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1 Algemene rekening van de Staat 2010

Laattijdige overzending van de rekeningen 

De uitvoeringsrekening van de begroting is laattijdig aan het Rekenhof over-
gezonden, in het bijzonder het deel ontvangsten. Bovendien werden door de 
administratie nog tot midden november aanvullingen en wijzigingen aan de 
reeds overgelegde rekeningen aangebracht. 

Krachtens artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van 
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, stelt de minister 
van Begroting de algemene rekening van het algemeen bestuur op en ver-
zendt ze naar het Rekenhof vóór 30 juni van het jaar na het jaar waarop de 
rekening betrekking heeft.

Het deel over de uitgaven werd verstuurd op 11 juli 2011.

Na opmerkingen van het Rekenhof werden op 6 en 25 oktober 2011 in dat 
deel verbeteringen aangebracht.

De overzending van het deel over de ontvangsten in de rekening van uit-
voering van de begroting loopt al jarenlang systematisch een paar maanden 
vertraging op. 

Een eerste versie van het deel over de ontvangsten werd aan het Rekenhof 
overgezonden op 25 oktober 2011, een tweede deel op 17 november 2011. 
Daarin werd rekening gehouden met de opmerkingen van het Rekenhof. 
De tabellen van de rekening met de verrichtingen op de terugbetalings- en 
toewijzingsfondsen en de verrichtingen van de staatsdiensten met algemeen 
beheer werden eveneens met vertraging overgezonden, op 8 november 
2011. 

Het Rekenhof heeft heel wat materiële vergissingen vastgesteld in het deel 
uitgaven van de overgezonden rekeningen, ook in de algemene totalen. De 
fouten zijn gesignaleerd aan de administratie maar werden slechts gedeel-
telijk weggewerkt. 

Door de late overzending van de rekening van de ontvangsten en het gebrek 
aan verantwoordingsstukken voor het grootste gedeelte van de ontvangsten, 
kon het Rekenhof hiervoor enkel een louter vormelijke controle uitvoeren. 
Ook in dat deel van de rekening van uitvoering van de begroting werden heel 
wat fouten vastgesteld. 

2 Ontvangsten geïnd door de Staat

Totale ontvangsten geïnd door de Staat

Het Rekenhof heeft de door de Staat geïnde ontvangsten in 2010 op 102,8 
miljard euro geraamd, zijnde 2,8 miljard meer dan in 2009, waarvan volgens 
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een juridische benadering 43,7 miljard euro aan de Staat toekomt, doch, 
volgens een economische benadering, 28,9 miljard euro. 

Totale fiscale ontvangsten 

De fiscale ontvangsten van de federale Staat bedroegen in 2010 81,1 mil-
jard euro en zijn met 5,76 % gestegen ten opzichte van 2009. Die stijging 
ligt boven de groei van het BBP (+4,06 %). De indirecte belastingen stijgen 
meer dan de directe belastingen (+12,7 % voor de douane en accijnzen en 
+6,8 % voor de btw en de registratie; +4,1 % voor de directe belastingen). In 
vergelijking met 2008 liggen de fiscale ontvangsten voor 2010 nochtans nog 
steeds 2,9 % lager als gevolg van de ontvangsten van de directe belastingen 
die 8,5 % lager liggen dan in 2008.

De fiscale ontvangsten van de federale Staat voor 2010 liggen 0,82 % hoger 
dan de aangepaste ramingen. 

Financiering van andere entiteiten en instellingen

In 2010 werd 29,2 miljard euro als toegewezen belastinggedeelten aan de 
gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies gestort. 
Dat is 0,5 % minder dan de 29,4 miljard euro die in 2009 werd gestort. Die 
bedragen worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van de wetten in-
zake de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Naast de toegewezen belastingen ontvangen de gemeenschappen, de ge-
westen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ook bedragen 
ten laste van de begrotingskredieten (trekkingsrechten, dotaties, buitenland-
se studenten…). In 2010 ging het om een bedrag van 787,9 miljoen euro.

In 2010 werd 7,4 miljard euro aan gewestbelastingen gestort die door de 
Staat waren geïnd. Dat is 8 % meer dan in 2009.

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

Verschillende wetten kennen fiscale ontvangsten toe aan de alternatieve fi-
nanciering van de sociale zekerheid. Voor 2010 werd in totaal 14,7 miljard 
euro toegewezen. In 2010 beliepen de betalingen daarvoor 14,2 miljard euro 
en er werd voor 252,0 miljoen euro aan achterstallen gestort. De RSZ, het 
RIZIV en het RSVZ zijn de voornaamste begunstigden van deze toegewe-
zen middelen.

3 Uitvoeringsrekening van de begroting 2010

Algemeen resultaat

De lopende verrichtingen en de kapitaalverrichtingen voor 2010 zijn als volgt 
vastgesteld: 

Tabel 1 – Algemeen resultaat van de verrichtingen (in miljoen euro)

Ontvangsten 43.706,0
Uitgaven 54.580,9
Nettobegrotingssaldo -10.874,9
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Vorderingensaldo

Het vorderingensaldo van de federale overheid, dat door het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen (INR) wordt berekend en dat niet voorkomt in de alge-
mene rekening, is in 2010 minder ongunstig dan in 2009. Het vertoont voor 
het jaar 2010 een saldo van -10.772 miljoen euro (dat is -3 % van het BBP) 
tegenover -14.231 miljoen euro voor het jaar 2009 (-4,2 % van het BBP). 

Voor alle overheidsbesturen samen bedroeg dat saldo in 2010 -14.390 mil-
joen (-4,1 % van het BBP), tegenover -19.637 miljoen euro (-5,8 % van het 
BBP) het jaar voordien. 

Op de rijksmiddelenbegroting aangerekende ontvangsten 

De ontvangsten die op de rijksmiddelenbegroting worden aangerekend, zijn 
de ontvangsten die terugvloeien naar de Staat na aftrek van de voorafnames 
voor andere begunstigden. De fiscale ontvangsten die op de rijksmiddelen-
begroting worden aangerekend, zijn dus residuair van aard. 

De ontvangsten in de rijksmiddelenbegroting bedragen 43.706,0 miljoen euro 
(leningopbrengsten niet meegerekend), een stijging van 4,7 % ten opzichte 
van 2009. Ze overstijgen ook de begrotingsramingen met 7,2 %. 

Bijzondere commentaar: Terugvordering van de aanvullende vergoe-
dingen bovenop het brugpensioen in het kader van het textielplan

In de jaren tachtig kende de Staat in het kader van het vijfjarenplan voor de 
textielsector aanvullende vergoedingen brugpensioen toe aan de ontslagen 
werknemers van die sector. Het Rekenhof bracht eerder al verslag uit over de 
problematiek van de terugbetaling daarvan door de fondsen voor bestaan-
szekerheid. Op een uitstaande schuld van 74.092.321,97 euro hebben de 
betrokken fondsen tot en met 2010 slechts 3.588.806,67 euro terugbetaald 
aan de Staat. De administratie beschouwt het saldo als oninvorderbaar en 
het Rekenhof verzocht de minister van Economie dan ook een beslissing te 
nemen om voor dit aanslepend probleem een definitieve wettelijke oplossing 
te bieden.   

Ten laste van de uitgavenbegroting aangerekende uitgaven

In 2010 bedroegen de begrotingsuitgaven, zonder de aflossing van de rijks-
schuld, 54.580,9 miljoen euro.

De primaire uitgaven stegen in 2010 met 10,7 % ten opzichte van 2009. Die 
stijging is vooral toe te schrijven aan de hogere kredietverleningen en deel-
nemingen in de sectie van de Rijksschuld en aan de hogere overdrachten in 
de sociale zekerheid.

De gezamenlijke kredieten van 2010 werden voor 94,4 % benut.

Bijzondere commentaar: Analyse van de provisies in verschillende 
secties van de algemene uitgavenbegroting 

In de algemene uitgavenbegroting 2010 zijn vijf interdepartementale provi-
sies opgenomen. Ze dienen om diverse kosten van de FOD’s en de POD’s te 
dekken waarvoor geen specifieke kredieten konden worden ingeschreven. 



8 168e Boek van het Rekenhof

Samenvatting

Het gaat om kosten voor personeel, werkingskosten, gerechtskosten, kos-
ten voor de organisatie van het Belgische voorzitterschap van de Europese 
Unie en energiebesparende investeringen.Van deze provisies werd in totaal 
187,8 miljoen aan vereffeningskredieten overgedragen naar de begrotingen 
van de departementen.

Met dat systeem kunnen onverwachte kosten of kosten die bij de opmaak 
van de begroting moeilijk te becijferen zijn, worden gedragen. Het vormt ech-
ter een belangrijke uitzondering op de regel van de begrotingsspecialiteit en 
is niet altijd compatibel met de noodzaak van transparantie en exhaustiviteit 
van de departementbegrotingen.

Begrotingsuitgaven per begrotingssectie

Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging: budgettaire weerslag van de 
maatregelen om het militaire personeel in te krimpen

De maatregel van vrijwillige opschorting van de prestaties die in 2008 werd 
ingevoerd en waarbij de eerste opschortingen plaatsvonden in 2009 heeft tot 
doel het personeelsbestand van Defensie zo snel mogelijk te reduceren, en 
dit op vrijwillige basis. Met die maatregel kan Defensie jong personeel blijven 
aanwerven zodat haar operationaliteit en, op langere termijn, een evenwich-
tige leeftijdsstructuur worden gegarandeerd.

Sectie 25 – Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 
kostprijs van de grieppandemie A/H1N1

Het Rekenhof raamt de kostprijs van de grieppandemie A/H1N1 ten laste van 
de FOD Volksgezondheid op 85 miljoen euro. Het stelt vast dat de hele voor-
raad vaccins (5 miljoen doses) en de helft van de voorraad mondmaskers 
(4,8 miljoen maskers) vervallen zijn en zullen moeten worden vernietigd.

Sectie 51 – Rijksschuld: annulatie van receiver swaps

In 2010 heeft de Schatkist een reeks “receiver swaps” geannuleerd. Deze 
receiver swaps hebben in 2010 op kasbasis een tweeledig budgettair effect 
gesorteerd, namelijk 686,0 miljoen euro aan intrestinkomsten en 2.160,7 mil-
joen euro aan annulatiepremies. Deze laatste moeten wel pro rata temporis 
worden verdeeld over de begrotingen van de resterende jaren waarin de 
geannuleerde swaps zouden hebben gelopen.

Toewijzingsfondsen

Uit de uitvoeringsrekening 2010 blijkt dat sommige toewijzingsfondsen op 
1 januari 2010 nog belangrijke saldi bevatten, voor een totaal bedrag van 
673,8 miljoen euro, terwijl in de begrotingsdocumenten voor het jaar 2010 
hiervoor een nulsaldo was vermeld.

Voor twee fondsen werden de wettelijke voorschriften die het gebruik van 
toewijzingsfondsen voorbehouden voor gelden die aan andere overheden 
worden toegewezen, niet nageleefd.
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4 Jaarrekeningen 2010

De jaarrekening 2010 is de tweede rekening die rapporteert over de eco-
nomische activiteiten van de departementen die met Fedcom werken. Een 
globaal overzicht van het patrimonium van het algemeen bestuur zal in prin-
cipe pas in 2013 voorhanden zijn, nadat alle FOD’s en POD’s in Fedcom zijn 
gestapt. 

Het reglementair kader van Fedcom is nog niet volledig afgewerkt en het 
ontbreekt de departementen aan voldoende instructies en richtlijnen over de 
manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd.

Het Rekenhof formuleert opmerkingen over de volledigheid, de juistheid en 
de getrouwheid van de boekhoudverrichtingen, alsook over de naleving van 
het boekhoudplan, de samenstelling van het maatschappelijk vermogen, de 
afgrenzing tussen de boekjaren, de toepassing van de notie van het vastge-
steld recht en de onmogelijkheid om de budgettaire en de algemene boek-
houding te reconciliëren.

5 Evolutie van de staatsschuld en impact van de financiële crisis

Evolutie van de staatsschuld

In 2010 bedroegen de brutofinancieringsbehoeften van de Staat 43.490,6 
miljoen euro. Om die behoeften en een deel van de beheersverrichtingen te 
financieren, heeft de Staat voor 45.302,6 miljoen euro aan langetermijnef-
fecten uitgegeven.

Tussen 31 december 2009 en 31 december 2010 steeg de brutostaatsschuld 
met 19.768,6 miljoen euro. Op het einde van het jaar bedroeg ze 
341.608,2 miljoen euro. De geconsolideerde bruto-overheidsschuld 
(340.739 miljoen euro), uitgedrukt in procent van het BBP, steeg in die 
periode met 0,3 percentpunt tot 96,2 % op 31 december 2010.

Impact van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en 
om de financiële stabiliteit van de eurozone te vrijwaren 

Om de financiële sector te ondersteunen, had de Staat op datum van  
15 november 2011 15,7 miljard euro in het kapitaal van een aantal financiële 
instellingen geïnvesteerd en 8,6 miljard euro aan dezelfde sector geleend. 
De Staat had ook waarborgen verleend voor maximum 138,1 miljard euro.

De bankdeposito’s, de tak-21-levensverzekeringen en het kapitaal van er-
kende coöperatieve vennootschappen worden gewaarborgd voor maximum 
100.000 euro per persoon en per financiële instelling, verzekeringsmaat-
schappij of coöperatieve vennootschap.

In het kader van de steun aan de eurozone heeft de Staat 1,7 miljard euro ge-
leend aan Griekenland en vier door de European Financial Stability Facility 
uitgegeven leningen om Ierland en Portugal te ondersteunen gewaarborgd.
De tussenkomsten ten voordele van een aantal financiële instellingen en de 
eurozone bedroegen op datum van 15 november 2011 globaal 26,0miljard 
euro en de met deze tussenkomsten verband houdende ontvangsten 8,4 mil-
jard euro.
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6 Instellingen van openbaar nut en staatsdiensten met afzonder-
lijk beheer 

Naleving van de wettelijke termijnen 

De wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van de reke-
ningen van de openbare instellingen worden onvoldoende in acht genomen. 
Op 31 oktober 2011 beschikte het Rekenhof, voor het jaar 2010, slechts 
over 19 van de 32 verwachte rekeningen. Voor de jaren 2009 en 2008 heb-
ben respectievelijk 9 en 2 instellingen hun rekeningen nog niet toegezonden. 
Het Rekenhof stelt geen beduidende verbetering vast ten opzichte van voor-
gaande jaren.

7 Rechtsprekende opdracht

Overlegging en afsluiting van de rekeningen van rekenplichtigen

Bij sommige diensten bestaat nog steeds een belangrijke achterstand in de 
voorlegging van de rekeningen van de rekenplichtigen aan het Rekenhof, 
ondanks de herinneringsbrieven die regelmatig worden toegestuurd aan de 
betrokken administraties en ministers.

Rechtsprekende fase

In 2010 ontving het Rekenhof van de bevoegde overheden acht beslissingen 
om rekenplichtigen bij wie een tekort in de rekening werd vastgesteld, niet te 
dagvaarden. In het totaal bedroegen de tekorten ruim 169.000 euro. 

