel te nemen aan de oprichting van 
IRE Elit, een activiteit heeft gefinancierd waarvoor een gewest bevoegd is.

Wat het toezicht betreft is het zo dat, met uitzondering van IRE Elit en Belgonucléaire, het toe-
zicht door de instellingen op hun dochtervennootschappen geen regelmatig agendapunt vormt 
van de raad van bestuur van de instellingen. De raden van bestuur zouden de deelnemingen ech-
ter periodiek moeten evalueren. Aan de hand van die evaluaties kunnen de regeringscommis-
sarissen de toestand toch opvolgen, want zij worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan de 
raden van bestuur van de dochtervennootschappen.

Het Rekenhof stelt vast dat de instellingen, met het IRE als opmerkelijke uitzondering, een be-
stuurlijk kader hebben gedefinieerd om hun relaties met de dochtervennootschappen en hun 
verplichtingen inzake toezicht te omkaderen. Het SCK CEN is de enige instelling die een deelne-
mingsbeleid heeft gedefinieerd.

Het SCK CEN heeft overigens geen doorslaggevende invloed uitgeoefend op de aanstelling 
van de meeste bestuurders van Belgonucléaire, noch op de koers van het beheer, terwijl het de 
helft van de aandelen bezit. Sinds de aanpassing van de statuten van Belgonucléaire in febru-
ari 2019 beschikt het SCK CEN over 50 % van het stemrecht in de algemene vergadering, maar de 
privépartner behoudt een doorslaggevende stem in de raad van bestuur.

De stopzetting van de economische activiteit van Belgonucléaire, de ontmanteling van haar in-
stallaties en de verkoop van haar dochtervennootschappen kan een belemmering vormen voor 
de onderneming om op lange termijn de nodige financiële middelen te genereren om de evolu-
ties van de kosten van het beheer van haar radioactieve afval te dekken. De wetgeving voorziet 
niet in regels die ervoor zorgen dat de kosten in samenhang met de diensten van NIRAS worden 
gedekt door de entiteiten die deze diensten genieten ingeval een producent van radioactief afval 
zijn activiteiten stopzet.

Het Rekenhof beveelt de instellingen aan een deelnemingsbeleid te definiëren en dat beleid  
periodiek te herzien. Er zouden ook bestuursregels moeten worden bepaald om de betrekkin-
gen met de dochtervennootschappen te omkaderen, met verplichtingen inzake rapportering en 
transparantie ten aanzien van hun moederinstelling. Tot slot beveelt het Rekenhof de wetgever 
aan het wettelijke en regelgevende kader van de producenten van radioactief afval aan te pas-
sen om te waarborgen dat na de stopzetting van de economische activiteit van de producent 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de kosten van het afvalbeheer te dekken.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Versnipperde nucleaire sector

1.1.1 Opdrachten verspreid over verschillende overheidsinstellingen
Bij de Belgische nucleaire sector spelen heel wat actoren uit de openbare sector en de pri-
vésector een rol. De opdrachten en verantwoordelijkheden van de sector zijn gespreid over 
verschillende openbare entiteiten en instellingen van openbaar nut. Ze zijn autonoom en 
hebben uiteenlopende rechtsvormen.

Op federaal vlak zijn de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken de voornaamste 
actoren, evenals de volgende vier entiteiten: de Nationale Instelling voor Radioactief Afval 
en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS), het Studiecentrum voor kernenergie (SCK CEN, het Na-
tionaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC). Het FANC ressorteert enkel onder de minister van Binnenlandse Zaken, 
terwijl verschillende ministers samen het toezicht uitoefenen op de andere entiteiten.

Deze versnippering van de sector is deels historisch gegroeid (de oprichting van het SCK 
CEN vlak na de Tweede Wereldoorlog) en houdt deels verband met wettelijke en functi-
onele redenen. Ze wordt in de hand gewerkt doordat de verschillende entiteiten financi-
ele participaties hebben in een aantal ondernemingen (zoals de dochterondernemingen  
Belgoprocess, het ESV Euridice, IRE Elit, Transrad en Bel V).

1.1.2 Synatom
De voornaamste private actor van de Belgische nucleaire sector is de Engie-groep, die via 
zijn dochteronderneming Electrabel nv het kerncentralepark voor elektriciteitsproductie 
uitbaat. Synatom is de dochteronderneming1 die verantwoordelijk is voor de activiteiten 
in de bovenfase van de splijtstofcyclus tot en met de levering van verrijkt uranium aan 
de fabrikant van de splijtstofelementen. Vervolgens verzorgt Synatom de benedenfase van 
de splijtstofcyclus, namelijk het beheer van de bestraalde splijtstoffen tot ze aan NIRAS 
worden toevertrouwd. Synatom legt ook de nucleaire voorzieningen aan om op termijn de 
uitgaven te dekken die gepaard gaan met de ontmanteling van de kerncentrales en met het 
beheer van de verbruikte splijtstoffen in toepassing van de wet van 11 april 2003 betreffende 
de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer 
van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.

1 Synatom is sinds 2004 een dochteronderneming van Electrabel, die zelf onderdeel is van de Engie-groep. De Staat 
beschikt echter over een specifiek aandeel dat aan de minister van Energie vetorecht verleent voor elke beslissing 
die zou indruisen tegen het nationale energiebeleid, inclusief de doelstellingen van de regering inzake de ener-
giebevoorrading van het land en de aanpassing van de aangelegde voorzieningen voor de ontmanteling van de 
kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen in deze kerncentrales. Twee vertegenwoordigers van 
de federale regering zetelen in de raad van bestuur.
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Synatom is niet onderworpen aan de controle van het Rekenhof en rapporteert aan de Com-
missie voor Nucleaire Voorzieningen, die een advies- en controlebevoegdheid heeft over 
het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen. Ze legt haar 
jaarverslag voor aan de minister die bevoegd is voor energie, die dit meedeelt aan het fede-
rale parlement.

Noch Synatom noch deze commissie vallen binnen het domein van de audit (zie verder, 
punt 1.4.2).

1.2 Federale entiteiten van de nucleaire sector

Naast de FOD’s Economie en Binnenlandse Zaken zijn de volgende vier entiteiten de hoofd-
rolspelers van de nucleaire sector op federaal vlak. Elke entiteit bezit participaties in onder-
nemingen. Deze toestand komt aan bod in hoofdstuk 4.

1.2.1	 Nationale	Instelling	voor	Radioactief	Afval	en	Splijtstoffen	(NIRAS)
NIRAS werd opgericht in 19802 en is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, 
onderworpen aan de ministers van Economie en Energie3.

Met het doel de bescherming van de werknemers, de bevolking en het leefmilieu te waar-
borgen en te verzekeren en onverminderd de juridische en financiële verantwoordelijkheid 
van de afvalproducenten, wordt de instelling belast met het beheer van de opslag en de 
berging van radioactief afval van welke oorsprong of herkomst het ook zij evenals van het 
vervoer van radioactief afval en van verrijkte splijtstoffen of plutoniumhoudende stoffen. In 
19914 werd die opdracht uitgebreid tot de eigenlijke conditionering van het afval dat afkom-
stig is van operatoren die niet allemaal over de nodige installaties beschikken.

De werkingskosten van NIRAS worden gedragen door alle begunstigden van die diensten, 
waaronder de producenten van radioactief afval en de Belgische Staat5.

1.2.2	 Studiecentrum	voor	Kernenergie	(SCK	CEN)
Het SCK CEN werd opgericht in 1952 en is een stichting van openbaar nut6. Het staat onder 
het gezag van de ministers van Economie en Energie7.

Het SCK CEN is een civiel centrum voor nucleair onderzoek8 dat onder meer de voornaam-
ste nucleaire installaties in Mol beheert. Het is de initiatiefnemer van onder andere het 

2 Artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980.
3 Met toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en 

de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen. 
4 Wet van 11 januari 1991 ter vervanging van artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budget-

taire voorstellen 1979-1980.
5 Koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de 

openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen.
6 Statuut van 15 maart 2006 van de stichting van openbaar nut Studiecentrum voor Kernenergie.
7 Met toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het 

toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dat 
centrum.

8 Artikel 3 van de statuten bepaalt “Het Centrum heeft tot taak een excellentiecentrum in stand te houden rond kern-
energie en ioniserende stralingen”.
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Myrrha-project. Dit onderzoeksproject omhelst de bouw van het eerste prototype ter we-
reld van een reactor aangedreven door een deeltjesversneller.

1.2.3	 Nationaal	Instituut	voor	Radio-elementen	(IRE)
Het IRE werd opgericht in 1971 en is een stichting van openbaar nut9. Het staat onder het 
gezag van de ministers van Economie en Energie10.

Het IRE doet aan kernonderzoek en spitst zich daarbij toe op de productie van isotopen 
voor medische doeleinden. Zijn dochteronderneming IRE Elit, naamloze vennootschap, 
houdt zich bezig met de commerciële uitbouw van een deel van zijn activiteiten van de 
radiofarmaceutische sector.

In 2018 sloten het IRE en het SCK CEN een overeenkomst voor het RECUMO-project. Dat 
project, dat wordt gefinancierd door de Staat11, bepaalt dat het SCK CEN de radioactieve re-
sidu’s van het IRE, die uiterst rijk zijn aan uranium 235, zal behandelen en vervolgens recy-
cleren. Het project beschikt over een budget van 339,2 miljoen euro, gespreid over 29 jaar12. 
België zal zo het eerste Europese land zijn waar medisch radioactief afval, afkomstig van 
de productie van molybdeen-99 (Mo-99) vanaf de splitsing van uranium 235 wordt gerecy-
cleerd. Mo-99 is de radio-isotoop die in de nucleaire geneeskunde het meest wordt gebruikt 
voor diagnoses.

1.2.4	 Federaal	Agentschap	voor	Nucleaire	Controle	(FANC)
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werd opgericht in 1994 als in-
stelling van openbaar nut van categorie C13. Het FANC ressorteert onder de minister van 
Binnenlandse Zaken14.

De wet van 15 april 1994 verleent het FANC een grote onafhankelijkheid, die onontbeerlijk 
is om zijn verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij onpartijdig te kunnen opne-
men. Het is de instantie die de nucleaire sector controleert. In dat kader omvat de opdracht 
van het FANC “de onderzoekingen die dienstig zijn voor het omschrijven van alle exploita-
tievoorwaarden van de inrichtingen waarin ioniserende stralingen worden aangewend en tot 
het bestuderen van de veiligheid en de beveiliging van de inrichtingen waarin kernmateriaal of 
radioactieve stoffen worden aangewend of bewaard”15.

9 Het statuut werd goedgekeurd door het koninklijk besluit van 20 oktober 1971 en werd herhaaldelijk gewijzigd. Het 
huidige statuut dateert van 11 februari 2008.

10 Met toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het 
toezicht op en de subsidiëring van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en tot wijziging van de statuten 
van dit instituut.

11 Beslissing van de ministerraad van 21 april 2017.
12 Bijlage 2 van de RECUMO-overeenkomst.
13 Geregeld door de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 

openbaar nut.
14 Met toepassing van artikel 48 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het 

leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle.

15 Artikel 15 van de bovenvermelde wet van 15 april 1994.
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1.3 Omkadering van en toezicht op de nucleaire sector op federaal 
vlak

De respectieve regelgevingen van de federale entiteiten van de nucleaire sector verlenen 
hen een grote beheerautonomie. Die autonomie wordt volledig of deels omkaderd en wordt 
gekenmerkt door:

• het toezicht door één of meer ministers;
• de aanwezigheid van één of meer regeringscommissarissen in de beslissingsorganen;
• de aanwezigheid van een raad van bestuur en technische comités of raden, waarvan de 

leden door de regering worden aangesteld;
• de aanwezigheid van een auditcomité;
• de controle van de rekeningen door de Inspectie van Financiën;
• de controle van de rekeningen door de dienst Boekhoudkundige Inspectie van de  

FOD Economie;
• het toezicht op de benutting van de subsidies die de FOD Economie toekent aan de 

entiteiten;
• de controle van de rekeningen door een bedrijfsrevisor en door het Rekenhof.

1.4 Audit

1.4.1 Doel
Deze audit gaat na of de Staat de bestuurlijke risico’s beheerst die gepaard gaan met de au-
tonomie van de federale entiteiten van de nucleaire sector.

Hoewel elke entiteit een andere regelgeving heeft, zijn de bestuurlijke principes van hun 
autonomie vergelijkbaar. Door collectief te evalueren op welke manier die principes worden 
nageleefd, kunnen de goede praktijken binnen de sector worden geïdentificeerd. 

Er werd ook geëvalueerd in hoeverre die entiteiten, als moederbedrijven, de risico’s beheer-
sen die inherent zijn aan het aanhouden van dochterondernemingen en participaties.

De audit wil tot slot aanbevelingen formuleren om het bestuur van die vier entiteiten te 
verbeteren.

1.4.2 Scope
De audit betreft de FOD’s Economie en Binnenlandse Zaken, NIRAS, het SCK CEN, het IRE 
en het FANC.

Synatom valt niet binnen de controlebevoegdheid van het Rekenhof.

De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen waaraan Synatom rapporteert, is onderwor-
pen aan de controle van het Rekenhof sinds 1 januari 2019. Gelet op haar omvang en haar 
beperkte bestuurlijke risico’s, is deze entiteit niet opgenomen in deze audit. Deze commissie 
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bestaat uit vertegenwoordigers van de federale Staat16 en brengt bindende adviezen uit voor 
Synatom.

1.4.3 Onderzoeksvragen
Het Rekenhof heeft zijn auditwerkzaamheden zo georganiseerd dat het kan antwoorden op 
de volgende twee vragen:

1)	 Is	duidelijk	omschreven	over	welke	instrumenten	de	Staat	beschikt	om	toezicht	
uit	te	oefenen	en	worden	die	instrumenten	gebruikt?

Via die vraag kan worden onderzocht of:

• de Staat de beheerinstrumenten waarover hij beschikt, gebruikt in het kader van de 
uitoefening van het toezicht;

• de Staat regels heeft gedefinieerd voor het aanstellen van de regeringscommissarissen 
die zijn verbonden aan de actoren van de nucleaire sector en of die regels worden nage-
leefd;

• de rol van de regeringscommissaris duidelijk is gedefinieerd en correct wordt uitge-
voerd;

• de tussenkomsten van de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken duidelijk zijn 
gedefinieerd en correct worden uitgevoerd;

• de toezichthoudende overheden de risico’s beheersen die inherent zijn aan het aanhou-
den van dochterondernemingen en participaties.

2)	 Zijn	de	rol	en	de	regels	m.b.t.	de	werking	van	de	beheerorganen	van	de	vier	fede-
rale	entiteiten	van	de	nucleaire	sector	duidelijk	omschreven	en	worden	ze	toege-
past?

Via deze onderzoeksvraag kan worden onderzocht of de regels voor de aanstelling van de 
leden van de raad van bestuur en van de verschillende comités of raden duidelijk zijn gede-
finieerd en worden nageleefd. Deze vraag gaat na of:

• de rol van de raden van bestuur van de vier entiteiten duidelijk is gedefinieerd en correct 
wordt uitgevoerd;

• de rol van de verschillende comités bij de vier entiteiten duidelijk is gedefinieerd en cor-
rect wordt uitgevoerd;

• de vier entiteiten een interne audit en intern toezicht hebben georganiseerd overeen-
komstig de internationale normen;

• de vier entiteiten de risico’s beheersen die inherent zijn aan het aanhouden van dochter-
ondernemingen en participaties.

16 Haar leden zijn de administrateur-generaal van de Administratie van de Thesaurie, de voorzitter van het directie-
comité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, de voorzitter van het directiecomité 
van de FOD Budget en Beheerscontrole, een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België en de directeur-
generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. 
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1.4.4 Methode
Het Rekenhof heeft de documenten geanalyseerd die de vier entiteiten en de FOD’s Econo-
mie en Binnenlandse Zaken ter beschikking hebben gesteld.

Het heeft vragenlijsten verstuurd naar de vier voorzitters van de raden van de bestuur en 
naar de regeringscommissarissen die sinds 2008 in die entiteiten op post zijn.

Tot slot werden interviews georganiseerd met de verantwoordelijken van de entiteiten en de 
betrokken diensten van de FOD’s.