Met betrekking tot twee tekorten van 1.563,41 USD en 9.514, 82 euro, vast-
gesteld in 2007 en 2006 in de rekeningen van rekenplichtigen bij de FOD 
Buitenlandse Zaken, nam de bevoegde overheid geen beslissing tot al of 
niet dagvaarding. Bijgevolg verkregen die rekenplichtigen vijf jaar na het 
neerleggen van hun functie als rekenplichtige definitief kwijting.

8 Beheer en interne controle

Derde evaluatie van de inwerkingtreding van het project Fedcom bij som-
mige departementen van het algemeen bestuur

De minister van Begroting en zijn administratie hebben belangrijke inspan-
ningen geleverd om tegemoet te komen aan de opmerkingen en aanbeve-
lingen die het Rekenhof vanaf zijn 164e Boek met betrekking tot Fedcom 
heeft geformuleerd, maar voor een aantal problemen is nog geen afdoende 
oplossing voorhanden. 

De dienst Federale Accountant is verantwoordelijk voor de goede werking 
van Fedcom in de departementen die al met die nieuwe toepassing werken 
en moet tegelijkertijd de overgang naar de nieuwe boekhouding van de an-
dere departementen en de diensten beoogd door artikel 2, 2° tot 4°, van de 
wet van 22 mei 2003 voorbereiden. Door deze vele verantwoordelijkheden, 
slaagt hij er niet meer in dit informaticaproject voldoende te beheersen. De 
oplossingen van de dienst blijven dan ook, ten aanzien van de verwachtingen 
van de gebruikers van het systeem, vaak beperkt tot individuele en punctu-
ele acties die tegemoet moeten komen aan de meest dringende behoeften. 
Voorts zou het project beter gestuurd en opgevolgd moeten worden, wat 
betekent dat de verantwoordelijkheden van de dienst Federale Accountant 
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enerzijds en van de departementen anderzijds duidelijker zouden moeten 
worden omschreven.

Omzetting van orde- en thesaurierekeningen naar Fedcom (vervolgonder-
zoek)

De overdracht van de orde- en thesaurierekeningen naar het nieuwe comp-
tabiliteitsstelsel wordt onvoldoende gestuurd. De uitgevaardigde instructies 
zijn onvolledig en deels in strijd met de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 
en het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boek-
houdplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, 
de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Een ge-
brek aan documentatie en informatie is de belangrijkste oorzaak voor de 
laattijdige, onvolledige of onjuiste overdracht van rekeningen.

Een aantal saldi, voor een bedrag van 20,1 miljoen euro op orderekeningen, 
die fungeerden als tussenrekeningen waarop sommen werden geboekt die 
in fine begrotingsontvangsten voor de federale Staat zijn, werden bij de over-
dracht naar Fedcom ten onrechte niet op de begrotingsartikels aangerekend. 
De compensatie van de positieve en negatieve saldi op de inactieve orde- 
en thesaurierekeningen vereist een wettelijke machtiging en het saldo van 
de orderekening waarop deze inactieve rekeningen worden samengebracht 
moet naar de rijksmiddelen worden gestort. Op 31 december 2010 ging het 
om een bedrag van 195,1 miljoen euro.

Boeking in Fedcom van begrotingsuitgaven op basis van vastgestelde rech-
ten

Alle verrichtingen waarbij derden betrokken zijn, die de diensten behorend 
tot de Fedcomperimeter voor eigen rekening doen en die leiden tot een fi-
nanciële afwikkeling, moeten door die diensten worden geboekt wanneer het 
recht is vastgesteld. Dit betekent op het moment dat een gedelegeerde amb-
tenaar bevestigt dat precies is voldaan aan vier in de wet vastgelegde voor-
waarden. Het Rekenhof is van oordeel dat de verschillende actoren deze 
centrale notie niet voldoende onder de knie hebben en dat er tekortkomingen 
zijn in het toepasselijke wettelijke en reglementaire kader. 

Verwerking van schuldvorderingen in Fedcom, van hun ontvangst tot de boe-
king van de vastgestelde rechten in de algemene boekhouding en in de be-
grotingsboekhouding

De verschillende fasen van de uitgavencyclus in Fedcom zijn geïntegreerd 
in processen die de rol van de betrokken actoren, de uit te voeren controles 
en de boekingen die in elke fase moeten worden uitgevoerd in de informati-
catoepassing SAP, preciseren.

Het Rekenhof heeft de verwerking van schuldvorderingen onderzocht, van 
hun ontvangst tot de vaststelling van het recht en de boeking ervan in de al-
gemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding. Het komt daarbij tot 
de conclusie dat het regelgevend, administratief en boekhoudkundig kader 
onvolledig is en dat de ontwikkelde procedures niet volstaan. De verantwoor-
delijkheden van de actoren die in deze processen een rol spelen, zijn slecht 
omschreven. Het Rekenhof wijst tot slot op de zwakheden in de organisatie 
van de interne controle en op het feit dat de vereffenaars hun rol en het be-
lang van de vaststelling van rechten niet goed percipiëren.
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Encours van de vastleggingen, overgedragen schuldvorderingen en stand 
van de verwijlintresten bij de federale departementen

Het Rekenhof heeft in mei 2011 een bevraging georganiseerd bij de zeven-
tien federale departementen met de bedoeling om voortaan jaarlijks, als 
commentaar bij de rekeningen van het algemeen bestuur van de Staat, in-
formatie te verstrekken over het tijdig nakomen van de financiële verplichtin-
gen. Bij de afsluiting van dit Boek had de FOD Werkgelegenheid nog geen 
gevolg gegeven aan die bevraging. De POD Wetenschapsbeleid deelde 
mee dat het geen antwoord kon verstrekken op het merendeel van de ge-
stelde vragen. 

Eind 2010 bedroeg het encours van de vastleggingen 4,6 miljard euro. 

Niet alle departementen konden informatie verstrekken over de verwijlintres-
ten die ze hadden betaald tengevolge van laattijdige betalingen. Volgens de 
onvolledige gegevens zouden er in 2010 in totaal voor een bedrag van 2,1 
miljoen euro verwijl- en gerechtelijke intresten zijn betaald.

FOD Justitie : Financiële evolutie, opvolging en beheer van de gerechtskos-
ten in strafzaken

Het Rekenhof heeft een onderzoek gevoerd naar de evolutie, de opvolging 
en het beheer van de kredieten voor gerechtskosten in strafzaken.

In vijftien jaar namen de gerechtskosten toe van 24 tot 107 miljoen euro, 
terwijl de middelen op de (initiële) begroting de laatste jaren telkens opnieuw 
ontoereikend bleken. Ondanks een aantal recente maatregelen kunnen 
met de huidige gegevensbanken de verbintenissen en de uitgaven voor ge-
rechtskosten nog steeds niet adequaat worden opgevolgd. Al deze factoren 
leiden frequent tot betalingsachterstand, voor een derde tot een kwart van 
de facturen. 

Ondanks de beleidsverklaringen en de initiatieven om deze uitgaven beter te 
beheersen, is er onvoldoende inzicht in de oorzaken van de ongebreidelde 
stijging van bepaalde gerechtskosten (bv. gerechtsdeurwaarders) en is een 
neerwaartse aanpassing van bepaalde tarieven wenselijk. Zo kost het op-
stellen van een DNA-standaardprofiel in België drie- tot viermaal meer dan 
in Frankrijk. Ook wat betreft de geplande tariefvermindering voor telefoontap 
blijven onduidelijkheden bestaan. Het Rekenhof stelde ook tekortkomingen 
vast in de boekhouding en de interne controle, evenals enkele onrechtmatig-
heden bij de betaling van prestaties geleverd door tolken.

FOD Binnenlandse Zaken: Fonds ter financiering van sommige uitgaven ver-
bonden met de veiligheid van de Europese Toppen te Brussel

Het Rekenhof heeft de procedures onderzocht voor de toekenning en de 
aanwending van de subsidies die de zes Brusselse politiezones en de ne-
gentien Brusselse gemeenten krijgen uit het “Fonds ter financiering van 
sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de 
organisatie van de Europese Toppen te Brussel” bij de FOD Binnenlandse 
Zaken. 

Sinds zijn oprichting in 2003 kampt dit fonds met een onderbenutting van de 
uitgetrokken vereffeningskredieten. Eind 2010 waren er nog voor een totaal 
bedrag van 49,4 miljoen euro kredieten beschikbaar op dit fonds.
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FOD Buitenlandse Zaken: Leningen van staat tot staat

In het kader van zijn beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en 
ondersteuning van de uitvoer naar ontwikkelingslanden kent België jaarlijks 
leningen toe aan vreemde staten. Het Rekenhof beveelt aan een instrument 
uit te werken om de projecten te selecteren, overeenkomstig het OESO-
Arrangement. Voorts pleit het ook, ondanks het feit dat op basis van de con-
troles over de periode 2008-2010 geen onregelmatigheden werden vastge-
steld, voor een boekhoudkundig beheers- en opvolgingssyteem dat meer 
garanties biedt voor de exhaustiviteit en de betrouwbaarheid.

Defensie: Financiële gevolgen van de buitengebruikstelling van sommige 
militaire installaties 

Het plan “De voltooiing van de transformatie” opgesteld door de minister van 
Landsverdediging in 2009 bepaalt de sluiting en vervreemding van bepaalde 
militaire installaties. Hoewel de meerderheid van die installaties inderdaad 
buiten gebruik is gesteld en overgedragen aan de aankoopcomités van de 
FOD Financiën, zijn maar enkele ervan verkocht of afgestaan. Het Rekenhof 
heeft de kosten en de ontvangsten van de sluiting van de installaties bere-
kend.

FOD Financiën: Evaluatie van de financiële rapportering over de diverse in-
formaticaprojecten in het kader van de Coperfinhervormingen 

In de periode 2003-2010 heeft de FOD Financiën een totaal bedrag van 940,7 
miljoen euro aan informaticakredieten vastgelegd, waarvan 654,5 miljoen 
euro ter financiering van Coperfinprojecten. In het licht van het belang van de 
ingezette middelen heeft het Rekenhof onderzocht of de aan de ministerraad 
en de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegde informatie over het 
Coperfinproject adequaat is. Ook heeft het nagegaan of de aanrekening van 
de uitgaven beantwoordde aan het beginsel van de begrotingsspecialiteit.

Op basis van de uitgevoerde audit is het Rekenhof van oordeel dat de rap-
portering aan de beleidsinstanties ook informatie zou moeten bevatten over 
de globale kostprijs van de verschillende projecten over de jaren heen. Daar-
naast is de budgettaire aanrekening op de verschillende begrotingsprogram-
ma’s en –basisallocaties onvoldoende transparant en gebeurt ze in functie 
van de beschikbaarheid van de kredieten.

FOD Financiën: Automatisering van de dossiers in het kader van de terug-
gave van registratierechten 

Het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten voorziet in de 
gedeeltelijke teruggave van de registratierechten in bepaalde omstandighe-
den. De teruggave van de rechten wordt nooit van ambtswege toegekend. Er 
moet een uitdrukkelijke en gemotiveerde aanvraag worden ingediend.

Naar aanleiding van zijn audit over de modaliteiten en resultaten van deze 
automatisering beveelt het Rekenhof aan dat de dossiers binnen de maxi-
mumtermijn van acht maanden worden behandeld om verwijlintresten te ver-
mijden. Het pleit er eveneens voor het gebruik van digitale documenten en 
de toegang tot het informaticaprogramma te beveiligen. 
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FOD Sociale Zekerheid: Beveiliging van de informatica 

Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg de FOD Sociale Zekerheid heeft ge-
geven aan de aanbevelingen die een consultant in 2007 had geformuleerd 
over de beveiliging van de informatica. Het Rekenhof deed zijn onderzoek 
in de context van de hervormingen bij de FOD (telewerk, opheffing van de 
vaste posten…). Het heeft de algemene risico’s van de beveiliging van de in-
formatica onderzocht. Hoewel verschillende aanbevelingen werden gevolgd, 
blijven diverse tekortkomingen die in 2007 werden vastgesteld, nog steeds 
bestaan.

FOD Mobiliteit en Vervoer : Uitvoering van de tiende bijakte aan het samen-
werkingsakkoord Beliris

Eind 2010 bedroegen de saldi van de niet-aangewende vastleggings- en 
vereffeningskredieten van het Belirisfonds respectievelijk 208,2 miljoen euro 
en 468,3 miljoen euro. Het vastleggingspercentage van de middelen uitge-
trokken voor de bevordering van de internationale rol en de hoofdstedelijke 
functie van Brussel, lag tussen 2008 en 2010 (68 %) opmerkelijk hoger dan 
in de periode 2005-2007 (52,5 %). Vooral de kredieten voor investeringen in 
mobiliteit, die meer dan een derde van het investeringsprogramma uitma-
ken, werden vrij veel benut. Toch blijven projecten vertraging oplopen. Dat 
komt door knelpunten die het Rekenhof al in een vorig onderzoek vaststelde, 
namelijk de vaak onrealistische planning en de lange doorlooptijden. Gelet 
op het evolutieve karakter van de doelstellingen van het samenwerkingsak-
koord, zou het aangewezen zijn criteria te bepalen in het in 1993 aangekon-
digde raamakkoord dat evenwel niet werd afgesloten.

9 Human Resources

Personeel van het federaal openbaar ambt in 2010

De federale diensten zouden moeten beschikken over één statistische data-
bank die de administratieve en geldelijke toestand van al het personeel dat 
via de federale begroting wordt bezoldigd, op een betrouwbare, gedetail-
leerde en evolutieve wijze weergeeft. Het Rekenhof had deze opmerking al 
geformuleerd in zijn vorige Boek. 

Momenteel zijn er geen wettelijke bepalingen op grond waarvan een een-
vormige perimeter voor het federaal openbaar ambt in ruime zin kan wor-
den gedefinieerd. Daardoor is een aanzienlijk deel van het personeel dat de 
federale Staat rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigt, niet opgenomen in 
de periodieke inventarissen van de huidige applicatie Pdata of die zijn opge-
maakt in het kader van de monitoring van omzendbrief nr. 602 van 14 april 
2010. Bovendien zijn er synergieën mogelijk tussen die twee gegevensbron-
nen, die gedeeltelijk dezelfde materie dekken. 

In afwachting van de geïntegreerde gegevens die het systeem eHRM gene-
reert over het personeel van de federale administratie, zou moeten worden 
overwogen die statistieken te groeperen. Op die manier zou de inventari-
sering immers kunnen worden gerationaliseerd en zouden de gebruikte ju-
ridische begrippen kunnen worden geüniformiseerd. Bovendien zouden de 
openbare werkgevers kunnen worden verplicht binnen de deadline geünifor-
miseerde, volledige en betrouwbare gegevens te bezorgen. 
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Overeenkomstig de algemene beleidsnota’s van het openbaar ambt krimpt 
het personeelsbestand geleidelijk. Die vermindering verloopt niet lineair en 
geldt niet op dezelfde manier voor alle federale instellingen. In het algemeen 
zijn het hoofdzakelijk de minst gekwalificeerde functies die afnemen. Het 
personeelsbestand van de hogere niveaus groeit daarentegen nog aan. 