1.4.5 Tijdschema

April 2019  Aankondiging van de audit aan de minister van Werk, van Economie en 
Consumenten, aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling, aan de minister van Binnenlandse Zaken, aan de leiding-
gevenden en de voorzitters van de raden van bestuur van het FANC, het 
IRE, NIRAS, en het SCK CEN, en aan de voorzitters van het directieco-
mité van de FOD’s Economie en Binnenlandse Zaken

April 2019 –   Auditwerkzaamheden
december 2019

Januari 2020 –   Opmaak van het ontwerpverslag en exit-meetings
april 2020

Juni 2020  Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van Werk, van Eco-
nomie en Consumenten, aan de minister van Energie, Leefmilieu en 
Duurzame Ontwikkeling, aan de minister van Binnenlandse Zaken, aan 
de leidinggevenden en de voorzitters van de raden van bestuur van het 
FANC, het IRE, NIRAS, en het SCK CEN, en aan de voorzitters van het 
directiecomité van de FOD’s Economie en Binnenlandse Zaken

Augustus 2020  Antwoorden van de geauditeerden en van de betrokken ministers

1.5 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag naar het FANC, NIRAS, het SCK CEN, het IRE, de 
FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken gestuurd alsook naar de betrokken minis-
ters.

Het ontving de antwoorden van de administraties in juli en augustus 2020. De FOD Bin-
nenlandse Zaken heeft niet geantwoord. De opmerkingen die relevant waren, heeft het 
Rekenhof opgenomen in zijn auditverslag.

De antwoorden van de ministers van Economie en Energie zijn opgenomen als bijlage van 
dit verslag. Het Rekenhof heeft geen antwoord ontvangen van de minister van Binnen-
landse Zaken.
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Hoofdstuk 2

Toezicht door de Staat op de 
entiteiten van de nucleaire 
sector
Het Rekenhof onderzoekt in dit hoofdstuk hoe de Staat zijn toezicht op de federale entitei-
ten van de nucleaire sector organiseert en of er is voorzien in beheerinstrumenten waarmee 
de Staat een doeltreffende controle en omkadering kan verzekeren en of die instrumenten 
worden gebruikt.

Het baseert zich voor zijn onderzoek op een analyse van de regelgeving en van de infor-
matie verkregen bij de regeringscommissarissen, de entiteiten en de FOD’s Economie en 
Binnenlandse Zaken.

2.1 Mechanismen voor staatstoezicht

De vier federale entiteiten van de nucleaire sector (NIRAS, het IRE, het SCK CEN en het 
FANC) genieten beheerautonomie op grond van hun respectieve regelgevingen, die de me-
chanismen voor staatstoezicht definiëren.

Het volgende schema schetst de organisatie van dat toezicht zoals dat in de regelgeving is 
bepaald. NIRAS, het IRE en het SCK CEN ressorteren onder verschillende ministers. Het 
FANC valt onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

De ministers oefenen hun toezicht uit via één of meer regeringscommissarissen (zie  
punt 2.3). De ministers stellen ook de bestuurders aan die zetelen in de raden van bestuur 
van de entiteiten (zie punt 2.4). In het kader van het toezicht is geen rol weggelegd voor de 
FOD’s (zie punt 2.5).
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Grafiek 1 –   Organisatie van het toezicht zoals bepaald in de regelgeving

Bron: Rekenhof, op basis van de regelgeving

2.2 Strategische omkadering van de entiteiten

Het Rekenhof heeft enerzijds onderzocht of de Staat een duidelijke koers heeft gedefinieerd 
waardoor de entiteiten van de nucleaire sector en hun toezichtsorganen zich bij hun optre-
den kunnen laten leiden en anderzijds of is voorzien in beheerinstrumenten waarmee de 
Staat een doeltreffende controle en omkadering kan verzekeren, en of die worden gebruikt.

Volgens de aanbevelingen van de OESO inzake corporate governance van overheidsbedrij-
ven moet de entiteit die aandeelhouder is – d.w.z. de Staat – niet enkel de globale mandaten 
van de overheidsbedrijven definiëren maar die bedrijven meer specifieke performantie-
doelstellingen opleggen op financieel, operationeel en niet-financieel vlak, en regelmatig 
de verwezenlijking ervan opvolgen. Zo zal gemakkelijker kunnen worden vermeden dat 
men in een situatie terechtkomt waarbij de overheidsbedrijven te veel autonomie genieten 
om hun eigen doelstellingen te bepalen of om de aard en reikwijdte van hun verplichtingen 
inzake openbare dienst te definiëren17.

Het Rekenhof stelt vast dat er hierover geen bepalingen zijn opgenomen in de regelgevin-
gen die van toepassing zijn op de entiteiten. Afgezien van de grote oriënterende lijnen die 
in de algemene beleidsnota’s zijn opgenomen, komen de ministers in de feiten weinig tus-
sen bij het definiëren van de strategische koers van de entiteiten. Ze worden op informele 
manier geïnformeerd door de regeringscommissarissen over de strategische doelstellingen 
van de entiteiten. De enige rapportering ten aanzien van de toezichthoudende minister 
waarin de regelgeving voorziet, betreft de beroepsprocedure tegen een beslissing van de 
raad van bestuur.

17 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), OECD Guidelines on Corporate Governance 
of State-Owned Enterprises, Paris, 2015, p. 46, www.oecd.org. De OESO gaat er in haar richtlijnen van uit dat elke 
juridische entiteit die op grond van een nationale wetgeving als onderneming wordt erkend en waarin de Staat 
aandeelhoudersrechten uitoefent, een overheidsbedrijf is. 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
http://www.oecd.org
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De managementplannen van de entiteiten worden niet voor goedkeuring aan de ministers 
voorgelegd. De Staat heeft evenmin een protocol of beheerovereenkomst met de entiteiten 
gesloten. Voor het FANC, dat de controle-overheid is en dat zijn opdrachten onafhankelijk 
uitvoert (zoals bepaald in de wet18), zou een protocol met de Staat de respectieve verbinte-
nissen, betrekkingen en financieringswijzen kunnen vastleggen. Voor de andere drie enti-
teiten zouden beheerovereenkomsten de doelstellingen, betrekkingen en de financierings-
wijze van die entiteiten moeten definiëren.

Het Governance Charter van 2009 van het FANC (dat in 2018 werd geactualiseerd) bepaalt 
nochtans dat een protocol moet worden gesloten met de toezichthoudende minister om de 
respectieve verbintenissen vast te leggen die moeten bijdragen tot de optimalisering van 
de uitvoering van zijn opdrachten. In 2009 werd een ontwerpprotocol aan de toezichthou-
dende minister voorgelegd, maar het protocol werd nooit gesloten.

Wat de andere entiteiten betreft, werd in 2007 een ontwerp van beheerovereenkomst op-
gesteld voor het SCK CEN. Dat werd aan de toezichthoudende minister voorgelegd, maar er 
werd geen beslissing genomen.

Volgens het Rekenhof zijn duidelijke strategische richtsnoeren vanwege de regering des te 
noodzakelijker gelet op de context van geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 
elektriciteitsproductie tegen 202519. De uitstap uit kernenergie zal een grote impact hebben 
voor het FANC, aangezien zijn financiering grotendeels20 afhangt van de bijdragen die de 
producenten van kernenergie betalen.

Het Rekenhof beveelt aan de betrekkingen tussen de Staat en de entiteiten vast te leggen in 
overeenkomsten om hun beheerautonomie beter te omkaderen. Het zou kunnen gaan om 
een beheerovereenkomst die de strategische richtsnoeren van de regering, de strategische 
doelstellingen van de entiteiten, de financieringsmodaliteiten en de opvolging en evaluatie 
van het behalen van de doelstellingen inzake openbare dienstverlening zou definiëren. De 
impact van de wet betreffende de geleidelijke uitstap uit kernenergie op de opdrachten en 
het beleid van de entiteiten, alsook de samenwerking met de gemeenschappen en de ge-
westen in hun bevoegdheidsdomeinen zouden ook in die overeenkomsten kunnen worden 
gedefinieerd.

Bij de totstandbrenging van deze overeenkomsten moet rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de entiteiten, bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van het FANC 
als nationale actor van de nucleaire controle of de commerciële aard van de activiteiten van 
het IRE.

In zijn antwoord op het ontwerpverslag van het Rekenhof merkt het IRE op dat het onder-
worpen is aan het privaat recht gezien zijn juridische staat van stichting van openbaar nut. 
Aangezien het activiteiten van algemeen belang ontplooit, een geen openbare dienstverle-
ning, gaat het IRE ervan uit dat er geen beheerovereenkomst moet worden gesloten. Het 

18 Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende 
stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

19 Wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie.
20 Ongeveer 75 % van het omzetcijfer 2019.
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herinnert er bovendien aan dat het jaarlijks zijn jaarrekening en een activiteitenverslag 
voorlegt aan de toezichthoudende minister en de minister van Financiën.

Het Rekenhof stelt vast dat het IRE overheidsfinanciering ontvangt voor de realisatie van 
opdrachten die in algemene termen zijn vastgelegd in zijn regelgeving en statuten.

De aanbeveling van het Rekenhof heeft tot doel de relaties tussen de Staat en de instel-
lingen contractueel vast te leggen opdat de beleidslijnen van de regering zouden kunnen 
worden uitgestippeld, de beleidsdoelstellingen van de instellingen, de financieringsmoda-
liteiten, en tot slot de opvolging en de evaluatie van de te behalen doelstellingen waarvoor 
een overheidsfinanciering werd toegekend. Een dergelijke contractuele vastlegging is niet 
onverenigbaar met het juridische statuut of de commerciële opdrachten van het IRE.

2.3 Regeringscommissarissen

De regelgeving bepaalt voor elke entiteit dat één of meer ministers toezicht uitoefenen via 
de aanwezigheid van één of meer regeringscommissarissen in de besluitvormingsorganen.

De regeringscommissaris moet zich ervan vergewissen dat de entiteit het algemeen belang 
in acht neemt en de wetten naleeft die op de entiteit van toepassing zijn. Hij vervult een 
andere rol dan de bestuurders van de raad van bestuur. Hij is de enige die beleidsinstructies 
van de minister kan ontvangen.

Het Rekenhof heeft hoofdzakelijk onderzocht of regeringscommissarissen worden aange-
steld, of de competenties waarover ze moeten beschikken of die ze moeten verwerven, ge-
definieerd zijn, en of hun opdrachten en verantwoordelijkheden zijn geformaliseerd en of 
ze effectief deelnemen aan de vergaderingen.

Het Rekenhof ontving 22 antwoorden21 op de 26 vragenlijsten die het aan 24 commissaris-
sen22 heeft toegestuurd.

2.3.1 Aanstelling

2.3.1.1 Procedures
De wet van 15 april 1994 bepaalt dat het FANC onder het toezicht staat van de minister die 
bevoegd is voor Binnenlandse Zaken23. Dat toezicht wordt uitgeoefend door tussenkomst 
van één regeringscommissaris, benoemd door de koning bij een in ministerraad overlegd 
besluit.

In de benoemingsbesluiten is het volgende opgenomen: “Overwegende dat de regeringscom-
missaris een vertrouwenspost bekleedt en dat daaruit voortvloeit dat de bevoegde minister op 
discretionaire wijze kan oordelen wie hiervoor het meest aangewezen is […]”.

21 Een verontschuldigde commissaris en twee andere commissarissen hebben niet geantwoord. Eén van hen werd 
twee keer aangesteld tot regeringscommissaris in de periode 2010-2018. 

22 Twee regeringscommissarissen werden twee keer benoemd in verschillende entiteiten in de periode 2012-2018. 
Aan elk van die twee commissarissen werden twee afzonderlijke vragenlijsten toegezonden. 

23 Artikel 48 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen 
de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle.
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Deze commissaris vervult ook de functie van gemachtigde van de minister van Financiën 
voor alle beslissingen met budgettaire en financiële weerslag24.

Bij NIRAS benoemen de ministers die bevoegd zijn voor Economische Zaken en Energie 
enerzijds en voor Leefmilieu, Tewerkstelling en Arbeid anderzijds, elk een regeringscom-
missaris25. De taalpariteit moet in acht worden genomen.

Bij het IRE en het SCK CEN stellen de minister van Economische Zaken en de minister van 
Energie in gezamenlijk overleg één of meer commissarissen aan26.

Het Rekenhof stelt vast dat de besluiten voor benoeming en ontslag die in het Belgisch 
Staatblad zijn gepubliceerd, bevestigen dat de regeringscommissarissen te gelegener tijd 
worden aangesteld door de toezichthoudende ministers en dat de voorpgestelde taalpariteit 
bij NIRAS wordt nageleefd.

In 2007 nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie aan om de werking van 
het FANC te verbeteren27. In die resolutie had de Kamer onder andere aanbevolen een twee-
de regeringscommissaris te benoemen om een controle op de financiële en budgettaire as-
pecten van de werking van het Agentschap te waarborgen. De twee commissarissen moes-
ten hun tussenkomsten coördineren. De Kamer herbevestigde die noodzaak in 2010 door 
middel van een nieuwe resolutie28.

Het Rekenhof stelt vast dat tot nu toe geen gevolg werd gegeven aan de resoluties van de 
Kamer waarin deze had aanbevolen een tweede regeringscommissaris bij het FANC te be-
noemen.

2.3.1.2 Bevoegdheden
Over het algemeen is er geen enkele bepaling die het gewenste technische, wetenschappe-
lijke of administratieve competentieprofiel verduidelijkt voor de regeringscommissarissen 
die in de nucleaire sector worden benoemd. De koninklijke benoemingsbesluiten bij het 
FANC vermelden nochtans de ervaring en de kennis die de keuze voor een commissaris 
rechtvaardigen. Deze bevinding stelt de individuele competenties van de regeringscom-
missarissen niet in vraag, maar wel de procedures.

Uit de analyse van de antwoorden op de vragenlijst die aan de commissarissen werd be-
zorgd, blijken het studieniveau en het competentieniveau bovendien hoog te liggen, en 
meer bepaald wat betreft de kennis op wetenschappelijk en economisch vlak.

24 Artikel 9, § 4, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
25 Koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de 

openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen.
26 Koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van 

het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en tot wijziging van de statuten van dit instituut, en het koninklijk 
besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studie-
centrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit centrum.

27 Parl. St., Kamer, 26 april 2007, DOC 51 3089/003, Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het 
Federaal Agentschap voor nucleaire controle, www.dekamer.be

28 Parl. St., Kamer, 29 april 2010, DOC 52 2502/003, Resolutie betreffende de werking van het Federaal Agentschap voor 
nucleaire controle, www.dekamer.be.

https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/3089/51K3089003.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/3089/51K3089003.pdf
http://www.dekamer.be
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2502/52K2502003.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2502/52K2502003.pdf
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2.3.1.3	 Deontologie,	onverenigbaarheden	en	belangenconflicten
Het Rekenhof stelt vast dat de regelgeving geen regels vastlegt over onverenigbaarheden 
en het voorkomen van belangenconflicten voor de regeringscommissarissen. De deonto-
logische code voor de openbare mandatarissen29 is echter sinds 2008 van toepassing op de 
regeringscommissarissen.

Deze deontologische code bepaalt onder andere dat openbare mandatarissen die een belan-
genconflict hebben of zich in een toestand bevinden die kan interfereren met hun mandaat 
of dat kan beïnvloeden, dat vooraf en heel hun mandaat lang moeten meedelen. Bij de audit 
heeft slechts één commissaris op de acht die sinds de publicatie van die code op post is, 
ernaar verwezen.

Volgens het Rekenhof zouden voor de regeringscommissarissen specifieke regels moeten 
worden vastgesteld om bepaalde situaties te verhelderen waar zich een risico op onverenig-
baarheid of belangconflict kan voordoen. Het heeft verschillende situaties vastgesteld nu 
en in het verleden. Het vermeldt er hierna enkele van:

• er zijn regeringscommissarissen die zetelen in NIRAS en het SCK CEN terwijl ze ook 
bestuurders zijn bij het FANC;

• een bij het FANC aangestelde regeringscommissaris is bestuurder bij het IRE, terwijl het 
FANC belast is met controleopdrachten bij het IRE;

• een bij het IRE aangestelde regeringscommissaris is bestuurder bij NIRAS, terwijl de 
twee entiteiten contractuele relaties hebben;

• een regeringscommissaris die bij het FANC zetelt, werd aangewezen tot voorzitter van 
de raad van bestuur van NIRAS in de loop van zijn mandaat. Wanneer men een verant-
woordelijkheid bij een controlerende entiteit inruilt voor een functie in een gecontro-
leerde entiteit, is tussen beide idealiter in een periode van twee jaar voorzien om alle 
waarborgen op onafhankelijkheid te bieden. In dit geval werd die periode niet in acht 
genomen. Ook al heeft de regeringscommissaris zijn mandaat neergelegd, toch blijft er 
een risico voor het imago van onafhankelijkheid bestaan.

Bij dergelijke situaties zou de toezichthoudende overheid de risico’s op onverenigbaarheid 
en belangenconflicten moeten evalueren en regels moeten definiëren. Het Rekenhof is im-
mers van oordeel dat het essentieel is het imago van onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de functie van regeringscommissaris te waarborgen. De Kamer had, in haar resolutie 
van 26 april 2007 met het oog op de verbetering van de werking van het FANC, aanbevolen 
een tweede commissaris te benoemen en ervoor gepleit dat de twee regeringscommissaris-
sen geen enkele band zouden hebben met de nucleaire sector, om de activiteiten van het 
agentschap kritisch en onafhankelijk te kunnen beoordelen. Ze herhaalde deze aanbeveling 
in 2010.

29 Bijlage die door artikel 8 van de wet van 15 juni 2018 werd ingevoegd in de wet van 6 januari 2014 houdende op-
richting van een Federale Deontologische Commissie en houdende de Deontologische Code voor de openbare 
mandatarissen. 
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2.3.2 Opdrachten
De opdrachten van de regeringscommissarissen zijn in de regelgeving gedefinieerd30.

De commissarissen zijn ermee belast een controle uit te oefenen in de entiteiten waarin ze 
zijn benoemd in het licht van de wettelijkheid en het algemeen belang. Ze wonen daartoe de 
vergaderingen van de bestuurs- en controleorganen bij, met raadgevende stem. Ze kunnen 
een opschortend beroep indienen tegen elke beslissing die ze strijdig achten met de wet, de 
statuten of het algemeen belang.

De huishoudelijke reglementen van de entiteiten verwijzen naar de wettelijke bepalingen 
en definiëren de praktische regels voor de deelname van de commissarissen aan de verga-
deringen.

De meeste regeringscommissarissen die bij de audit werden bevraagd, stellen dat ze bij 
hun aanstelling geen enkele opdrachtbrief of document hebben ontvangen van de toezicht-
houdende overheid waarin wordt aangegeven wat de verwachtingen van de minister, hun 
doelstellingen en hun verplichtingen inzake rapportering of deelname aan de vergaderin-
gen zijn.

De regeringscommissarissen hebben geen geformaliseerde of periodieke rapporteringsver-
plichting. Ze hebben contact met de minister in vergaderingen of via het doorsturen van de 
agenda, nota’s, (beknopte) verslagen.

Op basis van zijn onderzoek van de notulen van de beheerorganen van de entiteiten en 
van de antwoorden op zijn enquête bij de commissarissen stelt het Rekenhof vast dat de 
commissarissen actief deelnemen aan de vergaderingen van de raden van bestuur. Hun 
tussenkomsten en vragen verschillen naargelang van de profielen van de commissarissen 
en hun expertisedomeinen. In het algemeen slaan de tussenkomsten en vragen van de com-
missarissen op de financiële en budgettaire aspecten, op de betrekkingen met de toezicht-
houdende overheid en de activiteitenprogramma’s.

Volgens de bevraagde regeringscommissarissen maken de besprekingen in de raden het 
mogelijk tot een consensus te komen en zo een beroep tegen een beslissing van de entitei-
ten te voorkomen31.

Tussen 2015 en 2018 bedragen de individuele aanwezigheidspercentages in de raad van be-
stuur 56 tot 100 % bij het IRE, 75 tot 100 % bij het SCK CEN, 90 tot 100 % bij NIRAS en 75 tot 
100 % bij het FANC.

De regeringscommissarissen nemen ook op verzoek of op eigen vraag deel aan de verschil-
lende comités of raden die voortvloeien uit de raad van bestuur of die op zijn vraag werden 

30 Bij het FANC zijn de opdrachten van de regeringscommissarissen gedefinieerd in artikel 9 van de wet van 
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. NIRAS verwijst naar dezelfde 
wet. Bij het IRE en het SCK CEN zijn de opdrachten vervat in de besluiten die hun controle door de toezichthou-
dende overheid regelen (artikelen 4 en 5 van de koninklijke besluiten van 16 oktober 1991). 

31 Enkel twee regeringscommissarissen hebben erop gewezen dat ze een beroep hebben aangetekend tegen een 
beslissing van de raad van bestuur in de periode 2008-2018. Eén keer werd een beroep aangetekend op vraag van 
de toezichthoudende minister. 
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opgericht, zoals het auditcomité, het financieel comité of het strategisch comité. De deel-
name is bepaald in de huishoudelijke reglementen van de entiteiten (Governance Charter, 
audithandvest of statuut).

Het Rekenhof stelt vast dat de mogelijkheid om aan die verschillende comités en raden deel 
te nemen, verschilt van entiteit tot entiteit. Het is van mening dat de deelname van de rege-
ringscommissarissen aan die comités een goede praktijk is waardoor de toezichthoudende 
overheid kan beschikken over belangrijke informatie in verband met de financiële strategie, 
het risicobeheer en de interne beheersing van de instelling.

De regeringscommissarissen zouden volgens het Rekenhof moeten beschikken over een 
opdrachtbrief waarin de verwachtingen van de minister, hun verantwoordelijkheden en 
hun doelstellingen in termen van rapportering en deelname aan de vergaderingen worden 
gedefinieerd. Er zou ook moeten worden gedefinieerd voor welke bestuurs- en controleor-
ganen de aanwezigheid van de regeringscommissarissen wenselijk is.

2.3.3 Vergoeding
De regeringscommissarissen worden vergoed door de entiteiten waarbij ze zijn benoemd. 
De bedragen en nadere regels voor de vergoeding zijn gedefinieerd in een koninklijk besluit 
voor het FANC32 en in interne reglementen die zijn goedgekeurd door de raden van bestuur 
in het geval van NIRAS, het SCK CEN en het IRE. Bij het IRE33 en NIRAS34 werden die regle-
menten ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende minister.

De commissarissen ontvangen een vast bedrag, presentiegelden voor deelname aan de ver-
gaderingen van de raad van bestuur bij het FANC en het SCK CEN en een vergoeding voor 
deelname aan de bijzondere comités en speciale opdrachten bij het IRE en het SCK CEN. De 
onderstaande tabel vermeldt die verschillende bedragen per entiteit.

Vergoedingen van de regeringscommissarissen in euro (geïndexeerde bedragen 2018)

Entiteiten Jaarlijkse vaste  
vergoeding

Bedrag van het presentiegeld 
per vergadering

Bijzondere opdrachten  
en comités

FANC 11.628,32 223,50 -

NIRAS 12.207,08 - -

IRE 4.780,77 - 980/dag

SCK CEN 11.170,52 223,42 243,8/halve dag

Bron: regelgeving en interne reglementen

32 Het koninklijk besluit van 17 april 2016 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden 
van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

33 De raad van bestuur van het IRE heeft bij brief van 27 november 2017 geantwoord op de vraag om preciseringen die 
door de toezichthoudende overheid werd geformuleerd in verband met de vergoedingsregels die bij het instituut 
van kracht zijn. De toezichthoudende overheid heeft op 27 juli 2018 het bij het IRE toegepaste vergoedingssys-
teem formeel goedgekeurd. 

34  De bedragen en nadere regels in verband met de vergoedingen van de leden van de raad van bestuur en van de 
regeringscommissarissen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur dat de toezicht-
houdende overheid op 14 mei 2018 goedkeurde (ref. O/N 2018-2782). 



INSTELLINGEN VAN DE NUCLEAIRE SECTOR VAN DE STAAT – BEHEERSING VAN DE BESTUURLIJKE RISICO’S / 27

Het Rekenhof heeft de vergoedingen onderzocht die in 2018 aan de regeringscommissaris-
sen werden toegekend, maar heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.

2.4	 Procedures	voor	het	aanstellen	van	bestuurders

2.4.1	 Competenties
De respectieve regelgeving van de vier entiteiten bepaalt dat ze worden bestuurd door een 
raad van bestuur waarvan de leden worden aangesteld voor een hernieuwbaar mandaat 
van zes jaar. De bestuurders worden op voordracht van de toezichthoudende minister aan-
gesteld bij koninklijk besluit voor NIRAS, het FANC en het SCK CEN, en bij ministerieel 
besluit voor het IRE.

In de raden van bestuur zetelen veertien bestuurders, waaronder een voorzitter, bij het 
FANC en NIRAS, en dertien bestuurders, waaronder een voorzitter, bij het SCK CEN en het 
IRE.

Het Rekenhof stelt vast dat de regelgeving in verband met de entiteiten geen criteria  
definieert inzake competenties en ervaring van de bestuurders. Enkel de regelgeving met 
betrekking tot het FANC en NIRAS35 preciseert dat de bestuurders worden gekozen omwille 
van hun specifieke wetenschappelijke of professionele competenties in de activiteitsdomei-
nen van de entiteit en haar beheer.

Bij de aanstelling van de bestuurders worden de entiteiten niet geraadpleegd om de com-
petenties te definiëren die voor het uitvoeren van hun opdrachten worden verwacht. Er be-
staat overigens geen functieprofiel met een nauwkeurige definitie van de competenties die 
individueel of collectief van de bestuurders worden verwacht. DE FOD’s worden evenmin 
geraadpleegd.

Het Rekenhof merkt ook op dat behalve bij het FANC in de aanstellingsbesluiten geen en-
kele motivering is opgenomen voor de keuze van de bestuurders.

Die vaststellingen stellen de individuele of collectieve competenties van de bestuurders niet 
in vraag, maar wel de procedures. Het Rekenhof merkt in dat kader op dat de aangestelde 
bestuurders allemaal over wetenschappelijke competenties of ervaring in verband met de 
sector beschikken.

35 Voor NIRAS gaat het om artikel 7 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 30 maart 1981; voor het FANC gaat 
het om artikel 35 van de wet van 15 april 1994.
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2.4.2	 Deontologie,	onverenigbaarheden	en	belangenconflicten
Wat de onverenigbaarheden en belangenconflicten betreft, zijn de bestuurders onderwor-
pen aan de deontologische code van de openbare mandatarissen van 201836. Sommige regels 
zijn ook opgenomen in de specifieke regelgeving van de entiteiten:

• De wet van 15 april 1994 van het FANC definieert regels over onverenigbaarheden voor 
de mandaten van bestuurder, zoals het verbod om bestuurder te zijn in een aan zijn con-
trole onderworpen entiteit. Het FANC heeft bovendien een deontologische code aan-
genomen die in 2012 door de raad van bestuur werd goedgekeurd, na bespreking in het 
strategisch comité. Elke bestuurder moet die code ondertekenen om te formaliseren dat 
hij zich ertoe verbindt de erin vermelde principes en waarden na te leven. Een hervor-
ming van de deontologische code en het Governance Charter is momenteel aan de gang 
met het oog op de afstemming ervan op de wettelijke teksten.

• Het koninklijk besluit van NIRAS vermeldt dat de bestuurders niet in dienst mogen zijn 
van derde maatschappijen of instellingen die regelmatig een beroep doen op de diensten 
van NIRAS.

• Het huishoudelijk reglement van het IRE, dat recent werd bijgewerkt, bepaalt dat de 
bestuurders elke verrichting moeten melden waardoor ze in een toestand van belangen-
conflict terecht zouden kunnen komen.

• Bij het SCK CEN leggen de statuten en het Algemeen Bestuursreglement deontologische 
regels vast op het vlak van onder meer vertrouwelijkheid en belangenconflicten voor de 
bestuurders. Het SCK CEN voorziet ook in een verdere uitwerking van dergelijke regels 
bij de aanpassing van haar statuten en Algemeen Bestuursreglement om deze conform 
te maken aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Het Rekenhof is van oordeel dat precieze regels inzake onverenigbaarheden moeten wor-
den vastgelegd om een risico op belangenconflict te vermijden, zoals deze die werden vast-
gesteld bij het SCK CEN en het IRE. Zo is één van de bestuurders van het SCK CEN eveneens 
bestuurder bij het IRE. Die toestand kan risico’s inhouden aangezien de twee instellingen 
contractuele betrekkingen van klant-leverancier hebben.

2.4.3	 Aanbevelingen
Volgens het Rekenhof zou de procedure voor de aanstelling van bestuurders moeten wor-
den geformaliseerd om competente en evenwichtig samengestelde raden van bestuur te 
waarborgen. Door de entiteiten en zelfs de FOD’s erbij te betrekken, zou het competentie-
profiel dat noodzakelijk is binnen de raad beter kunnen worden gedefinieerd, zou kunnen 
worden toegezien op voldoende gevarieerde competenties en zouden de onverenigbaarhe-
den of toestanden die kunnen leiden tot risico’s op belangenconflicten, kunnen worden 
gedefinieerd.

Deze aanbeveling sluit aan bij die van de OESO37 die de staten ertoe aanzet methodische, 
transparante en op verdiensten gebaseerde procedures voor de benoeming bij de raad van 
bestuur in te voeren en actief deel te nemen aan de aanstelling van de raden van bestuur en 
om bij te dragen tot een diverse samenstelling.

36 Wet van 15 juli 2018 tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologi-
sche Commissie om er de Deontologische Code voor de openbare mandatarissen in te voegen.

37 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), OECD Guidelines on Corporate Governance 
of State-Owned Enterprises, Paris, 2015, p. 20, www.oecd.org.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
http://www.oecd.org
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De Belgische code inzake deugdelijk bestuur (code 2020)38 voorziet eveneens in een derge-
lijke demarche en beveelt in punt 3.3 aan dat de raad “zodanig [zou worden] samengesteld dat 
er voldoende expertise aanwezig is over de verschillende activiteiten van de vennootschap, als-
ook een voldoende diversiteit in competenties, achtergrond, leeftijd en geslacht” 39, en in punt 
5.3 dat “er een evaluatie [zou gebeuren] van de al aanwezige of vereiste competenties, kennis 
en ervaring. In het licht van deze evaluatie wordt een beschrijving uitgewerkt van de vereiste 
rol, competenties, kennis en ervaring” 40.

2.5	 Rol	van	de	FOD’s	Economie	en	Binnenlandse	Zaken

Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken in de huidige 
stand van de regelgeving niet worden geraadpleegd door de ministers om hun toezichtrol 
uit te oefenen. Ze hebben overigens geen geformaliseerde contacten met de regeringscom-
missarissen noch met de entiteiten41. Ze nemen niet deel aan de aanstelling van de bestuur-
ders en/of regeringscommissarissen. De FOD’s komen niet tussen bij het definiëren van de 
strategische doelstellingen van de entiteiten of bij de evaluatie ervan. Ze ontvangen slechts 
informatie vanwege de entiteiten in het kader van specifieke projecten waarbij ze worden 
betrokken.

De FOD Economie heeft nochtans een algemene opdracht inzake de voorbereiding, de 
uitvoering en de evaluatie van het energiebeleid van het land42. Hij moet onder meer de 
voorwaarden scheppen voor een zekere en betaalbare energiebevoorrading. Zijn dienst Nu-
cleaire Toepassingen heeft als belangrijkste opdracht het opvolgen43 “van alle aspecten ver-
bonden aan de ontwikkelingen in de Belgische nucleaire sector op financieel/economisch vlak”. 
Dit betreft “het toezicht op het goed beheer van de activiteiten van de nucleaire sector en de 
juiste verrekening van de kosten aan alle partijen, het verzekeren van de nodige financiering en 
de gepaste voorbereiding van de regeringsbeslissingen inzake bepaalde beheerstrategieën (o.a. 
de opvolging van de nucleaire splijtstofcyclus, de opvolging van het beheer van radioactieve 
afvalstoffen, de financiering en de opvolging van het beheer van het nucleair passief, het kern-
onderzoek en de bevoorradingszekerheid van radio-isotopen voor de nucleaire geneeskunde”.

In dat kader kent de FOD Economie werkings- en projectsubsidies toe aan het SCK CEN en 
het IRE, financiert hij de fondsen voor het beheer van het nucleair passief van NIRAS en 
neemt hij deel aan de strategische opvolgingscomités voor de grote projecten (zoals Myrrha 
en Recumo).

38 Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door 
genoteerde vennootschappen.

39 Commissie Corporate Governance, Belgische corporate governance code 2020, Brussel, 2019, p. 11,  
www.corporategovernancecommittee.be.