De leeftijdspiramide bevestigt de tendens van de vergrijzing in het adminis-
tratief federaal openbaar ambt.

Overheidspensioenen in 2010

In 2010 bedroegen de pensioenuitgaven 10,3 miljard euro, een stijging van 
3,6 % tegenover 2009. De pensioenen van de gemeenschappen en gewes-
ten, inclusief het onderwijs, omvatten met 5,5 miljard euro, 52,8 % van die 
uitgaven. 

Voor de federale overheidsdiensten beliepen de pensioenuitgaven 3,9 mil-
jard euro, een stijging van 2,1 % in vergelijking met 2009. De belangrijkste 
pensioenpost op dit bestuursniveau blijft ook in 2010 die van de militaire 
pensioenen (leger + ex-Rijkswacht) met 1,3 miljard euro. 

In 2006 - 2010 lag de grootste nominale stijging bij de pensioenuitgaven van 
de Vlaamse Gemeenschap (inclusief onderwijs) en de federale overheid, 
respectievelijk met 703,7 en 562,1 miljoen euro. De belangrijkste procentue-
le toename was voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+ 59,3 %) gevolgd 
door het Waalse Gewest (+ 47,2 %).

De totale pensioenlast van de overheidssector steeg in 2006 - 2010 met 
24,7 %. 

Op 1 juli 2010 waren er 443.993 lopende pensioenen (353.551 rustpensi-
oenen en 90.442 overlevings- en wezenpensioenen), een groei van 11,2 % 
sinds 1 juli 2006 (+ 44.673 pensioenen) waarvan 2,3 % (+ 10.034 pensioe-
nen) sinds 1 juli 2009.

Overheidspensioenen: aandachtspunten

Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan vijf beleidsmaatregelen bin-
nen de pensioenen van de openbare sector. Het heeft daarbij nagegaan of 
die maatregelen correct en volledig kunnen worden uitgevoerd en in hoe-
verre dat tot dusver daadwerkelijk is gebeurd.

Wat Capelo betreft, een belangrijk project in uitvoering dat een loopbaange-
gevensbank voor de overheidssector opzet en de Pensioendienst voor de 
Overheidssector (PDOS) in staat moet stellen het individueel elektronisch 
pensioendossier te verwezenlijken, heeft het Rekenhof een aantal opmer-
kingen. Ze betreffen meer bepaald de juridische omkadering van het project: 
het toepassingsveld van Capelo, de verdeling van de juridische verantwoor-
delijkheden, de bewaarplicht van de kwartaalaangiften en de inhoud van de 
loopbaangegevensbank.

Wat de wetgeving betreffende de polyvalentie van de pensioenaanvraag en 
de pensioenramingen betreft, slaagt de PDOS er, in afwachting van de ope-
rationalisering van Capelo, niet in deze toe te passen. Daardoor heeft een 
toekomstig gepensioneerde geen garantie dat één aanvraag leidt tot de cor-
recte raming of toekenning van alle pensioenen waarop hij recht heeft.
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Bij de vaststelling van het recht op en de berekening van een pensioen in 
de openbare sector, kan een tijdsbonificatie wegens diplomabezit in aan-
merking worden genomen. Bij de berekening van de overlevingspensioenen 
kunnen bovendien ook bepaalde studieperiodes en activiteiten van opvoe-
dende of vormende aard worden meegeteld. Beide regelingen zouden moe-
ten worden verfijnd, zodat het principe dat er geen gelijktijdigheid mag zijn 
tussen “gebonificeerde” duur en aanneembare pensioendiensten, opnieuw 
volledig wordt gerespecteerd.

Hoewel de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen het wettelijk 
kader heeft gecreëerd om de uitbetaling van de overheidspensioenen toe te 
vertrouwen aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), werd tot nu toe geen 
aanzet gegeven voor de effectieve overheveling. 

Over de perequatie van de overheidspensioenen formuleert het Rekenhof 
tot slot een drietal aanbevelingen om het proces te optimaliseren.

Arbeidsongevallen bij de federale centrale overheid

Het Rekenhof wenste een globaal beeld te verkrijgen van de problematiek 
“arbeidsongevallen” bij de federale centrale overheid (aantal, ernst en finan-
ciële gevolgen). Het heeft daarbij vastgesteld dat er onvoldoende actuele en 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, waardoor de beleidsverantwoorde-
lijken moeilijk een gericht beleid voor de openbare sector kunnen uitwerken.
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Deel I
Algemene rekening
van de Staat 2010
Zoals bepaald in artikel 180 van de Grondwet, wordt de algemene rekening 
van de Staat aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd samen 
met de opmerkingen van het Rekenhof. 

Sinds 2009 is het concept van de algemene rekening veranderd. Voor de de-
partementen die al in het Fedcomsysteem zijn gestapt, omvat de algemene 
rekening de rekening van uitvoering van de begroting en de jaarrekening 
(balans, resultatenrekening, samenvattende rekening van de begrotingsver-
richtingen en toelichting), terwijl de algemene rekening van de departemen-
ten die nog niet in Fedcom opgenomen zijn, bestaat uit een rekening van 
uitvoering van de begroting, een rekening van de vermogenswijzigingen en 
een rekening van de Thesaurie.

Omdat de rekeningen, en dan vooral het deel over de ontvangsten van de 
rekening van uitvoering van de begroting, met vertraging worden overge-
zonden, heeft het Rekenhof zich voor bepaalde bevindingen gebaseerd op 
voorlopige gegevens. 
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Titel I
Ontvangsten geïnd
door de Staat 
De commentaar en opmerkingen in titel I hebben betrekking op alle ontvang-
sten die de Staat heeft geïnd, voor eigen rekening, voor rekening van derden 
of die aan andere overheden zijn toegewezen. 

Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht over hoe de ontvangsten in hun 
geheel evolueren en hoe ze onder de verschillende begunstigden zijn ver-
deeld. 

Hoofdstuk 2 gaat nader in op de samenstelling van de ontvangsten en ver-
strekt algemene en specifieke commentaar bij de fiscale ontvangsten. Het 
becommentarieert eveneens de voorafnemingen die erop gebeuren. 

Hoofdstuk 3 betreft de financiering van de andere entiteiten en instellingen, 
in hoofdzaak de gemeenschappen en de gewesten, en de sociale zekerheid. 

De opmerkingen over de ontvangsten die de Staat behoudt, en die op de 
rijksmiddelenbegroting worden aangerekend, zijn terug te vinden in titel II, 
hoofdstuk 3 van dit Boek, aansluitend op de opmerkingen over de uitvoe-
ringsrekening van de begroting. 
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Hoofdstuk 1
Algemene commentaar

Het Rekenhof heeft de door de Staat geïnde ontvangsten in 2010 op 102,8 
miljard euro geraamd waarvan, volgens een juridische benadering 43,7 mil-
jard euro aan de Staat toekomt, doch, volgens een economische benadering, 
28,9 miljard euro. 

De ontvangsten die hier worden becommentarieerd, zijn alle ontvangsten die 
de Staat int, inclusief de ontvangsten die aan andere overheden worden toe-
gewezen of die voor hun rekening worden geïnd, maar exclusief de opbreng-
sten van leningen. Het Rekenhof heeft alle door de Staat geïnde ontvangsten 
berekend op basis van de aanrekeningen in de verschillende rekeningen, 
inclusief in de thesaurierekeningen, en steunt zich daarvoor op voorlopige 
computerstaten van de administratie. 

De Staat int ontvangsten die vervolgens worden verdeeld onder verschil-
lende begunstigden: de Staat in strikte zin (namelijk de federale overheid), de 
Europese Unie, de gemeenschappen en de gewesten, de sociale zekerheid, 
de lokale besturen en diverse andere begunstigden. Deze verdeling kan op 
twee manieren worden benaderd, namelijk vanuit een “juridisch” oogpunt 
waarbij de verdeling strikt volgens de aanrekeningen gebeurt, ofwel vanuit 
een meer “economisch” oogpunt, gebaseerd op de eindbestemming van de 
ontvangsten. 

De Staat besteedt immers een deel van zijn eigen begroting voor de finan-
ciering van andere entiteiten die overigens, bovenop de ontvangsten die hun 
rechtstreeks worden toegewezen, beschikken over andere financierings-
bronnen. 

De hierna volgende tabellen en grafieken schetsen de evolutie van de verde-
ling van de ontvangsten achtereenvolgens vanuit die twee oogpunten. 

Het Rekenhof wijst erop dat de laattijdige overlegging van de rekeningen tot 
gevolg heeft dat het zijn analyses grotendeels aan de hand van voorlopige 
cijfers heeft moeten uitvoeren. 
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1 Voorstelling vanuit juridisch oogpunt 

Tabel 1 –  Evolutie van de verdeling van de door de Staat geïnde ontvangsten 
vanuit juridisch oogpunt (in miljoen euro) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totale geïnde ontvangsten 93.914,6 94.417,1 97.737,2 100.884,3 100.002,8 102.793,0
Staat 45.728,5 43.183,4 42.975,0 44.051,3 41.732,3 43.706,0
Europese Unie 2.421,8 2.477,0 2.694,5 2.693,8 2.260,2 2.407,0
Gemeenschappen en 
gewesten

32.052,0 33.426,0 35.273,3 37.360,2 36.288,3 36.647,6

Sociale zekerheid 9.569,9 10.690,5 11.701,5 11.864,7 13.975,3 14.373,2
Lokale besturen 3.916,0 4.003,5 4.408,7 4.506,0 5.342,5 5.192,2
Diverse 226,4 636,8 684,2 408,3 404,2 467,0

Bronnen: algemene rekening van de Staat; Thesaurie; SAP

Grafiek 1 – Evolutie van de verdeling van de door de Staat geïnde ontvang-
sten vanuit juridisch oogpunt (in miljoen euro)
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Uit de gegevens blijkt dat de schokgolf van de financiële crisis van 2008 
een negatieve invloed heeft gehad op de ontvangsten met enkele maanden 
vertraging. In courante cijfers stijgen de in 2008 geïnde ontvangsten nog, 
maar ze dalen in 2009. De schijnbare “rebound” van de Staat in 2010 kan 
voornamelijk worden verklaard door een kapitaalontvangst die wordt becom-
mentarieerd in hoofdstuk 4 (sectie 51) van titel II in deel I van dit Boek. 
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2 Economisch oogpunt

Tabel 2 –  Evolutie van de verdeling van de door de Staat geïnde ontvangsten 
vanuit economisch oogpunt (in miljoen euro) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totale geïnde ontvangsten 101.955,0 102.574,4 104.876,2 103.063,7 102.170,9 102.873,0
Staat 35.396,9 34.200,0 34.081,4 32.180,0 30.418,5 28.948,7
Europese Unie 5.053,3 5.168,4 5.195,5 5.176,8 4.184,4 4.418,5
Gemeenschappen en 
gewesten

36.388,9 37.269,4 38.561,0 39.075,3 38.014,8 37.617,5

Sociale zekerheid 17.712,5 18.814,3 19.563,0 19.721,1 21.869,8 24.313,1
Lokale besturen 7.153,0 6.430,2 6.745,1 6.493,4 7.270,4 7.108,2
Diverse 250,4 692,0 730,2 417,0 413,1 467,1

Deflator 2010=100 90,41% 92,03% 93,70% 97,91% 97,86% 100,00%

Bronnen: algemene rekening van de Staat; Thesaurie; SAP; FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie

Grafiek 2 – Evolutie van de verdeling van de door de Staat geïnde ontvang-
sten vanuit economisch oogpunt (in miljoen euro) 
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Zoals de voorgaande jaren heeft het Rekenhof correcties toegepast om van 
het “juridisch” oogpunt over te stappen naar het “economisch” oogpunt. Het 
voornaamste verschil komt voort uit de uitgaven ten laste van de staatsbe-
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groting ten voordele van de sociale zekerheid alsook de lokale besturen, en 
in mindere mate de Europese Unie1. 

Er werden ook andere meer technische wijzigingen aangebracht die reke-
ning houden met vertragingen bij de aanrekening in de boekhouding, fouten, 
interne ontvangsten, herstructureringen van de begroting, enz. Dat verklaart 
waarom het totaalbedrag van de ontvangsten in de tweede tabel verschilt. 

Er wordt ook een deflator op basis van het indexcijfer van de consumptieprij-
zen gebruikt om tot op zekere hoogte de effecten van de inflatie (en van de 
deflatie van 2008 tot 2009) te elimineren.  

Uit de tabellen en grafieken blijkt dat de Staat vanuit economisch oogpunt 
niet de voornaamste begunstigde van de geïnde ontvangsten is. De gemeen-
schappen en gewesten ontvangen sinds 2005 een groter deel van de ont-
vangsten. 

De laatste jaren blijkt ook een steeds groter deel van de door de Staat ge-
inde ontvangsten naar de financiering van de sociale zekerheid te vloeien.
Het aandeel van de Staat in de ontvangsten evolueert in omgekeerde zin in 
vergelijking met dat van de sociale zekerheid.

1 Voor een beschrijving van deze correcties wordt verwezen naar Rekenhof, 167e Boek, Volume I, 
p.56-59. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Hoofdstuk 2

Ontvangsten geïnd in 2010 

De fiscale ontvangsten van de federale Staat zijn in 2010 met 5,76 % ge-
stegen ten opzichte van 2009. Die stijging ligt boven de groei van het BBP 
(+4,06 %). De indirecte belastingen stijgen meer dan de directe belastingen 
(+12,7 % voor de douane en accijnzen en +6,8 % voor de btw en de regis-
tratie; +4,1 % voor de directe belastingen). In vergelijking met 2008 liggen de 
fiscale ontvangsten voor 2010 nochtans nog steeds 2,9 % lager als gevolg 
van de ontvangsten van de directe belastingen die 8,5 % lager liggen dan in 
2008.

De fiscale ontvangsten van de federale Staat voor 2010 liggen 0,82 % hoger 
dan de aangepaste ramingen. 

1 Inleiding

Terwijl de ontvangsten in de voorgaande punten werden uitgesplitst volgens 
de begunstigden en de evolutie ervan in de loop van de laatste jaren werd 
geanalyseerd, gaat dit hoofdstuk in detail in op de geïnde ontvangsten vol-
gens soort. Het onderscheidt de verschillende belastingen die de fiscale ont-
vangsten vertegenwoordigen. 

In de tabel worden de totale ontvangsten die de rekenplichtigen van de Staat 
hebben geïnd (102.793,0 miljoen euro), vergeleken met de in de algemene 
toelichting aangekondigde ontvangsten (97.801,7 miljoen euro). De tabel 
splitst ze vervolgens uit in ontvangsten geïnd voor derden (14.927,1 miljoen 
euro), toegewezen ontvangsten (44.160 miljoen euro) en ontvangsten inge-
schreven in de rijksmiddelenbegroting (43.706 miljoen euro). 