40 Commissie Corporate Governance, ibid, p. 18.
41 Het SCK CEN stuurt zijn activiteitenverslag op eigen initiatief naar de FOD Economie.
42 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst 

Economie, K.M.O, Middenstand en Energie.
43 Parl. St., Kamer, 15 oktober 2018, DOC 54 3295/016, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het 

begrotingsjaar 2019, www.dekamer.be.

https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/belgische_corporate_governance_code_2020.pdf
https://www.corporategovernancecommittee.be/nl
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3295/54K3295016.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3295/54K3295016.pdf
http://www.dekamer.be
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In de algemene uitgavenbegroting 2019 (aangepaste kredieten 2018) zijn de volgende bedra-
gen ingeschreven voor de door de FOD Economie toegekende dotaties en subsidies:

• 84.535.000 euro voor het SCK CEN; 
• 17.843.000 euro voor NIRAS (dotaties toegekend in het kader van de financiering van het 

nucleair passief van het SCK CEN en het IRE);
• 19.974.000 euro voor het IRE.

De FOD Binnenlandse Zaken kent geen subsidies of dotaties toe aan het FANC44. Via zijn 
algemene directie Crisiscentrum neemt hij deel aan werkgroepen in het kader van opdrach-
ten inzake noodplanning. De FOD zorgt ook voor de administratieve en financiële opvol-
ging in het kader van het nucleair fonds voor het nucleair noodplan45.

Voor het SCK CEN en het IRE bepaalt de regelgeving dat de rekeningen worden gecontro-
leerd door de boekhoudkundige inspectie van de FOD Economie46-47. In de feiten wordt die 
opdracht niet uitgevoerd. De controle van de rekeningen wordt voor de FOD al uitgevoerd 
door een extern revisorenkantoor en door het Rekenhof.

Gelet op de verantwoordelijkheden van de FOD’s in het kader van de financiering van en 
het toezicht op de federale openbare nucleaire sector zou hun rol volgens het Rekenhof 
beter moeten worden gepreciseerd, rekening houdend met de specifieke kenmerken van 
de entiteiten. De rol van de FOD Economie is des te belangrijker gezien de progressieve  
kernuitstap en zijn opdracht die erin bestaat de voorwaarden te scheppen voor het garan-
deren van een zekere en betaalbare energiebevoorrading.

De FOD’s zouden de ministers en de regeringscommissarissen meer kunnen ondersteunen 
bij hun opdrachten, toegang kunnen krijgen tot de strategische informatie van de entitei-
ten en tussenkomen in de mechanismen voor evaluatie en controle (op boekhoudkundig, 
financieel en thematisch vlak voor de verwezenlijking van de doelstellingen).

De rol van de FOD Binnenlandse Zaken zou echter geen invloed mogen hebben op de on-
afhankelijkheid van het FANC.

44 Het FANC wordt niet gefinancierd met dotaties van de Staat, hoewel de wet in die mogelijkheid voorziet. Zijn 
inkomsten zijn nagenoeg volledig afkomstig van de belastingen en heffingen die worden betaald door de houders 
van een machtiging of erkenning. De inkomsten beliepen 27.210.326 euro in 2018.

45  Het nucleair en radiologisch noodplan (koninklijk besluit van 1 maart 2018) is bedoeld om de coördinatie te ver-
zekeren van de acties tot bescherming van de bevolking en het leefmilieu wanneer een noodsituatie het Belgisch 
grondgebied bedreigt. 

46 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de 
subsidiëring van het SCK CEN.

47 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de 
subsidiëring van het IRE.
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2.6	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof heeft het volgende vastgesteld:

• De Staat oefent zijn toezicht enkel uit via de aanstelling van regeringscommissarissen 
en van leden van de raden van bestuur.

• De Staat heeft geen protocol gesloten met het FANC noch een beheerovereenkomst met 
NIRAS, het SCK CEN en het IRE, die hun strategische plannen niet ter goedkeuring 
voorleggen aan de toezichthoudende ministers.

• De Staat heeft geen procedures gedefinieerd om de aanstelling van de regeringscommis-
sarissen te omkaderen en geen enkele bepaling preciseert het verwachte competentie-
profiel noch de onverenigbaarheden voor de uitoefening van de functie.

• De regeringscommissarissen beschikken niet over een opdrachtbrief of enig ander do-
cument dat de strategische richtsnoeren van de minister, hun doelstellingen en hun 
verplichtingen onder meer inzake rapportering, vermeldt.

• De Staat heeft geen procedures gedefinieerd ter omkadering van de aanstelling van de 
bestuurders en van de onverenigbaarheden die bij het ambt horen. Het competentiepro-
fiel dat individueel of collectief van de bestuurders wordt verwacht, is niet gedefinieerd 
en de entiteiten spelen geen rol bij het proces inzake de aanstelling van de bestuurders.

• De FOD’s Binnenlandse Zaken en Economie komen niet tussen in het toezicht dat de 
Staat op de entiteiten uitoefent.

Het Rekenhof concludeert dat het toezicht dat de Staat uitoefent op de federale entiteiten, 
meer zou moeten worden omkaderd en dat de relaties met de entiteiten in overeenkomsten 
zouden moeten worden vastgelegd om de doelstellingen en de rechten en verplichtingen 
van de partijen te preciseren. Deze aanbeveling is bijzonder belangrijk in de context van de 
progressieve uitstap uit kernenergie voor de elektriciteitsproductie tegen 2025 en de impact 
daarvan op de financiering en de opdrachten van de instellingen.

Er zou overigens ook een betere omkadering voor de aanstelling van regeringscommissaris-
sen en bestuurders moeten komen, via het definiëren van functieprofielen, opdrachtbrie-
ven en regels voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.



Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen.

Contractueel vastgelegde 
relaties

A1

De relaties tussen de Staat en de entiteiten contractueel vastleggen 
in de vorm van een beheerovereenkomst (SCK CEN, NIRAS, IRE) of 
een protocol (FANC) waarin de rol van de FOD’s Economie en Bin-
nenlandse Zaken zou worden gepreciseerd.

Regeringscommissarissen

A2

De functie van regeringscommissaris professionaliseren, door com-
petentieprofielen vast te leggen, regels inzake vergoeding, belangen-
conflicten en onverenigbaarheden, de opdrachten en doelstellingen 
van de commissarissen en hun verplichtingen inzake rapportering.

Bestuurders

A3

De rol van de instellingen en van de FOD’s versterken (behalve in het 
geval van het FANC) in het proces van het definiëren van de compe-
tentieprofielen, en van regels inzake onverenigbaarheden en belan-
genconflicten van de bestuurders.
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Hoofdstuk 3

Governance-mechanismen  
bij de entiteiten
In dit hoofdstuk analyseert het Rekenhof de governance-mechanismen die de vier federale 
entiteiten van de nucleaire sector hebben ingesteld (NIRAS, het SCK CEN, het IRE en het 
FANC).

Voor de afbakening van het onderzoekskader heeft het Rekenhof zich gebaseerd op de goe-
de praktijken op dat vlak en meer in het bijzonder op de richtsnoeren van de OESO over 
corporate governance48, de Belgische Corporate Governance Code 2020 (“code 2020”)49 en 
de regelgeving inzake interne audit en interne beheersing bij de federale besturen50. Die 
regels zijn wettelijk gezien weliswaar niet van toepassing op de vennootschappen, maar 
kunnen richtinggevend zijn voor het beheer van de entiteiten en hen inspireren voor goede 
praktijken.

3.1	 Raad	van	bestuur

De vier federale entiteiten worden beheerd door een raad van bestuur waarvan de leden 
bij koninklijk of ministerieel besluit worden aangesteld op voordracht van de toezichthou-
dende minister.

Het Rekenhof heeft de samenstelling en de werking van die raden van bestuur onderzocht. 
Het heeft in dat kader onderzocht hoe de bestuurders worden aangesteld en of de vereiste 
of te verwerven competenties zijn gedefinieerd, of hun opdrachten en verantwoordelijkhe-
den zijn geformaliseerd en of ze effectief in de vergaderingen aanwezig zijn.

Het Rekenhof baseert zich voor zijn onderzoek op een analyse van de interne regels en van 
de informatie die het bij de entiteiten heeft opgevraagd.

3.1.1	 Werking	van	de	raad	van	bestuur
Het Rekenhof stelt vast dat de opdrachten en verantwoordelijkheden van de raden van 
bestuur van de vier entiteiten worden gedefinieerd via een Corporate Governance Charter 
(bij het FANC), een Algemeen Bestuursreglement (bij het SCK CEN) of een huishoudelijk 
reglement met daarin governance-regels (bij NIRAS en het IRE). Deze beschrijven de gover-
nance-structuur, de opdrachten en verantwoordelijkheden van de governance-organen en 
hun manier van werken. Volgens het Rekenhof is dat een goede praktijk.

48 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), OECD Guidelines on Corporate  
Governance of State-Owned Enterprises, Paris, 2015, p. 46, www.oecd.org.

49 Commissie Corporate Governance, Belgische corporate governance code 2020, Brussel, 2019, 30 p.,  
www.corporategovernancecommittee.be.

50 Koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
http://www.oecd.org
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/belgische_corporate_governance_code_2020.pdf
https://www.corporategovernancecommittee.be/nl
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Bij het FANC, NIRAS en het IRE werden die documenten in 2018 of 2019 geactualiseerd, om 
meer nauwkeurige regels inzake governance te definiëren, onder meer inzake vergoeding en 
herhaalde afwezigheden (zie verder punt 3.1.2).

Enkel het SCK CEN heeft zijn reglement niet geactualiseerd sinds het in 2015 werd goedge-
keurd. Het is van plan dat te doen en zijn statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te 
brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 2019.

De interne reglementen van de entiteiten definiëren het minimum aantal vergaderingen 
per jaar van de beheerorganen en de regels over het vereiste aanwezigheidsquorum. Het 
Rekenhof stelt vast dat die regels worden nageleefd.

In de vier entiteiten was gemiddeld 80 % van de leden aanwezig in de vergaderingen tussen 
2015 en 2018.

De volgende tabel geeft een overzicht van het gemiddelde aanwezigheidspercentage van de 
bestuurders in de raad van bestuur.

Grafiek 2 –   Gemiddeld aanwezigheidspercentage van de bestuurders in de vergaderingen van de 
raad van bestuur van de vier entiteiten
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Bij het FANC bepaalt het Governance Charter51 dat de raad van bestuur om de drie jaar de 
werking, de interacties met de directie en de informatie die hem ter beschikking wordt 
gesteld, evalueert.

Volgens het Rekenhof is een periodieke evaluatie van de werking van de raden van bestuur 
een goede praktijk.

3.1.2	 Vergoeding	van	de	bestuurders
Het Rekenhof heeft onderzocht of er regels zijn gedefinieerd voor de vergoeding van de le-
den van de raad van bestuur en de andere comités van de vier entiteiten en of deze correct 
worden toegepast.

Het stelt vast dat de regels over de vergoedingen worden vastgelegd door de raden van 
bestuur van de entiteiten en dat ze worden gevalideerd door de ministers in het geval van 
NIRAS52 en het IRE53, of door een koninklijk besluit in het geval van het FANC54. Bij het SCK 
CEN worden ze gedefinieerd in een door de raad van bestuur goedgekeurd governance-
charter, maar werden ze niet gevalideerd door de toezichthoudende overheid.

De nadere regels voor de vergoeding en de bedragen verschillen van entiteit tot entiteit. 
Alle entiteiten kennen de bestuurders en regeringscommissarissen een vaste maandelijkse 
of driemaandelijkse vergoeding toe en een variabele (presentiegelden). Het SCK CEN kent 
dienstvoertuigen toe aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de gedelegeerd be-
stuurder.

Bij het IRE wenste de voorzitter van de raad van bestuur geen vergoeding te ontvangen. Hij 
ontvangt een forfaitaire onkostenvergoeding van 210,72 euro55 per maand.

Voor de voorzitters van de raden van bestuur schommelt de vaste vergoeding56 tussen 
33.511,71 euro bij het SCK CEN en 40.283,39 euro bij NIRAS.

De vicevoorzitter(s) geniet(en) een vaste vergoeding die schommelt tussen 4.780,65 euro 
voor het IRE en 26.855,61 euro voor NIRAS. De bestuurders ontvangen tussen 1.195 euro bij 
het IRE en 6.713 euro bij NIRAS.

De presentiegelden bedragen ongeveer 200 euro per vergadering57. De voorzitters en vice-
voorzitters krijgen geen presentiegelden, behalve de vicevoorzitter bij het FANC en het IRE. 

51 FANC, Governance Charter, 23 april 2018, punt 6, p. 18, www.fanc.be.
52 De bedragen en de nadere regels in verband met de vergoedingen van de leden van de raad van bestuur en de re-

geringscommissarissen zijn opgenomen in het huishoudelijke reglement van de raad van bestuur dat de toezicht-
houdende overheid op 14 mei 2018 goedkeurde (ref. O/N 2018-2782).

53 De raad van bestuur van het IRE heeft bij brief van 27 november 2017 geantwoord op de vraag om preciseringen 
uitgaande van de toezichthoudende overheid in verband met de vergoedingsregels die in het instituut van kracht 
waren. Op 27 juli 2018 heeft de toezichthoudende overheid het bij het IRE toegepaste vergoedingssysteem for-
meel goedgekeurd. 

54 Koninklijk besluit van 17 april 2016 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de 
Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

55 Geïndexeerd brutobedrag in 2018.
56 Geïndexeerde brutobedragen in 2018.
57 Bij het IRE bedraagt het presentiegeld 163,56 euro.

https://fanc.fgov.be/nl/system/files/governance-charter-fanc.pdf
http://www.fanc.be
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De entiteiten kennen eveneens een vergoeding toe aan de bestuurders voor hun deelname 
aan gespecialiseerde comités of bijzondere opdrachten, in de vorm van een presentiegeld of 
een dagvergoeding. Bij het IRE wordt de deelname aan een dergelijke opdracht bijvoorbeeld 
vergoed tegen “consultingtarief” (975 euro per dag). Bij het SCK CEN wordt een dergelijke 
opdracht vergoed tegen 487 euro per dag. Bij NIRAS is het 409 euro. Bij het FANC bedraagt 
het presentiegeld 223,5 euro per vergadering.

Het Rekenhof heeft de regelmatigheid onderzocht van de emolumenten die de bestuurders 
en regeringscommissarissen in 2018 ontvingen. Het heeft geen significante onregelmatig-
heden vastgesteld.

In 2018 kregen de bestuurders een totale vergoeding van gemiddeld 7.291,57 euro58. Voorzit-
ters kregen 30.000 à 40.000 euro59.

Het Rekenhof stelt ook vast dat de entiteiten sinds 2017 meer precieze governance-regels 
hebben gedefinieerd, onder meer om de vaste vergoeding te beperken bij herhaalde niet-
gerechtvaardigde afwezigheden.

Volgens het Rekenhof is het definiëren van precieze regels rond governance en vergoeding 
een goede praktijk. Het beveelt de entiteiten aan hun regels te formaliseren in een officieel 
document dat door de toezichthoudende overheid is gevalideerd.

3.2 Auditcomités

3.2.1 Kader
De oprichting van gespecialiseerde comités zoals het auditcomité bij de raden van bestuur 
is een goede praktijk op het vlak van governance. Sinds 200960 is dat bv. verplicht voor 
beursgenoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen.

Voor de samenstelling van een dergelijk comité bepaalt de Belgische Corporate Governance 
Code 2020 dat het uit minstens drie bestuurders moet bestaan. De raad zorgt ervoor dat de 
leden de benodigde onafhankelijkheid, competenties, kennis, ervaring en vermogen heb-
ben om hun taken effectief uit te voeren61. De criteria die de onafhankelijkheid van een be-
stuurder definiëren, worden vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschap-
pen; ze verwijzen naar het uitoefenen van functies in een vennootschap, naar de financiële 
middelen die de bestuurder daaruit put en zijn afgeleide relaties.

Het is ook voor overheidsbedrijven aanbevolen om een dergelijk gespecialiseerd comité 
op te richten. Zo beveelt de OESO in zijn richtsnoeren over corporate governance voor 
overheidsbedrijven aan dat de raad van bestuur van een overheidsbedrijf moet overwegen 
gespecialiseerde comités op te richten, bestaande uit onafhankelijke en gekwalificeerde 

58 Vaste vergoeding, presentiegelden en onkostenvergoeding voor deelname aan een gespecialiseerd comité.
59 Behalve voor de voorzitter van het IRE, die zijn vergoeding heeft geweigerd. Hij heeft 2.528,64 euro ontvangen als 

forfaitaire onkostenvergoeding.
60 Wet van 17 december 2008 tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële 

ondernemingen.
61 Commissie Corporate Governance, Belgische corporate governance code 2020, Brussel, 2019, p. 14 (punt 4.3),  

www.corporategovernancecommittee.be.

https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/belgische_corporate_governance_code_2020.pdf
https://www.corporategovernancecommittee.be/nl
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bestuurders, die de hele raad moeten helpen zijn functies waar te nemen, in het bijzonder 
inzake het verifiëren van de rekeningen, het beheren van de risico’s en de vergoeding62. De 
OESO beveelt ook aan dat dat comité zou worden voorgezeten door een bestuurder zonder 
directiefunctie, dat het zou bestaan uit gekwalificeerde en competente bestuurders en uit 
een voldoende aantal onafhankelijke bestuurders63.

Door het inschakelen van externe deskundigen kunnen de onafhankelijkheid en de compe-
tenties van het auditcomité ook worden versterkt.

In België is sinds 200764 ook voorzien in de oprichting van een auditcomité voor de federale 
overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de entiteiten waarvan het 
regelen van de organisatie en de werking onder de bevoegdheid van de koning valt65. In de 
feiten werd in 201266 het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) opgericht.

De wet van 22 mei 200367 verplicht overigens tot het inrichten van een interne audit die 
heel zijn toepassingsgebied afdekt. Die verplichting geldt voor het algemeen bestuur, maar 
sinds 1 januari 2018 is ze eveneens van toepassing op de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen68 en de overheidsbedrij-
ven69. Deze verplichting is sinds 1 januari 2019 ook van toepassing op de instellingen met 
rechtspersoonlijkheid die het Instituut voor de Nationale rekeningen klasseert onder code 
S1311 (centrale overheid) 70, met inbegrip van het FANC, het SCK CEN en NIRAS. Het IRE is 
niet aan die wet onderworpen omdat het door het INR wordt geklasseerd in sector 11 (niet-
financiële ondernemingen) en niet in sector 13 (overheid).

3.2.2 Onderzoek
Het Rekenhof stelt vast dat de specifieke regelgeving voor de vier federale entiteiten niet 
verplicht tot het oprichten van auditcomités. Deze entiteiten vallen ook niet binnen de 
auditperimeter van de Federale Interne Auditdienst (FIA) en van het Auditcomité van de 
Federale Overheid (ACFO).

De raden van bestuur van het FANC en van NIRAS hebben echter beslist auditcomités op te 
richten. Bij het FANC gebeurde dat in 1998, bij NIRAS in 2000. Bij het SCK CEN vervult een 
financieel comité de opdrachten van het auditcomité.

62 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), OECD Guidelines on Corporate Governance 
of State-Owned Enterprises, OCDE, Paris, 2015, p. 30, www.oecd.org.

63 OESO, ibid., p. 86.
64 Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).
65 Met name het ministerie van Defensie, de Regie der Gebouwen, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 

de Voedselketen, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, de Pensioendienst van de Overheids-
sector en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. 

66 Voor meer info, zie Rekenhof, “Interne controle en interne auditactiviteiten – stand van uitvoering van de konink-
lijke besluiten van 17 augustus 2007”, 169e Boek, Volume I – Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksverte-
genwoordigers, Brussel, november 2011, www.rekenhof.be. 

67 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
68 Het gaat om de instellingen van categorie A, B of C in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 

op sommige instellingen van openbaar nut. 
69 Er zijn momenteel geen overheidsbedrijven meer.
70 Op basis van een lijst die is opgenomen in de begrotingswet en voor zover ze niet onder de sociale zekerheid vallen.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
http://www.oecd.org
https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
http://www.rekenhof.be
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Het IRE beschikt niet over een auditcomité omdat het van oordeel is dat dat niet gerecht-
vaardigd is door zijn omvang.

Wat de samenstelling van die comités betreft, bestaat het auditcomité van het FANC uit 
vier bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur, de directeur-generaal en de re-
geringscommissaris worden uitgenodigd. Bij het SCK CEN bestaat het financieel comité 
uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder, 
twee bestuurders, de secretaris-generaal en de regeringscommissarissen. Het wordt voor-
gezeten door de gedelegeerd bestuurder. Bij NIRAS bestaat het financieel auditcomité uit 
vier leden van de raad van bestuur die geen operationele functie bij NIRAS vervullen. De 
directeur-generaal en/of de adjunct-directeur-generaal nemen aan die vergaderingen deel 
met raadgevende stem.

De bestuurders die in de comités zetelen, zijn gekozen op basis van hun competenties, on-
der meer inzake boekhouding en financieel beheer.

Volgens het Rekenhof is de oprichting van auditcomités bij de entiteiten een goede praktijk. 
Het wijst echter op bepaalde punten die de onafhankelijkheid van die comités of op zijn 
minst de schijn daarvan negatief kunnen beïnvloeden.

Bij het FANC zijn de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur-generaal systema-
tisch in de vergaderingen van het comité aanwezig. Hun voortdurende aanwezigheid kan 
een risico vormen voor de onafhankelijkheid van het auditcomité. Het comité moet immers 
vrij kunnen beraadslagen vooraleer te rapporteren aan de raad van bestuur. Zoals aanbe-
volen door de Belgische Corporate Governance Code zouden de uitvoerende leden enkel op 
uitdrukkelijke uitnodiging van het auditcomité aanwezig mogen zijn.

Bij het SCK CEN zit de gedelegeerd bestuurder het financieel comité voor. Dat is strijdig 
met de goede praktijken die bepleiten dat het auditcomité enkel zou mogen bestaan uit 
niet-uitvoerende bestuurders. Deze toestand zou de onafhankelijkheid van het financieel 
comité bij de uitvoering van zijn opdrachten als auditcomité in vraag kunnen stellen.

In zijn antwoord op het auditverslag van het Rekenhof stelt het SCK CEN dat de rol van de 
afgevaardigd bestuurder geen operationele rol is zoals bij de vennootschappen. Hij is een 
schakel tussen het operationele en het bestuursniveau. De afgevaardigd bestuurder heeft 
onder andere als opdracht de algemeen directeur te adviseren in het dagelijkse beheer van 
het studiecentrum71.

Bij NIRAS onderstreept het charter van het auditcomité dat de leden operationele onafhan-
kelijkheid in acht moeten nemen ten aanzien van de administratie, wat in overeenstem-
ming is met de goede praktijken.

In de auditcomités zetelen echter geen onafhankelijke bestuurders of externe deskundigen. 
De aanwezigheid van onafhankelijke leden of externe deskundigen in het auditcomité is 

71 Artikel 4.3 van het Algemeen Bestuursreglement van het SCK CEN (niet gepubliceerd).
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een goede praktijk die de onderneming objectieve en onpartijdige raadgevingen over haar 
beheer kan bieden.

Bij het FANC en het SCK CEN nemen de regeringscommissarissen regelmatig deel aan de 
vergaderingen van het auditcomité, ook al voorziet de regelgeving niet expliciet in hun 
deelname. Volgens het Rekenhof is dat een goede praktijk. Zo krijgt de entiteit een visie van 
buitenaf en kan de toezichthoudende overheid toegang krijgen tot belangrijke informatie, 
met name over de financiële strategie, het risicobeheer en de interne beheersing van de 
instelling.

Het Rekenhof beveelt aan om het FANC, het SCK CEN en NIRAS, die zijn onderworpen aan 
de wet van 22 mei 2003, te integreren in de auditperimeter van de Federale Interne Audit 
(FIA) en van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). Via deze integratie kunnen 
niet enkel de middelen in gemeenschap worden gebracht, maar kan ook de onafhankelijk-
heid van de leden van het auditcomité worden gewaarborgd. Het Rekenhof had deze aan-
beveling al geformuleerd voor alle instellingen die zijn onderworpen aan de wet van 200372, 
en zowel de FIA als het ACFO waren daarvoor gewonnen.

Voor het IRE beveelt het Rekenhof de wetgever aan te onderzoeken of deze entiteit moet 
worden opgenomen in de auditperimeter van het ACFO en de FIA, of zo niet, dat in zijn 
regelgeving de verplichting moet worden opgenomen om een auditcomité op te richten of 
interne-auditactiviteiten te organiseren (zie volgende punten).

3.3	 Globaal	risicobeheer

3.3.1 Kader
Volgens de OESO73 zijn gespecialiseerde comités zoals het auditcomité bedoeld om de raad 
van bestuur bij te staan in zijn functies, in het bijzonder voor het verifiëren van de rekenin-
gen, het beheren van de risico’s en de vergoeding.

De Belgische Corporate Governance Code beveelt op het vlak van risicobeheer en controle 
aan74 dat de raad van bestuur een referentiekader van interne beheersing en risicobeheer 
zou goedkeuren, dat wordt opgemaakt door het uitvoerende management, en de uitvoering 
van dit kader zou beoordelen, rekening houdend met het onderzoek van het auditcomité.

Zo moet het auditcomité onder meer minstens één keer per jaar de doeltreffendheid onder-
zoeken van de internebeheersing- en risicobeheersystemen om zich ervan te vergewissen 
dat de voornaamste risico’s (inclusief de risico’s in samenhang met fraude en met de naleving 

72 Rekenhof, “Uitbouw van de interne audit bij de overheid”, 175e Boek, Volume I – Commentaar, Verslag aan de  
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 201-208, www.rekenhof.be.

73 OESO, op. cit., p. 85.
74 Commissie Corporate Governance, Belgische corporate governance code 2020, Brussel, 2019, p. 9 (punt 2.14),  

www.corporategovernancecommittee.be. 

https://www.ccrek.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/belgische_corporate_governance_code_2020.pdf
https://www.corporategovernancecommittee.be/nl
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van de geldende wetgeving en regels) correct zijn geïdentificeerd, beheerd en meegedeeld 
overeenkomstig het referentiekader dat door de raad van bestuur werd goedgekeurd75.

Een dergelijke jaarlijkse evaluatie is ook gepland voor het Auditcomité van de Federale 
Overheid (ACFO), dat voor elk bestuur dat onder zijn bevoegdheid valt een verslag opstelt 
voor de minister alsook een globaal verslag dat aan de ministerraad wordt toegezonden76. 
Dat verslag is bedoeld om de regering een totaalbeeld te schetsen van de staat van de inter-
nebeheersingsystemen die bij de federale besturen zijn ingevoerd. Het verslag wordt opge-
steld op basis van een jaarverslag over de interne beheersing dat door de leidinggevenden 
van de federale besturen wordt opgesteld77. De besturen moeten immers een systeem voor 
interne beheersing en risicobeheer organiseren dat in overeenstemming is met het Coso-
model78, zoals gepreciseerd door de richtsnoeren van Intosai in verband met de internebe-
heersingnormen die in de overheidssector moeten worden gepromoot79.

3.3.2 Onderzoek
De opdrachten van de auditcomités van het FANC en van NIRAS en die van het financieel 
comité van het SCK CEN zijn gedefinieerd in charters die de raad van bestuur heeft goedge-
keurd. Ze hebben voornamelijk betrekking op de analyse van de financiële en budgettaire 
informatie die voor goedkeuring aan de raad van bestuur wordt voorgelegd, onder meer de 
begrotingen, de personeelsplannen en de jaarrekeningen.

De opdrachten zijn als volgt gedefinieerd inzake interne beheersing en interne audit:

• Het auditcomité van NIRAS vergewist zich ervan dat het internebeheersingsysteem dat 
de algemene directie heeft ingevoerd adequaat wordt georganiseerd en toegepast in de 
interne organisatie van de entiteit80.

• Bij het FANC oefent het auditcomité toezicht uit op de internebeheersing- en risicobe-
heersystemen die door de directie zijn geïnstalleerd om zich ervan te vergewissen dat 
de voornaamste risico’s correct worden geïdentificeerd, beheerd en meegedeeld aan de 
raad van bestuur en in voorkomend geval aan de toezichthoudende overheid81.

• Bij het SCK CEN bestaat de opdracht van het financieel comité erin de interne audit en 
de systemen voor interne beheersing en risicobeheer op te volgen en te analyseren82.

75 Deze verplichting die vermeld stond in punt 5.2/14 in de uitgave 2009 van de Belgische Corporate Governance 
Code werd in de uitgave 2020 (in principe 4, punt 4.1) vervangen door een meer algemene verplichting voor het au-
ditcomité om de raad van bestuur bij te staan bij het vervullen van de in de vennootschapswetgeving opgenomen 
verplichtingen. Dat wetboek eist dat genoteerde vennootschappen een jaarlijks beheerverslag opstellen met een 
beschrijving van het systeem voor interne beheersing en risicobeheer. 

76 Artikel 13 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Over-
heid.

77 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige 
diensten van de federale uitvoerende macht.

78 COSO staat voor Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, een Amerikaanse commis-
sie die in 1992 een corpus van normen opstelde om de interne beheersing te organiseren. Het aldus gecreëerde 
systeem wordt dan ook “het COSO-model” geheten.

79 Intosai is de internationale organisatie van hoge instellingen die de overheidsfinanciën controleren, waarvan het 
Belgische Rekenhof lid is.

80 NIRAS, Charter van het financieel auditcomité, p. 3 (niet gepubliceerd).
81 FANC, Governance Charter , 23 april 2018, p. 22, www.fanc.be.
82 SCK CEN, Algemeen Bestuursreglement, p. 10 (niet gepubliceerd).

https://fanc.fgov.be/nl/system/files/governance-charter-fanc.pdf
http://www.fanc.be
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Het Rekenhof stelt vast dat de raden van bestuur van de vier entiteiten geen referentiekader 
voor de interne beheersing en het risicobeheer hebben aangenomen.

De comités van het FANC, NIRAS en het SCK CEN voeren hun opdracht van evaluatie van 
de interne beheersing uit via de analyse en de goedkeuring van de werkzaamheden van de 
interne audit en rapporteren aan de raden van bestuur.

Het Rekenhof is van oordeel dat de auditverslagen over welbepaalde diensten of processen 
slechts een gedeeltelijk beeld van de kwaliteit van de interne beheersing en van de risico-
beheersing schetsen. De comités beschikken bijgevolg niet over een algemeen beeld van 
de kwaliteit van het systeem voor risicobeheer en interne beheersing van de entiteiten en 
verstrekken de raden van bestuur geen advies over de kwaliteit van dat systeem.

Een rapportering aan de raad van bestuur over de kwaliteit van de interne beheersing en 
het risicobeheer biedt verschillende voordelen:

• het management kan worden geresponsabiliseerd en gesensibiliseerd voor zijn rol als 
eerste verantwoordelijke voor de interne beheersing en het risicobeheer;

• de rapportering biedt gecentraliseerde informatie gebaseerd op een zelfevaluatie van 
het management over de graad van maturiteit van de interne beheersing, de mate waar-
in risico’s worden geïdentificeerd of beheerst, de lopende projecten en de komende ver-
beteringen;

• het auditcomité kan zich op basis van de werkzaamheden van de interne audit en op ba-
sis van de rapportering een oordeel vormen over de graad van maturiteit van de interne 
beheersing in de onderneming, en de raad van bestuur daarover informeren.

Om een dergelijk oordeel te kunnen formuleren, moet het auditcomité kunnen steunen op 
de informatie die het ontvangt van de dienst Interne Audit en van de leidinggevenden. Het 
auditcomité moet kunnen steunen op een jaarlijkse rapportering door de leidinggevenden 
over de kwaliteit en de maturiteit van het systeem en over de graad van risicobeheersing.

Die situatie valt voornamelijk te verklaren doordat er binnen de entiteiten geen gestructu-
reerd systeem voor risicobeheer en interne beheersing bestaat dat de risico’s van de organi-
satie identificeert en beoordeelt en een systeem voor aansturing en responsabilisering in-
stelt. Dat systeem moet volgens de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance 
Code worden ingevoerd volgens een door de raad van bestuur goedgekeurd referentiekader 
waarvan het auditcomité de uitvoering opvolgt.

In de feiten beschikken de entiteiten over beheersystemen die hoofdzakelijk focussen op de 
operationele risico’s en de risico’s in verband met de nucleaire veiligheid en beveiliging, die 
tegemoetkomen aan de internationale goede praktijken. Er is nog geen risicobeheersysteem 
ontwikkeld dat ook de andere risico’s zoals de organisatorische, juridische en HR-risico’s 
identificeert, evalueert en beheert, of het staat nog niet op punt om een rapportering aan 
de raad van bestuur mogelijk te maken. Bij het SCK CEN loopt sinds 2016 een project. Bij 
NIRAS werd sinds 2016 geleidelijk aan een globaal beheersysteem voor interne beheersing 
uitgerold. Bij het FANC is in het operationeel plan 2020-2022 een doelstelling ingeschreven 
over de ontwikkeling van een risicobeheersysteem.
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Het Rekenhof is van oordeel dat het auditcomité de verantwoordelijkheid heeft om de raad 
van bestuur en de leidinggevenden te sensibiliseren over de algemene toestand van de in-
terne beheersing. Het wordt daartoe bijgestaan door de dienst interne audit. De logica van 
die evaluatie is de bestuurders en de leidinggevenden een globaal beeld te schetsen van 
de toestand van de interne beheersing en de gepaste initiatieven aan te moedigen om die 
toestand te verbeteren. Dat systeem moet inhaken op de al van kracht zijnde systemen en 
procedures, die zich hoofdzakelijk concentreren op de vakgebonden risico’s.