De ontvangsten van de Staat (87.866 miljoen euro) bestaan uit de toegewe-
zen ontvangsten en de ontvangsten ingeschreven in de rijksmiddelenbegro-
ting. Hun evolutie wordt becommentarieerd in punt 3. 

De cijfers van de tabel zijn afkomstig van de aanrekeningen in de openbare 
comptabiliteit en uit diverse boekhoudkundige staten die de administratie 
heeft verstrekt. Ze houden geen rekening met de correcties uit hoofdstuk 1. 

De tabel hanteert de volgorde van de tabellen VIa van de algemene toe-
lichting2 en neemt de erin vermelde getallen over. In volume II van dit boek 
(tabellen B.4) worden de afnemingen per belasting en per begunstigde in 
detail vermeld. 

2 Parl. St. Kamer, 15 april 2011, DOC 53 1346/001, Algemene toelichting bij de ontvangsten en de 
uitgaven voor het begrotingsjaar 2011, p. 76-77.
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Tabel 1 – Geïnde ontvangsten per soort (in miljoen euro)

In 2010 geïnde ontvangsten Vergelijking 2010 / 2009

 

Alge-
mene 

toelich-
ting

Totale 
geïnde 

ontvang-
sten

Voor 
derden 
geïnde 

ont-
vang-
sten

Toege-
wezen 

ontvang-
sten

Op de 
rijksmid-

delen-
begroting 

inge-
schreven 
ontvang-

sten

Totale 
ontvang-
sten van 
de Staat

Totale 
ontvang-
sten van 
de Staat 
in 2009

Verschil 
2010 / 
2009

Verschil 
2010 / 
2009

in %

 

(tabel 
VIa)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
=(3)+(4)+(5)  =(4)+(5) =(6)-(7) =(8)/(7)

1 Fiscale ontvang-
sten

    

Verkeersbelasting 1.439,7 1.439,7 1.435,2 0,0 4,5 4,5 0,0 4,5
Belasting op de 
inverkeerstelling 378,4 378,4 378,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eurovignet 119,6 119,6 119,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accijnscompense-
rende belasting 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 1,3 -0,7 -48,5 %
Belasting op spelen 
en weddenschappen 51,9 51,9 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Belasting op auto-
matische ontspan-
nings-toestellen 42,0 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Onroerende voor-
heffing 48,2 48,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roerende voorhef-
fing 2.518,8 2.518,8 0,9 464,5 2.053,4 2.517,9 2.650,8 -132,8 -5,0 %
Belasting werkne-
merspartici-patie 8,8 8,8 0,0 4,4 4,4 8,8 15,1 -6,2 -41,4 %
Voorafbetalingen 9.318,6 9.318,6 0,0 0,0 9.318,6 9.318,6 8.393,5 925,1 11,0 %
Kohieren vennoot-
schappen 1.209,3 1.209,3 4,4 53,6 1.151,3 1.204,9 782,4 422,5 54,0 %
Kohieren natuurlijke 
personen -5.013,7 -5.013,7 12,4 198,9 -5.224,9 -5.026,0 -5.415,1 388,9 +7,2 %
Kohieren niet-
inwoners 193,7 193,7 0,8 0,1 192,8 192,9 180,4 12,5 6,9 %
Bedrijfsvoorheffing 37.889,2 37.889,2 51,2 17.521,2 20.316,9 37.838,1 37.544,2 293,9 0,8 %
Bijzondere sociale-
zekerheids-bijdrage 
en sociale Maribel 322,4 305,1 0,0 305,1 0,0 305,1 283,6 21,5 7,6 %
Diversen1 17,3 34,6 17,3 0,0 17,3 17,3 116,4 -99,1 -85,1 %
Totale directe be-
lastingen 48.544,8 48.544,8 2.162,1 18.547,8 27.835,0 46.382,7 44.552,6 1.830,0 4,1 %
Douane 1.973,5 1.973,5 1.973,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accijnzen en diver-
sen 7.605,9 7.605,9 0,3 932,2 6.673,4 7.605,6 6.747,0 858,6 12,7 %
Totaal douane en 
accijnzen 9.579,4 9.579,4 1.973,8 932,2 6.673,4 7.605,6 6.747,0 858,6 12,7 %
          
Zuivere btw2 25.041,8 25.039,9 459,6 24.553,9 26,4 24.580,4 23.045,1 1.535,3 6,7 %
"Diverse" rechten en 
taksen3 1.618,7 1.620,6 0,0 14,5 1.606,1 1.620,6 1.503,0 117,6 7,8 %
Registratierechten 3.540,0 3.540,0 3.453,2 0,0 86,7 86,7 76,0 10,7 14,1 %
Diversen en boetes4 863,3 863,3 19,5 111,6 732,2 843,8 777,8 65,9 8,5 %
Totaal btw, regis-
tratie en diversen 31.063,8 31.063,8 3.932,3 24.680,0 2.451,5 27.131,5 25.402,0 1.729,5 6,8 %
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In 2010 geïnde ontvangsten Vergelijking 2010 / 2009

 

Alge-
mene 

toelich-
ting

Totale 
geïnde 

ontvang-
sten

Voor 
derden 
geïnde 

ont-
vang-
sten

Toege-
wezen 

ontvang-
sten

Op de 
rijksmid-

delen-
begroting 

inge-
schreven 
ontvang-

sten

Totale 
ontvang-
sten van 
de Staat

Totale 
ontvang-
sten van 
de Staat 
in 2009

Verschil 
2010 / 
2009

Verschil 
2010 / 
2009

in %

 

(tabel 
VIa)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
=(3)+(4)+(5)  =(4)+(5) =(6)-(7) =(8)/(7)

Successierechten 
en rechten van over-
gang bij overlijden 1.924,9 1.924,9 1.924,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lokale belastingen  4.873,9 4.873,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Woonstaatheffing   10,3  10,3       
TOTALE FISCALE 
ONTVANGSTEN 91.112,9 95.997,0 14.877,3 44.160,0 36.959,8 81.119,8 76.701,6 4.418,2 5,8 %
NIET-FISCALE 
ONTVANGSTEN        
Lopende niet-fiscale 
ontvangsten5 4.252,2 4.361,2 49,8 0,0 4.311,4 4.311,4 3.549,3 762,5 21,5 %
Niet-fiscale kapitaal-
ontvangsten 2.436,6 2.434,8 0,0 0,0 2.434,8 2.434,8 5.001,0 -2.566,2 -51,3 %
          
TOTALE NIET-FIS-
CALE ONTVANG-
STEN 6.688,8 6.796,0 49,8 0,0 6.746,2 6.746,2 8.550,3 -1.804,0 -21,1 %
TOTAAL 97.801,7 102.793,0 14.927,1 44.160,0 43.706,0 87.866,0 85.251,9 2.614,2 3,1 %

Bron: tabel door het Rekenhof opgesteld op basis van gegevens van de administra-
tie34567

Het Rekenhof wijst erop dat uit de onderverdelingen van de rijksmiddelen-
begroting, de algemene toelichting bij de ontwerpen van begroting en de 
algemene rekening niet de grote soorten belastingen zoals de btw of de 
personenbelasting kunnen worden afgeleid, omdat de ontvangsten van 
verschillende soorten worden samengebracht in eenzelfde artikel van de  

3 De rij “Diversen” van de fiscale ontvangsten directe belastingen van tabel VIa van de algemene 
toelichting (p. 76) vermeldt 339,7 miljoen euro, een bedrag uitgesplitst in 322,4 miljoen euro voor 
de bijzondere socialezekerheidsbijdrage en de sociale Maribel enerzijds en in 17,3 miljoen euro 
voor de diverse fiscale ontvangsten van de directe belastingen anderzijds. 

4 Het bedrag van 25.041,8 miljoen euro “zuivere btw” van de fiscale ontvangsten van de btw, re-
gistratie en diversen van tabel VIa van de algemene toelichting (p. 77) omvat de ontvangsten 
van boetes en intresten die door de administratie van Douane en Accijnzen voor rekening van de 
administratie van de btw (1,9 miljoen euro) werden geïnd en die voor 1,4 miljoen euro hadden moe-
ten worden geboekt als ontvangsten van boetes en voor 0,5 miljoen euro als lopende niet-fiscale 
ontvangsten.

5 Het bedrag van de “diverse” rechten en taksen van de kolom “Totale geïnde ontvangsten” bevat dat 
bedrag van 1,9 miljoen euro dat in detail wordt vermeld in voetnoot 3.

6 Het bedrag van de rubriek “Diversen en boetes” van de kolommen “Algemene toelichting, tabel 
VIa” en “Totale geïnde ontvangsten” vermeldt niet het bedrag van 1,4 miljoen euro van de ontvang-
sten van boetes waarvan sprake in voetnoot 3.

7 Het bedrag van de “lopende niet-fiscale ontvangsten” van de kolommen “algemene toelichting, 
tabel VIa” en “Totale geïnde ontvangsten” vermeldt niet het bedrag van 0,5 miljoen euro voor de 
ontvangsten uit intresten waarvan sprake in voetnoot 3.
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rijksmiddelenbegroting8, met soms een vermenging van verschillende soor-
ten ontvangsten (fiscale / niet-fiscale)9.

Het Rekenhof beveelt aan bijkomende artikelen te crëeren om de boekhou-
ding transparanter te maken.

2 Voor derden geïnde ontvangsten

De ontvangsten die in 2010 voor derden werden geïnd, belopen 14.927,1 mil-
joen euro. Het gaat om de invoerrechten en de btw voor de Europese Unie, 
de gewestbelastingen10 voor de gewesten, de opcentiemen voor de lokale 
overheden (provincies, agglomeraties en gemeenten), alsook de ontvang-
sten toegekend aan het vehikel van de effectisering van de fiscale schuld-
vorderingen 2006 en 200711. Het Rekenhof heeft er 42,6 miljoen euro aan 
toegevoegd die werden afgenomen van de bedrijfsvoorheffing voor de beta-
ling van de vervolgingskosten aan gerechtsdeurwaarders12 en de belasting 
voor de woonstaat. 

3 Ontvangsten van de Staat 

Naast de ontvangsten voor rekening van derden int de Staat fiscale en niet-
fiscale ontvangsten. Een deel van de fiscale ontvangsten wordt toegewezen 
aan andere begunstigden. Die toegewezen ontvangsten worden becommen-
tarieerd in punt 4 hierna. De fiscale ontvangsten die de Staat behoudt (rijks-
middelenontvangsten), worden becommentarieerd in titel II (Rekening van 
uitvoering van de begroting). 

Om de evolutie van de fiscale ontvangsten op relevante wijze te kunnen ana-
lyseren, moet echter met alle geïnde ontvangsten (buiten de ontvangsten 
voor derden) rekening worden gehouden, ongeacht of ze worden toegewe-
zen dan wel door de Staat worden behouden. Dat komt in dit punt 3 aan bod. 

3.1 Fiscale ontvangsten 2010 van de federale Staat

3.1.1 Evolutie van de fiscale ontvangsten per belastingcategorie13

De fiscale ontvangsten van de federale Staat zijn met 4.418,1 miljoen euro 
gestegen (+5,8 %) ten opzichte van 2009. Nagenoeg 60 % van die stijging 
vloeit voort uit de indirecte belastingen, die sterker toegenomen zijn dan de 

8 Bijvoorbeeld voorafbetalingen.
9 Bijvoorbeeld de intresten samen met de boetes bij de btw geïnd door de administratie van de Dou-

ane en Accijnzen. 
10 Die gewestbelastingen zijn de verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling, het eurovignet, 

de belastingen op spelen en weddenschappen en op automatische ontspanningstoestellen, de 
onroerende voorheffing, de registratierechten, de successierechten en de rechten van overgang 
bij overlijden. De ontvangsten die hiervoor worden afgenomen omvatten ook de boetes en de in-
tresten in dat verband. 

11 Deze laatste zijn ontvangsten van de btw, de roerende voorheffing, de bedrijfsvoorheffing, de ven-
nootschapsbelasting, de belasting op natuurlijke personen en op niet-inwoners, boetes en intres-
ten. 

12 Rekenhof, “Prefinanciering van de vervolgingskosten door middel van ontvangsten uit de bedrijfs-
voorheffing”, 166e Boek, Volume I, p. 146-157. Te raadplegen op www.rekenhof.be.

13 De volgende commentaar heeft betrekking op tabel 1 van de inleiding ("Voorafnemingen ten laste 
van de in 2010 geïnde ontvangsten", kolommen 6 tot 9). Daar alle niet-fiscale ontvangsten rijksmid-
delenontvangsten zijn, worden ze in titel II geanalyseerd. 
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directe belastingen (+12,7 % voor de douane en accijnzen en +6,8 % voor 
de btw en de registratie, en slechts +4,1 % voor de directe belastingen). 
In vergelijking met 2008 liggen de fiscale ontvangsten 2010 nochtans nog 
steeds 2,9 % lager (-2.388,8 miljoen euro). Dat komt doordat de ontvangsten 
van de directe belastingen in 2009 sterk daalden (-12,1 %, zijnde -6.140 mil-
joen euro) en die een jaar later nog 8,5 % lager liggen dan die van 2008 
(-4.309,9 miljoen euro). 

Directe belastingen

De sterkste stijging doet zich voor bij de kohieren van de vennootschapsbe-
lasting (+54 % of +422,5 miljoen euro). In deze categorie was de achteruit-
gang ook het grootst in 2009 (-47,9 % ten opzichte van 2008, d.i. -720,6 mil-
joen euro). Die post blijft echter in 2010 19,8 % lager (-298,2 miljoen euro) 
dan zijn niveau in 2008. 

In volume stijgen de voorafbetalingen aanzienlijk (+925,1 miljoen euro) en 
dalen de terugbetalingen van de kohieren-PB (met 388,9 miljoen) ten op-
zichte van 2009. Zoals voor de vennootschapskohieren blijven die twee ont-
vangsten in 2010 lager dan hun niveau van 2008: de voorafbetalingen lagen 
toen 2.035 miljoen euro hoger en de terugbetalingen voor de kohieren-PB 
1.341 miljoen euro lager. 

De kohieren belastingen op niet-inwoners blijven stijgen (+2 % in 2009 
en +6,9 % in 2010). Ze brengen in 2010 192,9 miljoen euro op tegenover 
180,4 miljoen euro in 2009 en 176,9 miljoen euro in 2008. De bedrijfsvoor-
heffing blijft stabiel (+0,8 %) en beloopt 37.838,1 miljoen euro. De roerende 
voorheffing beloopt 2.517,9 miljoen euro in 2010 en tekent een daling met 
5,0 % (-132,8 miljoen euro) op ten opzichte van 2009 en vooral van 23,6 % 
ten opzichte van 2008. Dat komt neer op een verlies van 776,6 miljoen euro 
aan ontvangsten. 

Accijnzen

De accijnzen stijgen met 858,6 miljoen euro (+12,7 %) ten opzichte van 2009 
tot 7.605,6 miljoen euro in 2010. De tendens ten opzichte van 2008 wordt 
bevestigd (+10,5 %, d.i. +720,0 miljoen euro). Die toename werd sterk aange-
moedigd door de herinvoering van het positieve cliquetsysteem14. 