Het Rekenhof beveelt de vier entiteiten aan de nodige actie te ondernemen om een globaal 
risicobeheer door te voeren.

3.4 Interne-auditfunctie

3.4.1 Kader
De interne-auditfunctie is een belangrijke component van de governance-structuren van de 
private en openbare organisaties.

De organisatie en werking van deze interne audit worden omkaderd door de professionele 
normen van het Institute of Internal Auditors (IIA). Het IIA omschrijft de interne-auditfunc-
tie als volgt:

“De internal auditfunctie is een afdeling, een divisie, een team van consultants of elke andere 
beoefenaar die onafhankelijk en objectief assurance- en adviesdiensten levert, om meerwaarde 
te leveren en de activiteiten van een organisatie te verbeteren. De internal auditfunctie helpt 
een organisatie haar doelstellingen te verwezenlijken door op basis van een systematische en 
gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van de processen van governance, risicomanagement 
en beheersing te evalueren en te verbeteren”83.

De Belgische Corporate Governance Code (2020) beveelt aan een onafhankelijke interne-
auditfunctie in te voeren en preciseert: “Haar middelen en know-how zijn aangepast aan 
de aard, de omvang en de complexiteit van de vennootschap. Indien de vennootschap niet be-
schikt over een interne auditfunctie, wordt minstens jaarlijks beoordeeld of daartoe een nood-
zaak bestaat”84.

Op het niveau van het federale bestuur verplicht de wet van 22 mei 2003 een interne audit 
te organiseren die heel zijn toepassingsgebied afdekt. Zoals uiteengezet in punt 3.2.1, geldt 
die verplichting voor het algemeen bestuur en sinds 2019 voor het FANC, het SCK CEN en 
NIRAS, maar niet voor het IRE.

Door de doeltreffendheid te evalueren van de processen voor governance, risicobeheer en 
beheersing die werden ontworpen om de organisatie te helpen haar strategische, operati-
onele, financiële en conformiteitsdoelstellingen te halen, en door daarover verslag uit te 
brengen, geeft de interne audit immers zekerheid.

83 Institute of Internal Auditors, Internationale standaarden voor de beroepsuitoefening van internal auditing, 2017, 
29 p.

84 Commissie Corporate Governance, op. cit., p. 16 (punt 4.14).

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Dutch.pdf
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3.4.2 Onderzoek
Het Rekenhof stelt vast dat de regelgeving van toepassing op de vier entiteiten van de nu-
cleaire sector niet verplicht interne-auditfuncties in te voeren.

De raden van bestuur van het FANC, NIRAS en het SCK CEN hebben echter beslist toch een 
interne-auditfunctie op te richten.

Bij het FANC werd in 2008 een dienst interne audit opgericht, die één medewerker telt. 
Bij NIRAS werd de interne-auditfunctie in 2003 gecreëerd door de aanwerving van een 
interne auditor. Sinds 2006 is die functie uitbesteed. Een privéconsultant voert de interne-
audit opdrachten uit voor rekening van NIRAS en haar dochter Belgoprocess. De consultant 
voert geïndividualiseerde audits uit voor elke instelling, maar ook gezamenlijke audits voor 
de twee instellingen. In 2018 werd 180.000 euro aan die audits besteed. Bij het SCK CEN 
werd in 2016 een dienst interne audit opgericht, bestaande uit één persoon. Zoals eerder 
uiteengezet, is het IRE van oordeel dat het wegens zijn beperkte omvang niet gerechtvaar-
digd is een interne audit op te richten.

Het Rekenhof is van oordeel dat de organisatie van interne-auditactiviteiten bij het FANC, 
NIRAS en het SCK CEN een goede praktijk is.

Het stelt echter de volgende afwijkingen vast:

• Bij het FANC wordt de interne-auditverantwoordelijke aangesteld door de directeur-
generaal85. Volgens de IIA-normen86 moet die aanstelling tot de bevoegdheid van het 
auditcomité behoren, om zijn onafhankelijkheid te waarborgen. In zijn antwoord op 
het auditverslag bevestigt het FANC dat het auditcomité in de praktijk betrokken is. De 
procedure is echter niet geformaliseerd.

• Bij het SCK CEN is de onafhankelijkheid van de interne audit niet gewaarborgd aange-
zien hij rapporteert aan het financieel comité dat wordt voorgezeten door de gedele-
geerd bestuurder.

• Het IRE is weliswaar beperkt qua omvang, maar toch is het gerechtvaardigd interne-
auditactiviteiten in te voeren gelet op zijn uiteenlopende activiteiten en de belangrijke 
risico’s, onder meer op commercieel en financieel vlak, die samenhangen met zijn wer-
king.

85 FANC, op. cit., p. 23 (punt V.3) en p. 26 (3.6).
86 Standaard 1110 – Organisatorische onafhankelijkheid.
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3.5	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof stelt het volgende vast:

• De vier entiteiten (het FANC, NIRAS, het SCK CEN en het IRE) hebben de opdrachten 
en verantwoordelijkheden van hun raad van bestuur gepreciseerd.

• De entiteiten hebben sinds 2017 initiatieven genomen om de regels voor de vergoeding 
en de aanwezigheid in de vergaderingen te preciseren. Het FANC, NIRAS en het IRE 
hebben die regels laten valideren door de toezichthoudende overheid.

• Interne regels leggen het aantal vergaderingen van de beheerorganen vast.
• Enkel de raad van bestuur van het FANC voorziet in een evaluatie van zijn werking, van 

zijn betrekkingen met de directie en van de informatie die ter beschikking wordt gesteld.
• Drie entiteiten (het FANC, NIRAS en het SCK CEN) zijn sinds 2019 onderworpen aan de 

wet van 22 mei 2003, die voorziet in de inrichting van een interne audit.
• Deze drie entiteiten zijn echter niet opgenomen in de perimeter van het Auditcomité 

van de Federale Overheid (ACFO) noch in die van de Federale Interne audit (FIA).
• De raden van bestuur van de drie entiteiten hebben auditcomités en interne-auditfunc-

ties opgericht. Gelet op de kleinschaligheid van de entiteiten zijn echter verbeteringen 
noodzakelijk om te waarborgen dat ze in overeenstemming zijn met de goede praktijken.

• Er zijn bij de vier entiteiten systemen voor risicobeheer ingevoerd, die focussen op de 
vakgebonden risico’s, met name de nucleaire veiligheid en beveiliging.

• De entiteiten beschikken echter niet over een globaal systeem voor risicobeheer waar-
mee alle risico’s, ook die van organisatorische, commerciële en juridische aard, kunnen 
worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerd.

• Door het ontbreken van een dergelijk systeem en de rapportering ervan krijgen de raden 
van bestuur geen totaalbeeld van de beheersing van de risico’s en de kwaliteit van de 
interne beheersing van de entiteiten.

Het Rekenhof concludeert dat de entiteiten voorzien in mechanismen voor governance en 
interne beheersing, en dat ze deze toepassen. De interne-auditactiviteiten worden niet vol-
ledig overeenkomstig de onafhankelijkheidscriteria georganiseerd, of ontbreken. De vastge-
stelde goede praktijken en de verbeterpistes geven aanleiding tot de volgende aanbevelingen.

Raad van bestuur

A4

Voorzien in een periodieke evaluatie van de werking van de raad van be-
stuur, van zijn betrekkingen met de directie en van de aan de raad voorge-
legde informatie.

A5

De regels inzake governance, waaronder het vergoedingsbeleid, formaliseren 
in een door de toezichthoudende overheid gevalideerd officieel document.

Interne audit

A6

De aan de wet van 2003 onderworpen entiteiten opnemen in de perimeter 
van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) en van de Federale 
Interne Audit (FIA) om de middelen in gemeenschap te brengen en de onaf-
hankelijkheid van de leden van het auditcomité te waarborgen.

Onderzoeken of ook het IRE daarin moet worden ondergebracht.

Globaal  
risicobeheer

A7

Systemen voor globaal risicobeheer invoeren.



INSTELLINGEN VAN DE NUCLEAIRE SECTOR VAN DE STAAT – BEHEERSING VAN DE BESTUURLIJKE RISICO’S / 45

Hoofdstuk 4

Beheersing van de risico’s  
die gepaard gaan met  
dochtervennootschappen
4.1 Inleiding

Het Rekenhof heeft de omkaderings- en controlemechanismen onderzocht die de entitei-
ten hebben ingevoerd om de risico’s die gepaard gaan met de activiteiten van hun dochter-
ondernemingen te beheersen.

Volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (artikelen 1:14 tot 1:18) is elke 
vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat, een dochterven-
nootschap. Onder “controlebevoegdheid” verstaat men de bevoegdheid om een beslissende 
invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoer-
ders of op de oriëntatie van het beleid.

Beantwoorden aan die definitie:

• voor NIRAS, de nv Belgoprocess (voor 99,9 % in handen van NIRAS) en het ESV Euridice 
(voor 50 % in handen van NIRAS en voor 50 % van het SCK CEN)87;

• voor het SCK CEN, het ESV Euridice;
• voor het IRE, de nv IRE Elit (voor 50,09 % in handen van het IRE) en de nv Transrad 

(voor 49 % in handen van het IRE maar drie bestuurdersposten op vijf worden door het 
IRE aangesteld);

• voor het FANC, de privéstichting Bel V (voor 100 % in handen van het FANC).

Voor de nv Belgonucléaire werd dezelfde oefening gedaan omwille van het belang inzake 
controle en beheer die ze zowel voor het SCK CEN als voor de Staat vertegenwoordigt.

De nv Belgonucléaire is voor 50 % in handen van het SCK CEN en voor 50 % van Engie. Om 
als dochtervennootschap te kunnen worden beschouwd, zou het SCK CEN met de andere 
aandeelhouder een gezamenlijke controle op de nv moeten uitoefenen, wat niet het geval is. 
Belgonucléaire verdient echter bijzondere aandacht omdat het een nucleaire onderneming 

87 Het ESV Euridice is een dochteronderneming onder gezamenlijk toezicht van twee moedervennootschappen: NI-
RAS en het SCK CEN.
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van klasse I88 in ontmanteling was en ze het beheer van haar radioactieve afval moet blijven 
financieren89.

Tot slot is het SCK CEN de enige entiteit van de federale openbare nucleaire sector die een 
deelnemingsverhouding90 heeft met verschillende vennootschappen.

Het IRE heeft een significante deelneming van 4,72 % in het kapitaal van de vennootschap 
Ion Beam Applications (IBA), waardoor het de tweede aandeelhouder91 van die genoteerde 
vennootschap is. Ondanks de omvang van de aandelen in handen van de overheid is het IRE 
niet meer vertegenwoordigd in de raad van bestuur92 van IBA en oefent het geen invloed uit 
op het beheer van die vennootschap.

Het Rekenhof heeft onderzocht of die openbare instellingen een deelnemingsbeleid heb-
ben gedefinieerd. Volgens de richtsnoeren van de OESO93 moet de Staat immers rechtvaar-
digen waarom hij deelneemt in een welbepaald overheidsbedrijf en moeten die redenen 
regelmatig opnieuw worden geëvalueerd.

De andere financiële activa werden niet onderzocht.

4.2	 Coherentie	tussen	de	activiteiten	van	de	dochtervennootschappen	
en de opdrachten of het maatschappelijk doel van de “moederven-
nootschap”

Het Rekenhof stelt vast dat de activiteiten van alle dochtervennootschappen verband hou-
den met de opdrachten of het maatschappelijk doel van hun moedervennootschap. Het 
merkt echter op dat de Staat activiteiten van IRE Elit financiert die tot de bevoegdheid 
behoren van het Waalse Gewest.

In het kader van de staatshervorming voorzag de wet van 13 maart 199194 in de overdracht 
van de radiofarmaceutische activiteiten en sterilisatieactiviteiten van het IRE naar het 
Waalse Gewest95, dat deze niet wenste over te nemen96. Naar aanleiding van die wet  

88 De nucleaire instellingen zijn verdeeld in vier klassen op basis van het potentieel risico van de uitbating ervan. 
Klasse I vertegenwoordigt het hoogste risico. 

89 Het nationale beleid inzake beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen is minimum gebaseerd op de 
principes opgenomen in artikel 179, § 6, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 
1979-1980, dat onder meer stelt “5° de kosten voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval zijn ten 
laste van diegenen die deze stoffen hebben geproduceerd”.

90 In de zin van artikel 1:23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
91 Andere openbare of semi-openbare aandeelhouders zijn de Federale Participatie- en Investeringsmaatschap-

pij (0,2 %) en Belfius Insurance (3,95 %), de Société régionale d’investissement de Wallonie (2,37 %) en UCLouvain 
(1,41 %). De hoofdaandeelhouder van IBA is de cvba Belgian Anchorage, die 20,6 % van het kapitaal bezit (bron: 
transparantieverklaringen van IBA van april 2020).

92 Sinds de gewone algemene vergadering van IBA in 2013.
93 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), OECD Guidelines on Corporate Governance 

of State-Owned Enterprises, Paris, 2015, 90 p., www.oecd.org.
94 Wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en 

andere overheidsdiensten.
95 De wet van 13 maart 1991 verwijst naar de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 

naar de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. 
96 Rekenhof, “Nationaal Instituut voor Radio-elementen: stand van zaken”, 175e Boek, Volume I – Commentaar, Ver-

slag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 185, www.rekenhof.be.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
http://www.oecd.org
https://www.ccrek.be/Docs/175e_c_obs_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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werden de statuten van het IRE gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 oktober 199197, 
dat bepaalt dat het IRE de productie en conditionering van radio-elementen tot opdracht 
heeft, zonder een onderscheid te maken tussen de radiochemische en radiofarmaceutische 
producten. Door die statuten kan het IRE dus activiteiten uitoefenen die behoren tot ge-
westelijke bevoegdheden.

Het IRE heeft in 2010 IRE Elit opgericht om een nieuwe radiofarmaceutische activiteit op te 
starten. Deze dochtervennootschap werd gefinancierd door de inbreng in natura van activa 
van het IRE en door een inbreng in specie van 9,6 miljoen euro van de Staat via de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), die 49,9 % van de aandelen van IRE Elit 
in handen heeft.

Daaruit vloeit dus voort dat de Staat via de FPIM een activiteit van IRE Elit financiert die 
onder regionale bevoegdheid valt.

4.3 Mechanismen voor toezicht op de dochtervennootschappen

4.3.1	 Bestuurders	aangesteld	bij	de	dochtervennootschappen
Er worden bestuurders of leden van de directie van de moedervennootschappen aangesteld 
in de raden van bestuur van alle dochtervennootschappen en zij zorgen voor de informatie-
doorstroming naar de moedervennootschappen.

Enkel het SCK CEN heeft een deelnemingsbeleid goedgekeurd. Bovendien houdt het een 
technische fiche per deelneming bij waarop onder meer de verantwoording voor de deelne-
ming in het licht van het deelnemingsbeleid is vermeld.

Het Rekenhof heeft echter geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat de raden van 
bestuur van de entiteiten regelmatig een agendapunt wijden aan de toestand van hun doch-
tervennootschappen, met uitzondering van een regelmatig terugkerend punt over de ont-
manteling van de installaties van Belgonucléaire (bij het SCK CEN) en een systematisch 
geagendeerd punt dat aan IRE Elit wordt gewijd (bij het IRE).

4.3.2	 Bestaan	van	een	governance-kader	voor	de	relaties	met	de	dochtervennoot-
schappen

Het IRE heeft geen governance-kader gedefinieerd voor de relaties met zijn dochtervennoot-
schappen en zijn verplichtingen inzake controle en transparantie van informatie. NIRAS, 
het FANC en het SCK CEN daarentegen hebben een dergelijk kader gedefinieerd (NIRAS 
ten aanzien van de nv Belgoprocess en het FANC ten aanzien van de privéstichting Bel V).

NIRAS en Belgoprocess hebben een basisovereenkomst ondertekend voor de levering van 
diensten van Belgoprocess en uitvoeringsovereenkomsten. De laatste overeenkomst da-
teert van 28 juni 2019. Die overeenkomsten voorzien in een rapportering over de te berei-
ken resultaten in het licht van key performance indicators en in de mogelijkheid voor NIRAS 
om audits uit te voeren om na te gaan of de contractuele bepalingen worden nageleefd.