Btw, registratie en diversen

De belangrijkste stijging doet zich voor bij de registratierechten (+14,1 %, d.i. 
+10,7 miljoen euro). In 2009 waren die echter sterk teruggevallen (-44,4 %, 
zijnde -60,7 miljoen euro) en de ontvangsten blijven nog ver beneden die van 
2008 (-36,5 %, zijnde -49,9 miljoen euro).

De posten “Diversen” vertonen een goede vooruitgang die globaal een 
stijging van 183,5 miljoen euro vertegenwoordigt op een totaalbedrag van 
2.464,4 miljoen euro (zelfde tendens ten opzichte van 2008 met een globale 
stijging van 174,5 miljoen euro). 

14 Zie punt 3.2 (Weerslag van de fiscale maatregelen).
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De zuivere btw boekt het minste vooruitgang (+6,7 %, d.i. +1.535,3 miljoen 
euro). Na een lichte achteruitgang in 2009 (-2 %, zijnde -458,7 miljoen euro) 
stijgt ze nochtans tot 24.580,4 miljoen euro en klokt 4,6 % (+1.076,5 miljoen 
euro) hoger af dan in 2008. 

Tabel 2 –  Evolutie van de fiscale ontvangsten en van het BBP sinds 2007 
(in miljoen euro, brutogegevens)15

 2007 2008 2009 2010
Fiscale ontvangsten van de fe-
derale Staat

73.550,0 83.493,5 76.701,6 81.119,8

BBP tegen courante prijzen 335.085,0 345.006,0 339.162,0 352.941,0
Groei van de fiscale ontvang-
sten van de federale Staat

13,52 % -8,13 % 5,76 %

Groei van het BBP tegen cou-
rante prijzen

2,96 % -1,69 % 4,06 %

Fiscale ontvangsten in % van 
het BBP

21,95 % 24,20 % 22,62 % 22,98 %

Bron: tabel door het Rekenhof opgesteld op basis van gegevens van Belgostat en 
van de belastingadministratie

Uit de bovenvermelde tabel blijkt dat de fiscale ontvangsten van de fede-
rale Staat in 2010 sterker gestegen zijn dan het BBP (+5,76 % tegenover 
+4,06 %). Het verschil dat in 2009 was ontstaan (-8,13 % ten opzichte van 
-1,69 %) en dat wellicht ten dele toe te schrijven is aan de weerslag van de 
fiscale maatregelen in het herstelplan dat de regering eind 2008 had aange-
nomen, doet zich dus niet voor in 2010. Het aandeel van de ontvangsten in 
het BBP is stabiel ten opzichte van 2009, maar ligt nog steeds 1,22 % lager 
dan het niveau van 2008.

3.1.2 Vergelijking met de begrotingsdoelstelling

Tabel 3 – Vergelijking van de aangepaste ramingen met de werkelijke ont-
vangsten (in miljoen euro)

2010

Aangepaste 
begroting  

federale Staat

Verwezen-
lijkingen 
federale 

Staat

Verschil
In 

waarde
In %

Directe belastingen 46.971,5 46.382,7  -588,7 -1,25 %
Verkeersbelasting 0,0 4,5 4,5 -
Accijnscompenserende belasting 1,0 0,7 -0,3 -30,00 %
Roerende voorheffing 2.521,3 2.517,9 -3,4 -0,13 %
Belasting op werknemersparticipaties 15,0 8,8 -6,2 -41,33 %
Voorafbetalingen 10.360,5 9.318,6 -1.041,9 -10,06 %
Kohieren vennootschappen 298,2 1.204,9 906,7 304,04 %
Kohieren natuurlijke personen -4.342,2 -5.026,0 -683,8 -15,75 %

15 Deze tabel verschilt van de tabellen in het 166e en 167e Boek, die de totale fiscale ontvangsten 
vermeldden.
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2010

Aangepaste 
begroting  

federale Staat

Verwezen-
lijkingen 
federale 

Staat

Verschil
In 

waarde
In %

Kohieren niet-inwoners 181,8 192,9 11,1 6,10 %
Bedrijfsvoorheffing 37.608,6 37.838,1 229,5 0,61 %
Bijzondere socialezekerheidsbijdrage en 
sociale Maribel

269,0 305,1 36,1 13,42 %

Diversen 58,2 17,3 -40,9 -70,27 %
Accijnzen en diversen 6.990,3 7.605,6 615,3 8,80 %
Btw, registratie en diversen 26.498,3 27.131,5 633,2 2,39 %

Zuivere btw 23.990,1 24.580,4 590,3 2,46 %
"Diverse" rechten en taksen 1.593,5 1.620,6 27,1 1,70 %
Registratierechten 95,1 86,7 -8,4 -8,83 %
Diversen en boetes 819,6 843,8 24,2 2,95 %

Fiscale ontvangsten van de federale Staat 80.460,0 81.119,8 659,8 0,82 %

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de algemene toelichting bij de 
aanpassing van de begroting 2010 en op basis van gegevens van de administratie

In termen van waarde en/of percentage zijn vijf verschillen tamelijk belang-
rijk: de voorafbetalingen, de kohieren vennootschappen, de kohieren natuur-
lijke personen, de accijnzen en de btw. 

Volgens de administratie is de grote meerontvangst bij de kohieren vennoot-
schappen (+906,7 miljoen euro) voornamelijk toe te schrijven aan het tempo 
van de kasuitgaven, dat samenhangt met de toepassing van het Cobelfret-
arrest16. Het negatieve effect daarvan op de ontvangsten zou zijn overschat. 
In dat arrest was het Europees Hof van Justitie van oordeel dat het Belgische 
belastingstelsel inzake definitief belaste inkomsten (DBI)17 niet verenigbaar 
is met het gemeenschappelijk belastingstelsel dat van toepassing is op de 
moeder- en dochtermaatschappijen van verschillende lidstaten. Het stelsel 
dat door de Richtlijn “moeder-dochter”18 werd ingesteld, wil vermijden dat de 
winst die tussen een moedermaatschappij en haar dochter(s) wordt verdeeld, 
dubbel wordt belast. Die Richtlijn laat de keuze tussen vrijstelling en aanre-
kening, terwijl het Belgische stelsel enkel voorziet in vrijstelling: de moeder-
maatschappij voegt de geïnde ontvangsten eerst toe aan haar belastbare 
grondslag en trekt ze vervolgens voor 95 % af als DBI, maar enkel als ze 
winst boekt. Sinds het Cobelfret-arrest kan de moedermaatschappij de geïn-
de dividenden aftrekken, zelfs als die haar belastbare grondslag overstijgen 
en ze kan fiscaal terugvorderbare verliezen op de latere boekjaren genieten.  

De stijging van de terugbetalingen PB (-683,8 miljoen voor kohieren) ten op-
zichte van de aangepaste ramingen kan o.m. worden verklaard doordat de 
inkohieringen sneller verlopen dan verwacht: de automatisering via Tax-on-
web is bevorderlijk voor een snelle verwerking van de aangiften. Die gebeurt 
nu in de loop van het kalenderjaar waarin de aangifte moet worden ingediend. 

16 Hof van Justitie van de Europese Unie, 12 februari 2009, arrest C-138/07, Belgische Staat / NV Co-
belfret.

17 Artikel 205 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
18 Raad van de Europese Unie, Richtlijn 90/435/EEG van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschap-

pelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende 
lidstaten.
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Zo werd 44,6 % van het negatieve saldo van de kohieren PB uitgegeven in 
het tweede semester 2010 tegenover 38,4 % in het tweede semester 2009. 

Bij de btw kan het verschil tussen de ramingen en de verwezenlijkingen 
(+590,3 miljoen euro) hoofdzakelijk worden verklaard door een gunstigere 
conjunctuur. De werkelijke groei van het BBP in 2010 wordt immers op 2,1 % 
geraamd terwijl die maar op 1,4 % werd geschat bij de aanpassing. Door 
deze conjunctuur steeg de privéconsumptie meer dan vooraf werd aangeno-
men. De consumptie-uitgaven van de particulieren zijn in werkelijkheid met 
1,6 % toegenomen terwijl die groei in de economische begroting van februari 
2010 op 0,7 % werd geraamd. 

De meerontvangsten bij de accijnzen liggen hoog (615,3 miljoen euro) in 
vergelijking met de ramingen van de aangepaste begroting. Ze kunnen ge-
deeltelijk worden verklaard door de conjunctuur, die beter was dan verwacht, 
maar ook door de onderschatting van de opbrengst van de discretionaire 
maatregelen (voornamelijk het cliquetsysteem19) en door het feit dat bij de 
aanpassing geen rekening werd gehouden met het effect in 2010 van een 
doorschuifoperatie op het einde van 2009 als gevolg van vertragingen bij de 
boeking. 

3.2 Weerslag van de fiscale maatregelen

3.2.1 Fiscale maatregelen in 2010

In totaal komen de fiscale maatregelen die in de aangepaste begroting 2010 
werden voorgesteld, neer op een positief bedrag van 316,4 miljoen euro, ter-
wijl de fiscale maatregelen die in de toelichting bij de aangepaste begroting 
2009 waren voorgesteld, uitkwamen op een negatief totaal van 2.462,4 mil-
joen euro. 

Tabel 4 – Vergelijking van de begrotingsjaren 2009 en 201020

Maatregelen Gebudgetteerde impact op de fiscale 
ontvangsten (in miljoen euro)20

2009 2010
Maatregelen van vóór 2008
 Directe belastingen - 1.631,2
 Indirecte belastingen - 77,2
Begrotingscontrole - 125,1
Begrotingsconclaaf 2008 + 631,0
Maatregelen van vóór 2009 - 1.202,5 + 24,4
Herstelplan 2009 - 1.259,9 - 289,6
Begrotingsconclaaf 2009 +581,6

Totaal - 2.462,4 + 316,4

Bron: tabel opgesteld op basis van tabel II “Aanvullende weerslag in 2009 van 
de fiscale maatregelen”, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uit-

19 Zie voor meer uitleg over het cliquetsysteem punt 3.2.2 hierna, punt 7).
20 De bedragen die worden vermeld in de tabellen als bijlage bij de begroting worden voorgesteld als 

een variatie in winst (+) of in kosten (-) ten opzichte van het jaar voordien.
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gaven voor het begrotingsjaar 2009, algemene toelichting, Parl. St. Kamer DOC 
52 1923/001 en tabel II “Aanvullende weerslag in 2010 van de fiscale maatregelen”, 
Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotings-
jaar 2010, algemene toelichting, Parl. St. Kamer, DOC 52 2532/001.

Maatregelen van vóór 2009 die nog een weerslag hebben op de ontvangsten 
van 2010 zijn voornamelijk de aftrek voor de enige woning (-208,2 miljoen 
euro) en de notionele intrest (+372,4 miljoen euro21). 

Het herstelplan 2009 werkt in 2010 voornamelijk nog door via de volgende 
maatregelen: 

•	 de stijging van de vrijstelling van het storten van de bedrijfsvoorheffing tot 
1 % (-395,7 miljoen euro);

•	 de stijging van de vrijstelling van het storten van de bedrijfsvoorheffing tot 
15,6 % voor ploegen- en nachtwerk (-132,5 miljoen euro);

•	 de geplande afschaffing van de vermindering van 21 % naar 6 % van 
de btw voor nieuwbouwwoningen voor een schijf van 50.000 euro 
(+214,5 miljoen euro). 

In het begrotingsconclaaf van 2009 met het oog op de opstelling van de 
begroting 2010 werd de nadruk gelegd op het verhogen van de ontvang-
sten, voornamelijk dankzij het cliquet op de diesel (+228,9 miljoen euro), de 
aanpassing van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (+140 miljoen 
euro) en van de notionele intrest (+172,1 miljoen euro). De negatieve maatre-
gelen hebben betrekking op de btw, o.m. de daling van het btw-percentage 
van 21 naar 12 % voor restaurantbezoeken (-255 miljoen euro) en de verlen-
ging van de btw van 6 % voor de eerste schijf van 50.000 euro voor nieuw-
bouwwoningen (-150 miljoen euro). In tabel 5 wordt een overzicht gegeven 
van de maatregelen van het begrotingsconclaaf 2009. 

Tabel 5 – Maatregelen aangenomen tijdens het begrotingsconclaaf 2009 
(in miljoen euro)

Maatregelen Geschatte weerslag 
op de ontvangsten

Cliquet op diesel + 228,9
Stijging van accijnzen op tabak + 59,1
Aanpassing van het voordeel op bedrijfswagens (zie CO2) + 49,0
Belastingaftrek voor bedrijfswagens (zie CO2) + 46,0
Aanpassing van het stelsel van de DBI +140,0
Aftrekbaarheid van brandstofkosten (75 %) + 45,0
Optrekken van het forfaitair voordeel voor gas en elektri-
citeit 

+ 20,0

Vermindering van de forfaitaire kosten van leiders + 57,5
Betere controle en invordering (diversen) + 139,0
Notionele intrest + 172,1
Strijd tegen de fraude in de horeca + 50,0
Daling van de btw van 21 % naar 12 % op maaltijden - 255,0

21 Hoewel de notionele intrest een neerwaartse invloed heeft op de vennootschapsbelastingen, le-
vert de maatregel een positief getal op omdat het aftrekpercentage ten opzichte van 2009 gedaald 
is.
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Btw-voet van 6 % in de bouwsector - 150,0
Daling van de belasting in de landbouwsector - 20,0
Totaal +581,6

Bron: tabel II ”Aanvullende weerslag in 2010 van de fiscale maatregelen”, Aanpas-
sing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2010, 
algemene toelichting, Parl. St. Kamer, DOC 52 2532/001.

In tabel 6 worden de fiscale maatregelen die een invloed hebben op de ont-
vangsten 2010 uitgesplitst per belasting. 

Tabel 6 – Uitsplitsing per belasting van de maatregelen die een invloed heb-
ben op 2010 (in miljoen euro)

Natuurlijke personen
 Voorafbetalingen - 1,0
 Bedrijfsvoorheffing - 342,3
 Kohieren - 348,7
Vennootschappen
 Voorafbetalingen + 790,1
 Kohieren + 4,0
Andere
 Btw - 11,4
 Accijnzen + 202,8
 Diversen + 22,8
Totaal + 316,4

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de belastingad-
ministratie

De maatregelen met een negatieve impact zijn dus terug te vinden bij de per-
sonenbelasting voor een totaalbedrag van 692 miljoen euro. De vrijstellingen 
van het storten van bedrijfsvoorheffing die in het herstelplan 2009 werden 
ingevoerd, maken de kern van die maatregelen uit. 

In de vennootschapsbelasting werden de meeste winsten verwacht dankzij 
de verminderingen van de aftrekpercentages van de notionele intrest (+372,4 
en +172,1 miljoen euro) en de aanpassing van het stelsel van de definitief 
belaste inkomsten (+140,0 miljoen euro). 

3.2.2 Evaluatie van de werkelijke weerslag van de voornaamste maatrege-
len

De inkohieringen voor het jaar 2010 waren nog niet afgelopen in het najaar 
2011. Er is dus nog geen volledige informatie beschikbaar en de meeste 
cijfers die de administratie heeft verstrekt, zijn nog gebaseerd op ramingen. 