97 Koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het 
Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en tot wijziging van de statuten van dit instituut.
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Het FANC en Bel V hebben op 23 september 2019 een beheerovereenkomst ondertekend. 
Op 1 maart 2019 had de raad van bestuur van het FANC aan Bel V de volledige of gedeelte-
lijke uitvoering van zijn jaarlijks plan van controles en veiligheidsevaluaties gedelegeerd. 
Overeenkomstig de regelgeving moet het toezicht van het FANC op de uitoefening van de 
opdrachten die aan Bel V werden gedelegeerd, worden geregeld door een beheerovereen-
komst die het volgende moet definiëren98:

• de modaliteiten voor de opmaak, goedkeuring, aanpassing en opvolging van het jaar-
lijkse plan van controles en veiligheidsevaluaties;

• de samenwerking met en de ondersteuning van de activiteiten van het FANC;
• de uitwerking van de strategische en de operationele plannen;
• het managementsysteem en het competentiebeheer;
• de praktische modaliteiten voor toezicht door het FANC op Bel V.

De in 2019 ondertekende beheerovereenkomst legt de praktische modaliteiten voor toe-
zicht als volgt vast:

• de vergaderingen over de uitvoering van het plan van controles en veiligheidsevaluaties 
alsook vergaderingen op het niveau van de diensten of de directie;

• door het FANC geplande audits van Bel V om te checken of de beheerovereenkomst en 
de regelgeving worden nageleefd.

Er is ook voorzien in informatie-uitwisseling tussen Bel V en het FANC99.

Het SCK CEN heeft een participation follow-up process dat het governance kader biedt voor 
de opvolging van de dochtervennootschappen door zijn raad van bestuur. Daarnaast wordt 
jaarlijks een bespreking van de dochtervennootschappen geagendeerd.

4.3.3 Interne audit
De activiteiten van de dochtervennootschappen maken geen deel uit van de auditperimeter 
van de diensten voor interne audit van de entiteiten. Er wordt geen risicoanalyse uitgevoerd 
van de activiteiten van de dochtervennootschappen en de auditcomités van de entiteiten 
bestellen geen audits van hun dochtervennootschappen.

Er worden echter interne audits uitgevoerd van de gemeenschappelijke diensten met be-
trekking tot NIRAS en haar dochtervennootschap Belgoprocess, alsook gekruiste audits 
om de processen inzake afvalbeheer te evalueren waarbij de twee entiteiten zijn betrokken. 
De resultaten van die audits worden meegedeeld aan de twee auditcomités, na bespreking 

98 Artikel 38.1 van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leef-
milieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V.

99 Informatie over de stand van zaken van het door het FANC goedgekeurde plan van controles en veiligheidsevalua-
ties, wederzijdse informatie over verschillende aspecten met betrekking tot de exploitanten van klasse I en IIA, 
mededeling van lessen die werden getrokken uit gebeurtenissen in België en het buitenland die implicaties kunnen 
hebben op de veiligheid of de stralingsbescherming van de instellingen van klasse I en IIA. 
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en het op papier zetten van de antwoorden van de leidinggevenden in het beheercomité 
NIRAS-Belgoprocess en het strategisch comité NIRAS-Belgoprocess100.

De regelgeving101 bepaalt dat het FANC periodiek inspecties of audits realiseert van de uit-
voering van de aan Bel V gedelegeerde toezichtfuncties of van zijn werking. Deze verplich-
ting is overgenomen in de in september 2019 ondertekende beheerovereenkomst tussen het 
FANC en zijn dochtervennootschap Bel V. Het FANC merkt op dat zijn auditplan 2020 voor-
ziet in een audit van Bel V. Een voorstel van programma en aanpak werd opgesteld en op 
1 juli 2020 voorgelegd aan Bel V.

4.3.4	 Aanwezigheid	van	de	regeringscommissarissen	in	de	raden	van	bestuur	van	
de dochtervennootschappen

De mogelijkheid voor de regeringscommissarissen om deel te nemen aan de bestuurs- en 
beheerorganen verschilt van entiteit tot entiteit:

• De regeringscommissarissen worden niet uitgenodigd bij Belgoprocess, Belgonucléaire, 
Transrad noch bij Bel V. Ze volgen de situatie van die dochtervennootschappen op via 
de agendapunten van de raden van bestuur van de moedervennootschappen. Het FANC 
verduidelijkt dat in het nieuwe ontwerp van Governance Charter van Bel V is opgenomen 
dat de agenda van de vergaderingen van de bestuurraad van Bel V en de processen-
verbaal worden meegedeeld aan de regeringscommissaris van het FANC van zodra ze 
zijn goedgekeurd.

• De regeringscommissarissen van het SCK CEN en van NIRAS worden uitgenodigd op 
de beheercomités van ESV Euridice, en de regeringscommissarissen van het IRE wor-
den systematisch als waarnemers uitgenodigd voor de vergaderingen van de raad van 
bestuur van IRE Elit.

De commissarissen van het SCK CEN en van NIRAS mogen sinds kort ook deelnemen aan 
de vergaderingen van het beheercomité van ESV Euridice102. In zijn verslag over de rekenin-
gen 2014-2015 van ESV Euridice had het Rekenhof de ministers die bevoegd zijn voor Econo-
mie en Energie verzocht een rechtstreekse controle uit te oefenen op de activiteiten en het 
beheer van ESV Euridice. Het nieuwe huishoudelijke reglement dat op 29 april 2019 werd 
goedgekeurd, bepaalt dat de regeringscommissarissen van de twee instellingen zullen wor-
den uitgenodigd voor de vergaderingen van het beheercomité.

De Kamer was in haar resolutie van 29 april 2010 over de werking van het FANC van oor-
deel dat de regeringscommissarissen van het FANC ook zouden moeten zetelen in de 
raad van bestuur van zijn dochtervennootschap Bel V, wat nog steeds niet het geval is.  

100 Dat strategisch comité bestaat uit leidinggevenden van NIRAS en Belgoprocess. Het bepaalt namens de respec-
tieve raden van bestuur de strategische evolutie van de groep NIRAS-Belgoprocess en de langetermijnperspectie-
ven van de groep, rekening houdend met de technische, economische, financiële, maatschappelijke en juridische 
omstandigheden en de evolutie daarvan. 

101 Artikel 38.1 van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leef-
milieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V.

102 Het letterwoord Euridice staat voor European Underground Research Infrastructure for Disposal of nuclear waste in 
Clay Environment (Europese infrastructuur voor ondergronds onderzoek naar de berging van radioactief afval in 
klei). Het ESV Euridice is een economische belangengroepering die NIRAS en het SCK CEN in 1995 hebben opge-
richt.
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De commissaris neemt enkel kennis van de informatie over de dochtervennootschap Bel V 
als het onderwerp was ingeschreven in de agenda van de raad van bestuur van het FANC.

Sinds 2017 kan de directeur-generaal van het FANC, op grond van de wet103 en binnen een 
termijn van acht werkdagen, een opschortend beroep instellen tegen elke beslissing van 
het directiecomité van Bel V die volgens hem strijdig zijn met de wet, de statuten of het 
algemeen belang.

Bij het IRE nemen de twee regeringscommissarissen als waarnemers deel aan de verga-
deringen van de dochtervennootschap IRE Elit, als gevolg van een aanbeveling van het 
Rekenhof. In het licht van het risico dat de activiteiten die zijn overgeheveld naar een doch-
tervennootschap zouden ontsnappen aan de controle van de toezichthoudende overheid, 
had het Rekenhof in zijn verslag over de rekeningen 2014 van het IRE de toezichthoudende 
overheid aanbevolen schikkingen te treffen om te zorgen voor een rechtstreeks toezicht op 
de dochtervennootschap. De toezichthoudende ministers hebben aan IRE Elit gevraagd de 
regeringscommissarissen uit te nodigen op de raden van bestuur. Die vraag werd in okto-
ber 2018 aanvaard. Het gaat daarbij echter om deelname als waarnemers zonder recht om 
een beroep aan te tekenen104.

4.4	 Specifieke	risico’s	van	Belgonucléaire

4.4.1	 Invloed	van	het	SCK	CEN	op	de	oriëntatie	van	het	beheer
Het SCK CEN heeft in de raad van bestuur van Belgonucléaire geen gewicht dat overeen-
stemt met de aandelen die het bezit. Het SCK CEN heeft geen doorslaggevende invloed 
uitgeoefend op de benoeming van de meeste bestuurders, noch op de oriëntatie van het 
beheer.

Ondanks het feit dat het 50 % van de aandelen in handen heeft, beschikte het SCK CEN 
aanvankelijk slechts over 35,60 % van de stemrechten in de algemene vergadering. Deze 
toestand vloeit voort uit een statutaire beperking van het stemrecht in de algemene ver-
gadering van de grote aandeelhouders van Belgonucléaire, die in 2006 in de statuten was 
opgenomen105. Die beperking106 was echter vanaf 1991107 facultatief geworden.

Bij een aanpassing van de statuten op 22 februari 2019 werden de aandelen verdeeld in aan-
delen van type B voor het SCK CEN en aandelen van type A voor de Engie-groep. Daardoor 
kon de toestand gedeeltelijk terug in evenwicht worden gebracht.

103 Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende 
stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, gewijzigd 
door de wet van 7 mei 2017.

104 Rekenhof, “Nationaal Instituut voor Radio-elementen: stand van zaken”, 175e Boek, Volume I – Commentaar,  
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 185-191, www.rekenhof.be.

105 Artikel 35 van de statuten van 7 juni 2006.
106 Vervat in artikel 76 van de samengeordende wetten op de handelsvennootschappen (tegenwoordig artikel 544).
107 Wet van 17 juli 1991 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 no-

vember 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de open-
bare overnameaanbiedingen.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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Sindsdien beschikt het SCK CEN immers over 50 % van de stemrechten in de algemene ver-
gadering. Er blijft daarentegen een onevenwicht bestaan bij de raad van bestuur. Het SCK 
CEN kan door de aandelen van type B die het bezit, de voorzitter van de raad van bestuur 
niet aanstellen. De persoon die de raad van bestuur voorzit, heeft echter een doorslagge-
vende stem. Het Rekenhof merkt ook op dat de algemene vergadering op voorstel van de 
raad van bestuur een negende bestuurder kan aanstellen.

4.4.2	 Financiering	van	het	langetermijnbeheer	van	het	radioactieve	afval	van	Bel-
gonucléaire

Belgonucléaire is een nucleaire onderneming die haar economische activiteit heeft stop-
gezet. Ze blijft verantwoordelijk voor de financiering van het beheer van haar radioactieve 
afval. De financiële middelen om de kosten voor het beheer van dat afval te dekken, worden 
in de onderneming ondergebracht in de vorm van boekhoudkundige voorzieningen met 
thesauriebeleggingen als tegenboeking.

De dochtervennootschappen van de nv Belgonucléaire werden tijdens het boekjaar (van 
1 oktober 2018 tot 30 september 2019) verkocht: de nv Tecnubel werd op 7 december 2018 ver-
kocht en de nv Tereco op 21 december 2018. In de jaarrekening van Belgonucléaire werd een 
niet-recurrente financiële opbrengst van 30,46 miljoen euro geboekt108. Het stopzetten van 
de activiteiten van Belgonucléaire en de verkoop van haar dochtervennootschappen leiden 
ertoe dat haar inkomstenbronnen in hoofdzaak worden beperkt tot de opbrengsten van de 
thesauriebeleggingen.

De Staat heeft er belang bij zich ervan te vergewissen dat de kosten voor het beheer van 
het radioactieve afval zullen kunnen worden gedekt door de operatoren in kwestie, om te 
vermijden dat deze ten laste van de Staat komen. Het SCK CEN en de privéaandeelhouders 
kunnen andere belangen hebben.

In november 2018, na de verkoop van haar dochtervennootschap Tecnubel, overwoog Bel-
gonucléaire109 de 8,64 miljoen euro aan inkomsten afkomstig van deze verkoop uit te keren 
in de vorm van een uitzonderlijk dividend, wat als effect zou hebben gehad dat haar ver-
mogen om het hoofd te bieden aan een stijging van de kosten van het beheer van het radio-
actieve afval zou afnemen. De jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 11 de-
cember 2019 heeft ondertussen de jaarrekening goedgekeurd, waarin een voorziening werd 
aangelegd voor een stijging van de toekomstige kosten voor de opslag van het radioactieve 
afval en er werd geen enkele uitkering van een dividend geregistreerd. Deze verhoging van 
de voorzieningen kwam er nadat NIRAS in juni 2019 een voorlopige afrekening110 uitbracht 
met betrekking tot het door Belgonucléaire geproduceerde afval bestemd voor geologische 
berging. Die afrekening ten belope van 60 miljoen euro verving de vorige afrekening van 

108 21,82 miljoen euro voor de verkoop van de nv Tereco en 8,64 miljoen euro voor de verkoop van de nv Tecnubel.
109 Informatie verstrekt tijdens de raad van bestuur van het SCK CEN van 5 december 2018.
110 Met toepassing van het koninklijk besluit van 25 april 2014 “leidende beginselen” (Koninklijk besluit tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten 
van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen in verband met de stijving van de 
fondsen op lange termijn). 
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23 miljoen euro111. Zij houdt rekening met een nieuwe raming van de kosten voor geologi-
sche berging in België112.

De uitgangshypothesen voor het bepalen van de voorzieningen om het beheer van het ra-
dioactieve afval te dekken, kunnen aanzienlijk variëren in de toekomst113. Het is immers in-
gewikkeld de voorzieningen te ramen vanwege de extreem lange duur van het afvalbeheer 
(verschillende tientallen of zelfs honderden jaren) en omdat de scenario’s voor het afvalbe-
heer technisch onvoldoende matuur zijn en gezien de achterstand bij de goedkeuring van 
bepaalde nationale beleidskeuzes 114. NIRAS wijst erop dat de verwerking en de opslag van 
het afval de toekomstige kosten zullen doen evolueren, maar in welke zin is niet geweten.

Artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 en het koninklijk besluit van 30 maart 1981 ves-
tigen het algemeen principe dat de kosten in verband met de diensten van NIRAS moeten 
worden gedekt door wie deze geniet. De wetgeving voorziet echter niet in regels om ervoor 
te kunnen zorgen dat dat principe goed wordt toegepast in de gevallen waarin een produ-
cent van radioactief afval zijn activiteiten stopzet vooraleer alle kosten in samenhang met 
het beheer van het geproduceerde afval zijn gedekt115. In de wet zijn niet de nodige schik-
kingen opgenomen om te garanderen dat de begunstigden van prestaties van NIRAS zullen 
blijven bestaan tot het einde van die prestaties, noch voorziet ze in de mogelijkheid voor die 
begunstigden om de financiële verantwoordelijkheid in samenhang met het afvalbeheer 
aan een derde over te dragen116.

4.5	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof formuleert de volgende vaststellingen:

• De activiteiten van de dochtervennootschappen stemmen overeen met het maatschap-
pelijk doel of met de opdrachten van hun moederbedrijf.

• Door via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij deel te nemen aan de 
oprichting van IRE Elit heeft de Staat een activiteit gefinancierd waarvoor een gewest 
bevoegd is.

• Via bestuurders van de moederbedrijven die vertegenwoordigd zijn in de bestuursor-
ganen van de dochtervennootschappen kan informatie worden uitgewisseld tussen die 
dochtervennootschappen en die instellingen.

• Alleen het SCK CEN heeft een deelnemingsbeleid gedefinieerd.
• Behalve voor IRE Elit en Belgonucléaire komt de toestand van de dochtervennootschap-

pen niet regelmatig als agendapunt terug in de raden van bestuur van de entiteiten.

111 Eind 2017 beschikbare cijfers.
112 In deze raming worden de kosten voor geologische opslag opgetrokken naar 8 miljard euro, terwijl in de vorige 

raming sprake was van 3,2 miljard euro.
113 Verslag van het college van commissarissen aan de algemene vergadering van de nv Belgonucléaire voor het boek-

jaar dat op 30 september 2019 werd afgesloten.
114 Wetgevende werkgroep FOD Economie, NIRAS en Synatom, Ontwerpfiche 13 – Vrijwillige stopzetting van de acti-

viteit, intern document.
115 Het Rekenhof heeft dat in de volgende bewoordingen benadrukt op p. 15 van het verslag over de rekeningen 

2014 en 2015 van NIRAS: “NIRAS heeft de toezichthoudende ministers al meermaals gewezen op de problematiek van 
producenten die hun activiteiten stopzetten, maar er is nog geen enkele beslissing genomen over de financiële bijdrage 
van die exploitaties. Het grootste risico is dat de Staat opdraait voor de kosten van het beheer van het afval van die in 
vereffening gegane firma’s. Het Rekenhof beveelt de toezichthoudende ministers aan deze kwestie snel uit te klaren”.