Hierna worden enkel de belangrijkste maatregelen onderzocht. 

1) Aftrek voor enige woning

Belastingplichtigen hebben sinds het aanslagjaar 2006 recht op een enige 
aftrek voor de maandelijkse afbetalingen van de hypothecaire lening (alsook 
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van de premies voor een verzekering die uitsluitend dient om een dergelijke 
hypothecaire lening weder samen te stellen). De lening moet zijn aangegaan 
vanaf 1 januari 2005 door de belastingplichtige om de enige woning te ver-
werven waarin men zelf woont. 

De kosten van die maatregel worden elk jaar hoger omdat de aftrekken van 
de regeling van vóór 2006 worden vervangen door die welke sinds 2006 
toegelaten zijn en die fiscaal voordeliger zijn. Sinds 2007 worden daarom in 
elke begroting voor het betrokken jaar de geraamde bijkomende kosten van 
de maatregel ten opzichte van het oude systeem vermeld. 

De FOD Financiën schat de werkelijke bijkomende weerslag voor 2010 van 
de aftrek voor de enige woning op basis van de inkohieringen op 197,1 mil-
joen euro, wat licht onder de gebudgetteerde kosten ligt (208,2 miljoen euro). 

2) Aanpassing van het stelsel van de definitief belaste inkomsten

Artikel 202 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen staat onder be-
paalde voorwaarden de aftrek van door vennootschappen geïnde dividen-
den toe. Eind december 2009 hebben twee nieuwe wetten22 de voorwaarden 
voor die aftrek beperkt. De verwachte winst als gevolg van die verminderde 
aftrek beliep 140 miljoen euro. 

De FOD Financiën heeft de werkelijke weerslag van de maatregel voor 2010 
niet geraamd. 

3) Stijging van de algemene vrijstelling van het storten van bedrijfsvoorhef-
fing

Aansluitend op het interprofessioneel akkoord 2009-2010 staat de economi-
sche herstelwet van 27 maart 2009 de werkgever toe een bepaald percen-
tage van de bedrijfsvoorheffing die aan de Schatkist moet worden gestort, 
te behouden, zonder weerslag op de fiscale toestand van de werknemer. 
Die maatregel is bedoeld om de kosten van arbeid te verminderen en ook 
de kloof tussen België en zijn buurlanden in verband met de loonlasten te 
beperken. 

Deze maatregel geldt voor:

•	 alle werkgevers van de profit- en non-profitsector die zijn onderworpen 
aan de wetgeving op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de pari-
taire comités;

•	 de ondernemingen voor uitzendarbeid die uitzendkrachten ter beschik-
king stellen van de hierboven beoogde ondernemingen;

•	 de volgende autonome overheidsbedrijven: Belgacom, De Post, NMBS 
Holding, NMBS en Infrabel. 

Artikel 18 van de economische herstelwet bepaalt dat het vrijstellingspercen-
tage 0,75 % bedraagt vanaf 1 juni 2009 en 1 % vanaf 1 januari 2010.

De kosten van die maatregel worden in de aangepaste begroting 2010 op 
395,7 miljoen euro geraamd. 
22 Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen en programmawet van  

23 december 2009.
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De FOD Financiën raamt de werkelijke kosten van de maatregel in 2010 op 
416,4 miljoen euro op basis van de aangiften van de bedrijfsvoorheffing. 

Door het gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat de werkgever mag houden, 
stijgt nochtans zijn winst. De stijging van de belastingen die eruit voortvloeit, 
wordt in 2010 op 66,6 miljoen euro geraamd, waardoor de kosten van de 
maatregel voor dat jaar tot 350 miljoen euro zouden worden teruggebracht.

4) Stijging van de vrijstelling van de storting van de bedrijfsvoorheffing voor 
nacht- en ploegenwerk

Voor nacht- en ploegenwerk werd een speciaal stelsel van vrijstelling van de 
storting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd. 

Het vrijstellingspercentage bedroeg 10,7 % tot 31 mei 2009 en is sinds 1 juni 
2009 gestegen naar 15,5 %. De kosten van het optrekken van dat percenta-
ge werden in de aangepaste begroting 2010 op 132,5 miljoen euro geraamd. 

Op basis van de ingediende aangiften voor de bedrijfsvoorheffing schat de 
FOD Financiën de werkelijke kosten van de stijging van het percentage op 
140,7 miljoen euro voor 2010. Het belastingsupplement op de resultaten dat 
hieruit voortvloeit, zou 26,7 miljoen euro kunnen bedragen, waardoor de 
maatregel uiteindelijk 114 miljoen euro zou kosten. 

5) Vermindering van de btw op nieuwbouw 

De maatregel die een verminderd btw-percentage van 6 % invoert op een 
schijf van 50.000 euro voor nieuwbouwwoningen liep aanvankelijk tot 31 de-
cember 2009. Door het conclaaf 2009 werd deze maatregel verlengd tot 
31 december 2010 onder bepaalde voorwaarden: om voor de maatregel in 
aanmerking te komen, moest de belastingplichtige zijn stedenbouwkundige 
vergunning vóór 31 maart 2010 hebben ingediend. Op grond van die beper-
king verwachtte de aangepaste begroting 2010 dat de kosten van de verlen-
ging van die maatregel tot 150 miljoen euro beperkt zouden zijn. 

Niettemin dienden in 2010 meer belastingplichtigen die een nieuw huis bou-
wen en die de maatregel kunnen genieten, bij de btw-administratie een aan-
gifte in. De FOD Financiën raamt de werkelijke kosten van de maatregel 
daarom op 256,9 miljoen euro voor 2010, d.i. 106,9 miljoen euro meer dan 
gepland in de aangepaste begroting. 

6) Btw-vermindering in de horeca

Tijdens het begrotingsconclaaf 2009 werd beslist het btw-percentage op het 
bereiden van maaltijden in de horeca te verminderen van 21 naar 12 %. De 
kostprijs van die maatregel werd op 255 miljoen euro geraamd. 

De FOD Financiën raamt de werkelijke kosten op basis van de ingediende 
aangiften op 228,36 miljoen euro. 

7) Cliquet op diesel

Het cliquetprincipe houdt in dat bij elke daling van de maximumprijs van 
brandstoffen de helft van de daling wordt omgezet in een stijging van het 
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bijzonder accijnsrecht. De dieselprijs aan de pomp ligt dus hoger dan wat hij 
geweest zou zijn als gevolg van de daling van de noteringen van de aardolie-
producten. Artikel 162 van de programmawet van 23 december 2009 bepaalt 
voor 2010 de mogelijkheid om een cliquet van 40 euro per 1.000 liter toe te 
passen op wegdiesel. 

In de aangepaste begroting 2010 werd uitgegaan van een winst van 
195,9 miljoen euro aan accijnzen en van 33,0 miljoen euro aan btw, d.i. in 
totaal 228,9 miljoen euro23. 

In 2010 werden vijf cliquets toegepast. Op basis van het verbruik van weg-
diesel en van de brandstofprijs raamt de FOD Financiën de fiscale meeront-
vangsten door de invoering van het cliquet in 2010 in totaal op 266 miljoen 
euro, m.n. 220,6 miljoen euro accijnzen en 46,3 miljoen euro btw. 

8) Notionele intrest

Er werden twee maatregelen genomen in verband met de notionele intrest 
2010, enerzijds met betrekking tot een maatregel van vóór 2009 (+372 mil-
joen euro) en anderzijds naar aanleiding van het begrotingsconclaaf 2009 
(+172,1 miljoen euro). 

In 2009 beliep het aftrekpercentage van de notionele intrest 4,473 %24. Vol-
gens de initiële regel had dat in 2010 3,952 % moeten zijn, wat leidde tot 
een geraamde lagere kost van 372 miljoen euro. Op het begrotingsconclaaf 
2009 met het oog op de opstelling van de begroting 2010 werd beslist dat 
percentage tot 3,8 % te beperken, wat leidde tot een meerontvangst van naar 
schatting 172,1 miljoen euro. 

Bij afsluiting van dit Boek, kon de FOD Financiën geen informatie verstrek-
ken over de werkelijke kosten van de notionele intrest in 2010.

9) Betere controle, betere invordering

In de aangepaste begroting 2010 zijn voor in totaal 189 miljoen euro maat-
regelen opgenomen die bijdragen tot een betere controle of invordering van 
de belastingen. 

De werkelijke weerslag van die maatregelen kan moeilijk worden gemeten. 
De FOD Financiën heeft geen enkel cijfer verstrekt. 

3.2.3 Conclusies en aanbevelingen

Bij de afsluiting van dit Boek berustten de gegevens die de FOD Financiën 
heeft verstrekt over de werkelijke impact van de fiscale maatregelen op de 
ontvangsten 2010 meestal op ramingen. De effectieve gerealiseerde maat-
regelen en hun werkelijke impact op de openbare financiën zijn dus niet met 
zekerheid bekend. Dat geldt voor de aftrek voor de enige woning, de vrijstel-
lingen van het storten van bedrijfsvoorheffing, de btw-verminderingen voor 

23 Er wordt aan herinnerd dat de btw-grondslag op brandstof de accijnsrechten omvat.
24 Oorspronkelijk stemt het aftrekpercentage van de notionele intrest overeen met het jaarlijkse ge-

middelde van de maandelijkse referentievoet van de lineaire obligaties van de Belgische Staat op 
tien jaar.  
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nieuwbouw en in de horeca en het cliquet op diesel. Voor sommige maatre-
gelen heeft de FOD Financiën geen raming kunnen geven (definitief belaste 
inkomsten, notionele intresten, versterken van de fraudebestrijding). 

Het Rekenhof herinnert in dat verband aan zijn aanbeveling in zijn verslag 
Commentaar bij het Jaarverslag van de Algemene Administratie van Belas-
tingen van oktober 200325. Het beval aan dat informatie zou worden verstrekt 
over het rendement van de recente fiscale maatregelen. Het preciseerde 
dat daarvoor ongetwijfeld indicatoren bij de fiscale besturen zouden moeten 
worden ingevoerd om de resultaten van een fiscale maatregel te kunnen be-
palen. Die informatie is immers nodig om de werkelijke resultaten te kunnen 
confronteren met de doelstellingen van de wetgever en om zo nodig bepaal-
de maatregelen te kunnen bijsturen als de bereikte resultaten niet overeen-
stemmen met de verwachte. 

Om de effectieve realisaties te kunnen vergelijken met de begrotingsramin-
gen, zouden de berekening van de raming van de maatregelen en de regels 
voor de toepassing ervan eerst in de begrotingsdocumenten moeten worden 
opgenomen. 

3.3 Effectiseringen van fiscale schuldvorderingen

De regering heeft drie keer fiscale schuldvorderingen geëffectiseerd26. De 
eerste effectisering ging in 2005 van start en eindigde begin 200927. De twee 
andere gingen respectievelijk in 2006 en 2007 van start en liepen door in 
2010.

In 2010 heeft de Staat 64.814.895 euro uit de tweede effectisering ingevor-
derd en overgedragen. Het ging om schuldvorderingen van de btw, de roe-
rende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing. Vanaf de start van die tweede 
effectisering tot 31 december 2010 werd in totaal 624.789.356 euro ingevor-
derd en overgedragen, wat neerkomt op 103,48 % van de doelstelling die 
initieel tegen die datum werd geraamd.

In de loop van datzelfde jaar heeft de Staat 23.501.475 euro uit de effectise-
ring van 2007 ingevorderd en overgedragen. De portefeuille van die effec-
tisering bestond, net als bij de eerste, uit schuldvorderingen van de directe 
belastingen. Vanaf de start van die derde effectisering tot 31 december 2010 
werd in totaal 159.472.699 euro ingevorderd en overgedragen, wat neerkomt 
op 97,29 % van de doelstelling die initieel tegen die datum was geraamd.

25 Rekenhof, Commentaar bij het Jaarverslag van de Algemene Administratie van Belastingen, 
verslag  voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2003, p. 14, 
punt 2.1. Te raadplegen op www.rekenhof.be.

26 Voor details over de effectisering van 2005, zie Rekenhof, 163e Boek, Volume I, p. 116-129. Voor 
details over de effectisering van 2006 en over het vervolg van de effectisering van 2005, zie Re-
kenhof, 164e Boek, Volume I, p. 84-95. Een overzicht van de effectiseringsverrichtingen van 2007, 
2008 en 2009 is terug te vinden in Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 88-91, 166e Boek, Volume I, 
p. 110-113, en 167e Boek, Volume 1, p. 99-100.

27 Meer uitgebreide informatie over de afsluiting van de eerste effectisering is terug te vinden in Re-
kenhof, 166e Boek, Volume I, p. 110-113.
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4 Toegewezen ontvangsten

In 2010 werd 44.160,0 miljoen euro aan ontvangsten toegewezen krachtens 
artikel 71 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de be-
groting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Het bedrag kwam 
van een voorafneming van de fiscale ontvangsten. De commentaren hierna 
staan in de volgorde van de toegewezen ontvangsten van tabel 5 hierboven. 
De toewijzing van die bedragen wordt beschreven in hoofdstuk 3 (Financie-
ring van andere entiteiten en instellingen).

4.1 Fiscale ontvangsten van de directe belastingen

4.1.1 Roerende voorheffing 

In 2010 werd 464,5 miljoen euro28 voorafgenomen van de ontvangsten van 
de roerende voorheffing en toegewezen aan de sociale zekerheid. Dat be-
drag vertegenwoordigt 18,45 % van de ontvangsten van de roerende voor-
heffing. De voorafnemingen hadden krachtens de wettelijke regel van het 
minimum29 3,2 miljoen euro hoger moeten liggen. 

4.1.2 Belasting op de werknemersparticipatie

In 2010 werd 4,4 miljoen euro voorafgenomen30 voor de sociale zekerheid, 
wat neerkomt op iets meer dan de helft van de ontvangsten van het jaar. 

4.1.3 Kohieren van de vennootschapsbelasting en van de belasting op na-
tuurlijke personen en niet-inwoners

In 2010 werd 53,6 miljoen euro voorafgenomen van de kohieren van de ven-
nootschapsbelasting, 198,9 miljoen euro van de kohieren van de natuurlijke 
personen en 0,1 miljoen euro van de kohieren van de niet-inwoners. Die 
voorafnemingen zijn voor de sociale zekerheid bestemd. In totaal bedragen 
ze 252,6 miljoen euro31.