116 Wetgevende werkgroep FOD Economie, NIRAS en Synatom, Ibid.
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• De regeringscommissarissen kunnen niet deelnemen aan de raden van bestuur van 
Belgoprocess, Belgonucléaire, Transrad en Bel V. Ze volgen de toestand van die dochter-
vennootschappen op via de agendapunten van de raden van bestuur van de moederven-
nootschap.

• Het IRE heeft geen governance-kader gedefinieerd om de betrekkingen met de dochter-
vennootschappen en zijn verplichtingen inzake toezicht en transparantie van de infor-
matie te omkaderen.

• De diensten interne audit van de entiteiten nemen de dochtervennootschappen niet op 
in hun controleperimeter, met uitzondering van de diensten en processen die gemeen-
schappelijk zijn voor NIRAS en haar dochtervennootschap Belgoprocess.

• Hoewel de regelgeving daarin voorziet, heeft het FANC de periodieke audits van de wer-
king van Bel V of van de toezichtfuncties die het aan haar delegeert, niet uitgevoerd.

• Het SCK CEN en de privépartner bezitten elk 50 % van de aandelen van Belgonucléaire, 
maar de privépartner heeft een doorslaggevende stem in de raad van bestuur.

• Door het stopzetten van de activiteiten van Belgonucléaire rijst de vraag of de onderne-
ming op lange termijn de nodige financiële middelen kan genereren om de evoluties van 
de kosten van het beheer van haar radioactieve afval te dekken.

• De wetgeving voorziet niet in een regel die ervoor zorgt dat de kosten in samenhang met 
de diensten van NIRAS worden gedekt door de entiteiten die deze diensten genieten in 
het geval dat een producent van radioactief afval zijn activiteiten stopzet.

Het Rekenhof concludeert dat de federale entiteiten van de nucleaire sector hun deelne-
mingsbeleid moeten definiëren en dat ze de daarmee verbonden risico’s beter moeten om-
kaderen. Het formuleert de volgende aanbevelingen.

Deelnemingsbeleid
A8

Een deelnemingsbeleid definiëren en het periodiek herbekijken.

Gewestelijke bevoegdheid
A9

De financiering door de Staat van activiteiten die tot gewestelijke 
bevoegdheden behoren (IRE Elit), evalueren.

Betrekkingen met de  
dochtervennootschappen

A10

Governance-regels goedkeuren om de betrekkingen met de doch-
tervennootschappen te omkaderen, met verplichtingen inzake 
rapportering en transparantie ten aanzien van hun moederinstel-
ling.

Informatie over de  
dochtervennootschappen

A11

De toestand van de dochtervennootschappen regelmatig onder-
zoeken in de raden van bestuur.

Stopzetting van de  
activiteiten van een  
producent van  
radioactief afval

A12

Het wettelijke en regelgevende kader van de producenten van 
radioactief afval aanpassen om te waarborgen dat na de stopzet-
ting van de economische activiteit van de producent voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn om de kosten van het afval-
beheer te dekken.
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Hoofdstuk 5

Algemene conclusie en 
aanbevelingen
5.1	 Conclusies

De federale entiteiten van de nucleaire sector (FANC, SCK CEN, IRE en NIRAS) hebben 
beheerautonomie die hun is verleend door hun respectieve regelgevingen, die de mechanis-
men voor toezicht door de Staat definiëren. Het Rekenhof heeft enerzijds onderzocht of de 
Staat een duidelijke koers heeft gedefinieerd waardoor die entiteiten en de toezichtorganen 
zich kunnen laten leiden bij hun actie, en anderzijds of er voorzien is in beheerinstrumen-
ten waarmee de Staat een doeltreffende controle en omkadering kan verzekeren, en of die 
instrumenten worden gebruikt. Het heeft ook bij de vier entiteiten de mechanismen geëva-
lueerd die ze hebben ingevoerd om de bestuurlijke risico’s te beheersen die gepaard gaan 
met hun werking en met hun dochtervennootschappen.

5.1.1 Toezicht door de Staat
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de Staat zijn toezicht hoofdzakelijk uitoefent via de 
regeringscommissarissen die door de ministers worden aangesteld om te zetelen in de be-
stuurs- en toezichtsorganen van de entiteiten. Naast de algemene oriënterende lijnen die 
worden gedefinieerd in de algemene beleidsnota’s, komen de ministers weinig tussen bij het 
definiëren van de strategische koers van de entiteiten. De Staat heeft geen beheerovereen-
komst of protocol met die entiteiten gesloten om de respectieve rechten en verplichtingen 
te definiëren. In de context van de progressieve uitstap uit kernenergie en de impact daar-
van op de opdrachten van de entiteiten is het bijzonder belangrijk deze rechten en verplich-
tingen te definiëren. Voor het FANC heeft de uitstap uit kernenergie een heel grote impact 
aangezien zijn financiering grotendeels afkomstig is van de bijdragen die de producenten 
van kernenergie betalen.

Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat de Staat geen procedures heeft gedefinieerd om de 
aanstelling van de regeringscommissarissen en de bestuurders alsook de onverenigbaarhe-
den die met de functie samenhangen, te omkaderen. De regeringscommissarissen beschik-
ken niet over een opdrachtbrief of enig ander document dat de strategische richtsnoeren 
van de minister, hun doelstellingen en hun verplichtingen, onder meer inzake rapportering 
vermeldt.

De FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Economie hebben slechts een beperkte invloed in 
het kader van het toezicht van de Staat op de entiteiten.

Het Rekenhof concludeert dat de Staat het uitoefenen van zijn toezicht op de federale en-
titeiten meer zou moeten omkaderen en dat de betrekkingen met de entiteiten zouden 
moeten worden geregeld in een beheerovereenkomst of protocol waarin de doelstellingen 
en de rechten en verplichtingen van de partijen worden gepreciseerd.
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De aanstelling van regeringscommissarissen en bestuurders zou ook beter moeten worden 
omkaderd door de functieprofielen, de opdrachtbrieven, de vergoeding alsook de regels 
inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten te definiëren.

Gelet op de verantwoordelijkheden van de FOD’s inzake de financiering van en het toezicht 
op de nucleaire sector, zou hun rol in het kader van het toezicht op de entiteiten beter moe-
ten worden gepreciseerd, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de entiteiten.

5.1.2	 Governance-mechanismen	bij	de	entiteiten
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de vier entiteiten de opdrachten en verantwoordelijkhe-
den van hun raad van bestuur nader hebben bepaald en dat ze sinds 2017 meer nauwkeurige 
regels hebben gedefinieerd inzake de vergoeding en de aanwezigheid in vergaderingen. Het 
FANC, NIRAS en het IRE hebben die regels laten valideren door de toezichthoudende over-
heid.

In de vier entiteiten waren gemiddeld 80 % van de bestuurders in de vergaderingen van de 
raad van bestuur aanwezig tussen 2015 en 2018.

Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat enkel de raad van bestuur van het FANC voorziet 
in een evaluatie van zijn werking, van zijn betrekkingen met de directie en van de hem ter 
beschikking gestelde informatie. Volgens het Rekenhof is dat een goede praktijk.

Op het vlak van interne audit zijn het FANC, NIRAS en het SCK CEN sinds 2019 onderwor-
pen aan de wet van 22 mei 2003 die bepaalt dat een interne audit moet worden ingericht. Ze 
zijn echter niet opgenomen in de perimeter van het Auditcomité van de Federale Overheid 
(ACFO) noch in die van de dienst Federale Interne Audit (FIA). De raden van bestuur van 
het FANC, van NIRAS en van het SCK CEN hebben auditcomités en interne-auditfuncties 
opgericht. Gelet op de kleinschaligheid van de entiteiten zijn nog verbeteringen nodig om 
te waarborgen dat ze in overeenstemming zijn met de goede praktijken.

De bij de vier entiteiten ingevoerde systemen voor risicobeheer focussen voornamelijk op 
de risico’s van nucleaire beveiliging en veiligheid. De entiteiten beschikken niet over een 
systeem voor globaal risicobeheer om alle risico’s, inclusief de organisatorische, financiële, 
commerciële en juridische risico’s, te kunnen identificeren, evalueren en beheren. De audit-
comités beschikken niet over een totaalbeeld van de interne beheersing van de entiteiten 
omdat een dergelijk systeem en een rapportering over het risicobeheer ontbreken.

5.1.3 Mechanismen voor toezicht op de dochtervennootschappen
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de activiteiten van de dochtervennootschappen over-
eenstemmen met het maatschappelijk doel of met de opdrachten van de moedervennoot-
schap.

Het merkt echter op dat de Staat een activiteit waarvoor een gewest bevoegd is, heeft gefi-
nancierd door via de participatiemaatschappij deel te nemen aan de oprichting van IRE Elit.

De aanstelling van de bestuurders in de beheerorganen van de dochtervennootschap-
pen speelt een overwegende rol bij het toezicht van de entiteiten op hun dochterven-
nootschappen. Met uitzondering van IRE Elit en Belgonucléaire vormt de toestand van de 
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dochtervennootschappen geen regelmatig agendapunt van de raad van bestuur van de en-
titeiten. De informatie die tijdens die raden wordt gedeeld, is echter noodzakelijk om de 
deelnemingen periodiek te evalueren. Ze kan de regeringscommissarissen die niet worden 
uitgenodigd voor de raden van bestuur van Belgoprocess, Belgonucléaire, Transrad en Bel 
V, ook in staat stellen de toestand van die dochtervennootschappen op te volgen. De FOD 
Economie is vertegenwoordigd in en neemt deel aan de vergaderingen van de raad van be-
stuur van Belgoprocess.

Het IRE heeft geen governance-kader gedefinieerd om de betrekkingen met de dochterven-
nootschappen en zijn verplichtingen inzake toezicht en transparantie van de informatie te 
omkaderen. Het SCK CEN is de enige entiteit die een deelnemingsbeleid heeft gedefinieerd.

De interne-auditdiensten van de entiteiten nemen de dochtervennootschappen niet op 
in hun controleperimeter, met uitzondering van de gemeenschappelijke diensten van NI-
RAS en haar dochtervennootschap Belgoprocess. Bij het FANC voorziet de regelgeving in  
periodieke audits van de werking van Bel V of van de toezichtfuncties die het FANC haar 
heeft gedelegeerd. Het Rekenhof stelt vast dat het FANC in april 2020 geen dergelijke audits 
heeft gepland.

Het SCK CEN heeft geen doorslaggevende invloed uitgeoefend op de aanstelling van de 
meeste bestuurders van Belgonucléaire, noch op de koers van het beheer, terwijl het de 
helft van de aandelen bezit. Sinds een aanpassing van de statuten van Belgonucléaire in fe-
bruari 2019 beschikt het SCK CEN over 50 % van het stemrecht in de algemene vergadering, 
maar de privépartner behoudt een doorslaggevende stem in de raad van bestuur.

De stopzetting van de economische activiteit van Belgonucléaire, de ontmanteling van haar 
installaties en de verkoop van haar dochtervennootschappen doen de vraag rijzen of de on-
derneming op lange termijn de nodige financiële middelen kan genereren om de evoluties 
van de kosten van het beheer van haar radioactieve afval te dekken. De wetgeving voorziet 
niet in regels die ervoor zorgen dat de kosten in samenhang met de dienst van NIRAS wor-
den gedekt door de entiteiten die deze diensten genieten in het geval dat een producent van 
radioactief afval zijn activiteiten stopzet.
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5.2	 Aanbevelingen

Thema Aanbeveling Gericht aan Zie punt

Contractueel 
vastgelegde 
relaties

A1

De relaties tussen de Staat en de entitei-
ten contractueel vastleggen in de vorm 
van een beheerovereenkomst (SCK CEN, 
NIRAS, IRE) of een protocol (FANC) waarin 
de rol van de FOD’s Economie en Binnen-
landse Zaken zou worden gepreciseerd.

Regering

Raden van bestuur 
van de entiteiten

2.2

Regerings-
commissarissen

A2

De functie van regeringscommissaris 
professionaliseren, door competentie-
profielen vast te leggen, regels inzake 
vergoeding, belangenconflicten en onver-
enigbaarheden, de opdrachten en doel-
stellingen van de commissarissen en hun 
verplichtingen inzake rapportering.

Wetgever en/of 
regering

2.3

Aanstelling van 
bestuurders

A3

De rol van de instellingen en van de FOD’s 
versterken (behalve in het geval van het 
FANC) in het proces van het definiëren van 
de competentieprofielen, en van regels 
inzake onverenigbaarheden en belangen-
conflicten van de bestuurders.

Wetgever en/of 
regering

2.4

Raad van bestuur

A4

Voorzien in een periodieke evaluatie van 
de werking van de raad van bestuur, van 
zijn betrekkingen met de directie en van 
de aan de raad voorgelegde informatie.

Raden van bestuur 
van de entiteiten 3.1.1

A5

De regels inzake governance, waaronder 
het vergoedingsbeleid, formaliseren in een 
door de toezichthoudende overheid geva-
lideerd officieel document.

Raden van bestuur 
van de entiteiten

Regering

3.1.2

Interne audit

A6

De aan de wet van 2003 onderworpen en-
titeiten opnemen in de perimeter van het 
Auditcomité van de Federale Overheid 
(ACFO) en van de Federale Interne Audit 
(FIA) om de middelen in gemeenschap te 
brengen en de onafhankelijkheid van de 
leden van het auditcomité te waarborgen.
Onderzoeken of het IRE ook daarin moet 
worden ondergebracht.

Wetgever

Regering

3.2

3.4

Globaal 
risicobeheer

A7

Systemen voor globaal risicobeheer invoe-
ren.

Raden van bestuur 
van de entiteiten

3.3

Deelnemingsbeleid
A8

Een deelnemingsbeleid definiëren en het 
periodiek herbekijken.

Raden van bestuur 
van de entiteiten

4.1
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Thema Aanbeveling Gericht aan Zie punt

Gewestelijke 
bevoegdheid

A9

De financiering door de Staat van activitei-
ten die behoren tot gewestelijke bevoegd-
heden (IRE Elit) evalueren.

Regering 4.2

Betrekkingen 
met de dochter-
vennootschappen

A10

Governance-regels goedkeuren om de be-
trekkingen met de dochtervennootschap-
pen te omkaderen, met verplichtingen 
inzake rapportering en transparantie ten 
aanzien van hun moederinstelling.

Raden van bestuur 
van de entiteiten 4.3.2

Informatie over de 
dochtervennoot-
schappen

A11

De toestand van de dochtervennootschap-
pen regelmatig onderzoeken in de raden 
van bestuur.

Raden van bestuur 
van de entiteiten

4.3.1 
4.3.4

Stopzetting van 
de activiteiten van 
een producent van 
radioactief afval

A12

Het wettelijke en regelgevende kader van 
de producenten van radioactief afval aan-
passen om te waarborgen dat na de stop-
zetting van de economische activiteit van 
de producent voldoende financiële midde-
len beschikbaar zijn om de kosten van het 
afvalbeheer te dekken.

Wetgever 4.4.2





Bijlagen
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Bijlage 1

Antwoord van de minister van Werk, Economie en Consumenten
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Bijlage 2

Antwoord van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

(Vertaling)

Minister van Energie, Leefmilieu
en Duurzame Ontwikkeling

Rekenhof
De heer eerste voorzitter, Philippe Roland
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Brussel, 6 augustus 2020

Betreft: Beheersing door de Staat van de bestuurlijke risico’s in de nucleaire sector van de 
federale Staat

Geachte heer eerste voorzitter,

Ik heb uw ontwerpverslag over de beheersing door de Staat van de bestuurlijke risico’s in de 
nucleaire sector van de federale Staat goed ontvangen.

Ik wil u bedanken voor de kwaliteit en de diepgang van het in de verschillende organisaties 
uitgevoerde auditwerk en voor de relevantie van meerdere aanbevelingen. Het is een objec-
tieve analyse die uiteraard verbeterpistes en aandachtspunten belicht, maar ook meerdere 
goede praktijken die nu al bestaan.

Sommige aanbevelingen of punten die het Rekenhof aanhaalt, vergen in bepaalde gevallen 
een grondig onderzoek door mijn diensten bij de organisaties en de administratie die onder 
mijn toezicht of onder gezamenlijk toezicht vallen, opdat ik op pertinente wijze zou kunnen 
reageren.

Hoogachtend,

Marie-Christine Marghem

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
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