4.1.4 Bedrijfsvoorheffing

In 2010 werd 17.521,2 miljoen euro voorafgenomen van de ontvangsten 
van de bedrijfsvoorheffing, d.i. 46,31 % van de totale ontvangsten van die 
voorheffing. Ze was als volgt verdeeld: 16.192,0 miljoen euro voor de ge-

28 Artikel 66, § 6, van de programmawet van 2 januari 2001.
29 Dat minimum bedraagt 430,4 miljoen euro, geïndexeerd. Dat komt dus neer op 467,7 miljoen euro.
30 Artikel 36 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in 

de winst van de vennootschappen. 
31 Die als volgt zijn verdeeld: 173,1 miljoen euro op de drie kohieren krachtens artikel 66, § 7, 8, 9, 

10, 12 en 14 van de programmawet van 2 januari 2001, en 79,5 miljoen euro op het kohier van de 
belasting op natuurlijke personen voor de taxatie van de voordelen verkregen bij de toekenning 
van aandelenopties krachtens artikel 46 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch 
actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. De opbrengst van de 
belasting wordt integraal toegewezen.
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defedereerde entiteiten32 (gemeenschappen, gewesten en gemeenschaps-
commissies), 1.098,0 miljoen euro voor de alternatieve financiering van de 
sociale zekerheid omdat de ontvangsten van de btw ontoereikend waren en 
231,2 miljoen euro voor milieumaatregelen in verband met voertuigen33. 

Bij de voorafname van 1.098,0 miljoen euro van de bedrijfsvoorheffing om de 
ontoereikendheid van de btw te compenseren34, moet worden opgemerkt dat 
artikel 66, §1, 1e lid, van de programmawet van 2 januari 2001 preciseert dat 
als de btw niet volstaat om de betalingen uit te voeren die voortvloeien uit de 
toepassing van alle vermelde reglementeringen, een bijkomend bedrag mag 
worden voorafgenomen van de bedrijfsvoorheffing. Die voorafneming mag 
niet groter zijn dan het vastgestelde tekort in de btw-ontvangsten.

In 2010 werd die wettelijke bepaling niet strikt toegepast. De ontvangsten die 
op de rijksmiddelenbegroting35 werden geboekt als zuivere btw (26,4 miljoen 
euro) tonen aan dat het van de bedrijfsvoorheffing afgenomen bedrag om het 
vereiste niveau van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid te 
halen, werd berekend terwijl de totale btw niet was uitgeput. 

De voorafnemingen van de btw ten voordele van de alternatieve financiering 
van de sociale zekerheid36 lagen hoger dan de sommen die aan de sociale-
zekerheidsinstellingen werden gestort. Op 31 december 2010 vertoonden de 
twee toewijzingsfondsen in kwestie37 een over te dragen saldo van 239,3 mil-
joen euro.

Daarboven bleef op 31 december 2010 op toewijzingsfonds 66.34 een over 
te dragen saldo van 27,1 miljoen euro bestaan. 

Er kan worden geconcludeerd dat 936,0 miljoen euro38 van de bedrijfs-
voorheffing had moeten worden voorafgenomen in plaats van de btw, d.i. 
162,0 miljoen euro minder dan wat is voorafgenomen. 

32 Krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeen-
schappen en de gewesten (artikelen 34, 35octies, 47, 47bis en 65 bis), de bijzondere wet van 12 ja-
nuari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (artikel 46bis) en de wet van 31 december 
1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (artikel 58nonies).

33 Krachtens artikel 152 van de programmawet van 27 april 2007.
34 Die voorafnemingen stijven de ontvangsten van artikel 66.34 – Toewijzingsfonds betreffende de 

bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid. 
35 Ontvangsten ingeschreven bij de ontvangsten van artikel 36.01 – Zegelrechten en met het zegel 

gelijkgestelde rechten van titel I, hoofdstuk 18, sectie I Fiscale ontvangsten, § 3, Administratie van 
de btw, registratie en domeinen. Zie ook de bovenstaande tabel (Btw-ontvangsten die bij de Staat 
blijven). 

36 Voor de aan de alternatieve financiering toegewezen bedragen, zie hoofdstuk 3, Financiering van 
andere entiteiten en instellingen, Alternatieve Financiering van de sociale zekerheid.

37 Artikelen 66.31 (Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de btw aan het Fonds RVA inzake 
het educatief verlof) en artikel 66.37 (Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de btw aan de 
sociale zekerheid en aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie). 

38 

Bedragen vooraf te nemen van de btw, toegewezen in 2010 voor 2010 + 12.546,2
Betaalde bedragen (66.31 en 66.37) - 11.317,4
Te betalen saldo = 1.228,8
Zuivere btw in de rijksmiddelenbegroting - 26,4
Saldo toewijzingsfonds 66.31 en 66.37 - 239,3
Saldo toewijzingsfonds 66.34  - 27,1
Bedrag vooraf te nemen van de bedrijfsvoorheffing  = 936,0
Van de bedrijfsvoorheffing voorafgenomen bedrag - 1.098,0
Verschil = -162,0
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4.1.5 Andere

In 2010 werd door de administratie van de directe belastingen 305,1 miljoen 
euro aan socialezekerheidsbijdragen geïnd. Het betreft 232,3 miljoen euro 
als bijzondere socialezekerheidsbijdrage39 en 72,7 miljoen euro voor de so-
ciale Maribel. 

Voor de bijzondere socialezekerheidsbijdrage gaat het niet om de toewijzing 
van een fiscale ontvangst aan een andere overheid met toepassing van arti-
kel 7140 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting 
en van de comptabiliteit van de federale Staat, maar om een ontvangst voor 
een derde (RSZ). Die bijdrage zou dan ook via een thesaurierekening moe-
ten worden geïnd. 

Voor de sociale Maribel verhoogt artikel 48 van de economische herstelwet 
van 27 maart 2009 de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers 
uit de non-profitsector. De wet preciseert dat de werkgevers de vrijgestelde 
bedragen niettemin storten door ze te vermelden in de aangifte van de be-
drijfsvoorheffing, waarna de administratie der directe belastingen ze aan de 
RSZ stort, waar ze bestemd zijn voor het sectorfonds Sociale Maribel. Net 
als bij de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid gaat het om ontvang-
sten geïnd voor derden (met name de RSZ) die langs een thesaurierekening 
hadden moeten gebeuren.

4.2 Fiscale ontvangsten van de douane en accijnzen

In 2010 werd 932,2 miljoen euro voorafgenomen van de fiscale ontvangsten 
de douane en accijnzen. Voor de alternatieve financiering van de sociale 
zekerheid werd 763,0 miljoen euro voorafgenomen van de opbrengst van de 
accijnzen op tabak41 en 130,0 miljoen euro van de opbrengst van de verpak-
kingsbijdrage42. Overigens werd 39,2 miljoen euro voorafgenomen van de 
opbrengst van de accijnzen op energieproducten en elektriciteit ten voor-
dele van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
(CREG) 43. 

4.3 Fiscale ontvangsten btw, registratie en domeinen

4.3.1 Btw

In 2010 werd 24.553,9 miljoen euro voorafgenomen van de zuivere btw (ex-
clusief zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen). 

39 Artikel 110 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.
40 Voor de gedeelten van de opbrengst van belastingen, heffingen en stortingen die zijn toegewezen 

aan andere openbare overheden, worden in de algemene uitgavenbegroting ambtshalve toewij-
zingsfondsen geopend. Zij bevatten de ramingen van de ontvangsten die niet op de middelenbe-
groting worden aangerekend en die de minister van Financiën rechtstreeks ter beschikking kan 
stellen van de betrokken overheden overeenkomstig de wetten en besluiten die er de toewijzing 
van regelen.

41 Artikelen 66, § 5, en 67ter van de programmawet van 2 januari 2001.
42 Artikel 67quinquies van de programmawet van 2 januari 2001.
43 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
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Die voorafneming wordt als volgt opgedeeld:

•	 12.950,6 miljoen euro voor de financiering van de Vlaamse en de 
Franse Gemeenschap krachtens de bijzondere wet van 16 januari 
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de 
Gewesten;

•	 11.353,0 miljoen euro voor de alternatieve financiering van de sociale 
zekerheid krachtens de programmawet van 2 januari 2001, artikelen 
66, §1, 2, 3bis, 3quinquies, 3sexies, 11 en 67bis en krachtens de pro-
grammawet van 27 december 2006 (artikel 116);

•	 206,8 miljoen euro voor de financiering van het pensioenfonds van 
de politiezones krachtens de programmawet van 24 december 2002 
(artikelen 190 en 191);

•	 31,9 miljoen euro ten gunste van APETRA krachtens de programma-
wet van 22 december 2008 (artikel 57);

•	 11,6 miljoen euro ten voordele van de Commissie voor de Regulering 
van de Elektriciteit en het Gas (CREG) krachtens de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (artikel 
21ter).

4.3.2 Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen

In 2010 werd 14,5 miljoen euro voorafgenomen van de jaarlijkse taks op de 
verzekeringsverrichtingen, die deel uitmaakt van de ontvangsten die gere-
gistreerd worden als zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen 
(2,6 miljoen euro voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid44 
en 11,9 miljoen euro ten voordele van de Nationale Kas voor Rampenscha-
de45).

4.3.3 Penale boetes

In 2010 werd 111,6 miljoen euro voorafgenomen van de penale boetes46.

44 Artikel 66, § 3sexies, van de programmawet van 2 januari 2001.
45 Artikel 86 van de programmawet van 27 december 2006.
46 Wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake ver-

keersveiligheid.
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Hoofdstuk 3
Financiering van andere 
entiteiten en instellingen 

Aan de gemeenschappen en de gewesten overgedragen 
ontvangsten

In dit artikel worden de middelen van de gemeenschappen, de gewesten en 
de gemeenschapscommissies in detail toegelicht. De bijbehorende financie-
ringsprincipes werden uiteengezet in het 167e Boek van het Rekenhof47. De 
toepassing van de diverse financieringswetten in 2010 komt eveneens aan 
bod.

In 2010 werd 29.215 miljoen euro als toegewezen belastinggedeelten aan de 
gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies gestort. 
Dat is 0,5 % minder dan de 29.360 miljoen euro die in 2009 werd gestort. 
Die bedragen worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van de wetten 
inzake de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Naast de toegewezen belastingen ontvangen de gemeenschappen, de ge-
westen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ook bedragen 
ten laste van de begrotingskredieten (trekkingsrechten, dotaties, buitenland-
se studenten…). In 2010 ging het om een bedrag van 787,9 miljoen euro.

In 2010 werd 7.436 miljoen euro aan gewestbelastingen gestort die door de 
Staat waren geïnd. Dat is 8 % meer dan in 2009.

1 Aan de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschaps-
commissies overgedragen ontvangsten 

1.1 Aan de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschaps-
commissies gestorte belastinggedeelten 

Tabel 1 (zie verder) toont voor 2010 de belastinggedeelten die aan de ge-
meenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies werden ge-
stort in uitvoering van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende 
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, in uitvoering van 
artikel 56 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen 
voor de Duitstalige Gemeenschap, en in uitvoering van artikel 279 van de 
nieuwe gemeentewet zoals die werd gewijzigd door de wet van 13 juli 2001 
houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instel-
lingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

47 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 112 tot 131. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Kolom 1 vermeldt de voorlopig aangepaste bedragen voor 2010, zoals ze 
werden bepaald in de memorie van toelichting bij het ontwerp van financie-
wet voor het begrotingsjaar 201148.

Kolom 2 vermeldt de bedragen van de voor 2009 definitief verschuldigde 
belastinggedeelten, zoals ze werden bepaald in de verantwoording bij de 
wettelijke bepalingen van het ontwerp van aanpassing van de rijksmiddelen-
begroting voor het begrotingsjaar 201049.

Kolom 3 vermeldt de voor 2009 vermoedelijk verschuldigde bedragen. Ze 
werden bepaald aan de hand van de parameters vervat in de verantwoor-
dingsnota’s bij de wettelijke bepalingen van het ontwerp van rijksmiddelen-
begroting voor het begrotingsjaar 201050.

Kolom 4 vermeldt de bedragen die in 2010 moeten worden ingehouden of 
betaald voor het saldo 2009.

Kolom 5 vermeldt de in 2010 te storten bedragen die ook effectief in 2010 
werden gestort.

Kolom 6 vermeldt de voor 2010 definitief verschuldigde bedragen. Die bedra-
gen werden bepaald, rekening houdend met de laatst gekende parameters 
die in de verantwoordingsnota’s bij de wettelijke bepalingen van het ontwerp 
van rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 201151 zijn opgenomen.

Kolom 7 vermeldt de wijzigingen die voortvloeien uit de definitieve bepaling 
van de voor 2010 toegewezen belastinggedeelten. Die wijzigingen werden 
verwerkt in de bedragen die in 2011 werden betaald.

48 Parl. St. Kamer, DOC 53 0555/1, p. 83 tot 146.
49 Parl. St. Kamer, DOC 52 2533/001, p. 53 tot 111.
50 Parl. St. Kamer, DOC 52 2222/001, p. 171 tot 234.
51 Parl. St. Kamer, DOC 53 1347/001, p. 166 tot 228.
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Tabel 1 –  Aan de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscom-
missies gestorte toegewezen belastinggedeelten (in duizend euro)

Voorlopig 
aangepaste 
bedragen 
voor 2010

Definitieve 
bedragen 

2009

Vermoe-
delijke 

bedragen 
2009

Definitief 
saldo 2009

In 2010 te beta-
len en betaalde 

bedragen 

Definitieve 
bedragen 

2010

In de aan-
passing 2011 

verwerkte 
bedragen 

(1) (2) (3) (4)
=(2)-(3)

(5)
=(1)+(4)

(6) (7)
=(6)-(1)

Gemeenschappen: Vlaamse Gemeenschap (Vl. Gem.), Franse Gemeenschap (Fr. Gem.), Duitstalige Gemeen-
schap (D. Gem.)
BTW
Vl. Gem. 7.619.789 7.355.932 7.523.353 -167.422 7.452.367 7.706.796 87.007
Fr. Gem. 5.599.467 5.444.498 5.545.694 -101.196 5.498.271 5.679.144 79.677
Totaal (a) 13.219.256 12.800.430 13.069.047 -268.617 12.950.639 13.385.940 166.684
PB
Vl. Gem. 4.309.986 4.190.827 4.276.148 -85.321 4.224.665 4.342.341 32.355
Fr. Gem. 2.294.811 2.231.527 2.289.544 -58.017 2.236.794 2.335.161 40.350
D. Gem. 5.751 5.661 5.720 -59 5.692 5.784 33
Totaal (b) 6.610.549 6.428.014 6.571.412 -143.398 6.467.151 6.683.286 72.738
Gewesten: Vlaams Gewest (Vl. Gew.), Waals Gewest (W. Gew.) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 
PB
Vl. Gew. 5.641.103 5.465.932 5.587.616 -121.685 5.519.418 5.675.733 34.630
W. Gew. 3.426.650 3.332.984 3.401.990 -69.007 3.357.643 3.442.011 15.360
BHG 854.902 832.305 829.351 2.955 857.856 880.234 25.332
Totaal (c) 9.922.655 9.631.220 9.818.958 -187.737 9.734.918 9.997.977 75.322
Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Cocof 25.373 24.628 25.221 -592 24.780 25.671 298
VGC 6.343 6.157 6.305 -148 6.195 6.418 75
Totaal (d) 31.716 30.785 31.526 -740 30.975 32.089 373
Bijzondere middelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Totaal (e) 31.716 30.785 31.526 -740 30.975 32.089 373
Toegewezen belastinggedeelten 
Vl. Gem. 17.570.878 17.012.690 17.387.118 -374.428 17.196.450 17.724.870 153.992
Fr. Gem. 7.894.278 7.676.025 7.835.238 -159.213 7.735.065 8.014.304 120.026
D. Gem. 5.751 5.661 5.720 -59 5.692 5.784 33
W. Gew. 3.426.650 3.332.984 3.401.990 -69.007 3.357.643 3.442.011 15.360
BHG 886.618 863.090 860.876 2.214 888.832 912.322 25.705
Cocof 25.373 24.628 25.221 -592 24.780 25.671 298
VGC 6.343 6.157 6.305 -148 6.195 6.418 75
Totaal = totaal (a) + totaal (b) + totaal (c) + totaal (d) + totaal (e)
 29.815.891 28.921.235 29.522.468 -601.233 29.214.658 30.131.381 315.490

Bron: tabel van het Rekenhof opgesteld op basis van de gegevens van de  
Administratie van de Thesaurie
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1.2 Op begrotingskredieten gestorte en aangerekende bedragen 

De algemene uitgavenbegroting voorziet in kredieten, in uitvoering van di-
verse wettelijke bepalingen:

•	 artikel 35 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de fi-
nanciering van de gemeenschappen en de gewesten (bijzondere finan-
cieringswet), voor de trekkingsrechten52;

•	 de artikelen 56 tot 58nonies van de wet van 31 december 1983 tot her-
vorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, voor de 
dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap53;

•	 artikel 65 van de bijzondere financieringswet, voor de dotatie aan de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie54 ;

•	 artikel 62 van de bijzondere financieringswet, voor de financiering van 
het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten55;

•	 artikel 63 van de bijzondere financieringswet, voor de dode hand in de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest56;

•	 artikel 54 van de bijzondere financieringswet, voor de betaling van de 
verschuldigde intresten57.

Tabel 2 – Op begrotingskredieten gestorte en aangerekende bedragen 
(in euro)

Trekkings-
rechten 

Dotaties Buitenl.  
studenten

Dode hand Intresten

Vlaamse Gem. 33.595.000,00

Franse Gem. 68.207.000,00

Duitstalige Gem. 3.038.832,00 128.881.008,64

Gemeenschappelijke  
Gemeenschapscomm.

35.076.382,14

Vlaams Gewest 261.559.565,00

Waals Gewest 182.248.553,00

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

38.961.881,00   36.358.803,00 5.010,25

Totaal 485.808.831,00 163.957.390,78 101.802.000,00 36.358.803,00 5.010,25

Bron: tabel van het Rekenhof opgesteld op basis van de gegevens van de Adminis-
tratie van de Thesaurie

1.3 Ritme-intresten en saldi-intresten 

1.3.1 In 2010 te betalen ritme-intresten en saldi-intresten 

De FOD Financiën bepaalt ritme-intresten en saldi-intresten met toepassing 
van artikel 54, § 1, 3e lid, van de bijzondere wet, en van de artikelen 3 en 4 

52 Algemene uitgavenbegroting, 23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, afdeling 56 
Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt, programma Financiële tegemoetkomingen 
aan de gewesten.

53 Algemene uitgavenbegroting, 01 Dotaties, afdeling 34 Dotaties aan de gemeenschappen.
54 Algemene uitgavenbegroting, 01 Dotaties, afdeling 34 Dotaties aan de gemeenschappen.
55 Algemene uitgavenbegroting, 46 POD Wetenschapsbeleid, afdeling 61 Onderwijs en cultuur, pro-

gramma Dotaties aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap.
56 lgemene uitgavenbegroting, 13 FOD Binnenlandse Zaken, afdeling 40 Logistiek en coördinatie, 

programma Financiering van de provincies en de gemeenten.
57 Algemene uitgavenbegroting, 18 FOD Financiën, afdeling 61 Administratie der thesaurie, Be-

staansmiddelenprogramma.
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van de overeenkomst van 20 september 1991 betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en de gewesten.

De ritme-intresten vloeien voort uit de verschillen die werden vastgesteld tus-
sen de regelmatige maandelijkse betalingen die de Staat aan de gedefede-
reerde entiteiten stort58 en de variabele maandelijkse fiscale ontvangsten die 
de Staat in 2009 werkelijk inde. De ritme-intresten moesten worden betaald 
vóór 30 mei 2010.

De saldi-intresten zijn de intresten die worden gegenereerd door het verschil 
tussen de bedragen berekend bij het opstellen van de rijksmiddelenbegroting 
2010 (vermoedelijke bedragen van 2009 en betaald in 2009) en de defini-
tieve bedragen voor 2009 die werden berekend bij de aanpassing van de 
rijksmiddelenbegroting 2010. De saldi-intresten ten laste van de gedefede-
reerde entiteiten bedroegen 982.207,46 euro en moesten vanaf 30 juli 2010 
worden betaald59. De federale Staat moest saldi-intresten betalen voor een 
bedrag van 5.010,25 euro60.

Voor de in 2010 te betalen ritme-intresten stelt het Rekenhof vast dat er on-
juistheden schuilen in de parameters die werden gebruikt voor de berekening 
van de ritme-intresten die zijn vermeld in de kennisgevingen. Bijgevolg schui-
len er ook onjuistheden in de intresten die van de entiteiten werden gevor-
derd. De rentevoet die bij de berekening werd gebruikt, stemt niet overeen 
met de waarde van de referentievoet. Die referentievoet is per maand het 
gewogen gemiddelde van de rentevoet van de laatste wekelijkse aanbeste-
ding van schatkistcertificaten op drie maanden61. In verband met de netto-
ontvangsten die in aanmerking werden genomen, stipt het Rekenhof aan dat:

•	 de btw-ontvangsten zijn overschat met het bedrag van de boetes en in-
tresten die de Administratie der Douane heeft geïnd voor de Administra-
tie van de Btw (2.363.953,29 euro);

•	 de ontvangsten van de ingekohierde bedrijfsvoorheffing niet zijn meege-
teld in de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing (582.550.761,60 euro);

•	 de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing moesten worden aangevuld met 
het volledige bedrag van de Vlaamse korting (522.553.127,24 euro); ze 
werden echter enkel aangevuld met de betaling die de Vlaamse Gemeen-
schap voor 2009 in 2009 heeft uitgevoerd (521.094.224,27 euro). Daar-
door vergroot het verschil tussen de PB-gedeelten die aan de gedefe-
dereerde entiteiten worden gestort en de aldus aangevulde ontvangsten 
van de bedrijfsvoorheffing. Bijgevolg nemen de door de gedefedereerde 
entiteiten verschuldigde ritme-intresten toe. Aangezien de verschillen 
tussen de betalingen door de Vlaamse Gemeenschap en de ontvangst-

58 Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west.

59 Vanaf de maand die volgt op de publicatie van de aangepaste begroting (namelijk juli 2010). De wet 
van 19 mei 2010 houdende aanpassing van de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2010.

60 De saldi-intresten per gedefedereerde entiteit zijn in detail weergegeven in tabel B7 in Volume II 
van het Boek.

61 Volgens de bijlagen bij het jaarverslag 2010 van het Agentschap voor de Schuld, bedroeg de 
gemiddelde intrestvoet voor de laatste aanbesteding van augustus 2009, 0,39 %. In de bijlagen 
bij de kennisgevingen is hij echter vastgesteld op 0,37 %. Die fout beïnvloedt ook het gemiddelde 
jaarpercentage op basis waarvan het anatocisme wordt berekend. Dit percentage had 0,6533 % 
moeten bedragen in plaats van 0,6517 %.



52 168e Boek van het Rekenhof

Financiering andere entiteiten  Ontvangsten geïnd door de Staat

derving van de federale Staat al aanleiding geven tot intresten62, int de 
federale Staat bovendien twee keer intresten voor hetzelfde.

De totale ritme-intresten die van de gedefedereerde entiteiten worden 
gevorderd bedragen bijgevolg 17.267.010,21 euro, terwijl dat eigenlijk 
17.435.596,06 euro moet zijn. Het verschil ten nadele van de federale Staat 
is 168.585,85 euro.

Tabel 3 geeft in detail de bedragen weer die in 2010 als ritme-intresten en 
saldi-intresten waren verschuldigd en werden betaald.

Tabel 3 – In 2010 verschuldigde saldi-intresten en ritme-intresten (in euro)

Saldi-intresten Ritme- 
intresten 

Totaal Betalingen Restant  
verschul-

digd 
verschul-
digd aan 
de Staat 

ver-
schul-
digd 

door de 
Staat 

verschuldigd 
aan de Staat 

verschul-
digd aan de 

Staat

ver-
schul-
digd 

door de 
Staat

aan de Staat door de 
Staat 

aan de 
Staat (+)
door de 
Staat (-)

(A) Door het Rekenhof opgestelde bedragen 
Vl. Gem. 609.941,44 10.384.025,09 10.993.966,53 10.898.099,15 95.867,38

Fr. Gem. 259.066,18 4.803.662,54 5.062.728,72 4.978.435,00 84.293,72

W. Gew. 113.199,84 1.810.290,43 1.923.490,27 1.932.796,76 -9.306,49

BHG 5.010,25 437.618,01 437.618,01 5.010,25 444.897,03 5.010,25 -7.279,02

Totaal 982.207,46 5.010,25 17.435.596,06 18.417.803,52 5.010,25 18.254.227,94 5.010,25 163.575,58

(B) Bedrag van de kennisgevingen 
Vl. Gem. 609.941,44 10.288.157,71 10.898.099,15 10.898.099,15 0,00

Fr. Gem. 259.066,18 4.719.368,82 4.978.435,00 4.978.435,00 0,00

W. Gew. 113.199,84 1.819.596,90 1.932.796,74 1.932.796,76 -0,02

BHG 5.010,25 439.886,78 439.886,78 5.010,25 444.897,03 5.010,25 -5.010,25

Totaal 982.207,46 5.010,25 17.267.010,21 18.249.217,67 5.010,25 18.254.227,94 5.010,25 -5.010,27

Verschil (A) - (B)
Vl. Gem. 0,00 0,00 95.867,38 95.867,38 0,00 0,00 95.867,38

Fr. Gem. 0,00 0,00 84.293,72 84.293,72 0,00 0,00 84.293,72

W. Gew. 0,00 0,00 -9.306,47 -9.306,47 0,00 0,00 -9.306,47

BHG 0,00 0,00 -2.268,77 -2.268,77 0,00 0,00 0,00 -2.268,77

Totaal 0,00 0,00 168.585,85 168.585,85 0,00 0,00 0,00 168.585,85

Vlaamse Gemeenschap (Vl. Gem.), Franse Gemeenschap (Fr. Gem.), Waals Gewest (W. Gew.), BHG (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest)

Bron: tabel van het Rekenhof opgesteld op basis van de gegevens van de Adminis-
tratie van de Thesaurie 

Het Rekenhof wijst erop dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.010,25 
euro aan intresten heeft betaald bovenop de ritme-intresten die het verschul-

62 Koninklijk besluit van 8 maart 2009 tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de alge-
mene belastingverminderingen of -vermeerderingen, de opcentiemen en belastingkortingen toe-
gekend door de gewesten.
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digd was. De betaling gebeurde echter pas op 24 december 2010, terwijl de 
intresten op 31 mei 2010 hadden moeten worden betaald.

1.3.2 Ritme-intresten en saldi-intresten van de voorgaande jaren

In zijn 167e Boek63 had het Rekenhof opgemerkt dat de ritme-intresten waren 
berekend op basis van foute ontvangsten en dat de saldi-intresten op een 
verkeerde manier waren bepaald. Tabel 4 vermeldt de nog verschuldigde 
bedragen aan saldi-intresten en ritme-intresten van de voorgaande jaren 
(2006, 2007 en 2008)

Tabel 4 -  Synthese van de verschuldigde en nog te betalen intresten voor 
2006, 2007 en 2008 (in euro)

Debiteuren Saldi-intresten Ritme-intresten Totaal
A) Door het Rekenhof opgestelde bedragen 
Vlaamse Gemeenschap 1.401.248,03 -13.148,18 1.388.099,85
Franse Gemeenschap 724.259,19 126.591,56 850.850,76
Waals Gewest 275.376,48 -92.839,28 182.537,20
Brussels Hoofdst. Gewest 158.955,59 -22.648,12 136.307,47
Totaal 2.559.839,29 -2.044,02 2.557.795,27
B) Saldo van de in de kennisgevingen bepaalde bedragen 
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap 0,00 833.305,93 833.305,93
Waals Gewest
Brussels Hoofdst. Gewest 8.738,77 0,00 8.738,77
Totaal 8.738,77 833.305,93 842.044,70
C) Verschil (A) – (B)
Vlaamse Gemeenschap 1.401.248,03 -13.148,18 1.388.099,85
Franse Gemeenschap 724.259,19 -706.714,37 17.544,83
Waals Gewest 275.376,48 -92.839,28 182.537,20
Brussels Hoofdst. Gewest 150.216,82 -22.648,12 127.568,70
Totaal 2.551.100,52 -835.349,94 1.715.750,57

Bron: tabel van het Rekenhof opgesteld op basis van de gegevens van de Adminis-
tratie van de Thesaurie

De verschuldigde of te ontvangen intresten zouden moeten worden opge-
volgd, zowel op het niveau van de vastgestelde rechten als wat de aanzuive-
ring ervan betreft.

1.4 Door de Staat in 2010 geïnde en gestorte gewestbelastingen 

Tabel 5 vermeldt de gewestbelastingen die in 2010 werden geïnd en ge-
stort op basis van wetgeving die in elk van de gewesten van kracht is. Die 
belastingen beliepen 7.505 miljoen euro, waarvan 7.436,3 miljoen euro in 
2010 aan de gewesten werd gestort, meer bepaald 4.353,66  miljoen euro 
aan het Vlaams Gewest, 2.045,48 miljoen euro aan het Waals Gewest en 
1.037,16 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

63 Rekenhof, 167e  Boek, Volume I, p. 134 tot 141. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Tabel 5 – In 2010 gestorte gewestbelastingen (in duizend euro)

Vlaams Ge-
west 

Waals Ge-
west 

Brussels 
Hoofdstede-
lijk Gewest 

Belasting op spelen en weddenschappen 64 26.787 4.617 24.588
Belasting op automatische ontspanningstoestellen 64 31.018 12.818 8.137
Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste 
dranken64

155 96 73

Successierechten en rechten van overgang bij 
overlijden

1.062.404 522.138 311.014

Onroerende voorheffing 65 -87 29.336 18.495
Registratierechten 66 2.008.312 913.730 493.728
Verkeersbelasting op autovoertuigen 907.609 409.709 131.779
Belasting op inverkeerstelling 227.542 99.835 45.166
Eurovignet 89.921 53.205 4.182

Bron: tabel van het Rekenhof op basis van de gegevens van de Administratie van 
de Thesaurie646566

Deze bedragen omvatten de gewestbelastingen, de nalatigheidsintresten 
(betaald door de belastingplichtigen) en de moratoire intresten (betaald door 
de administratie), de fiscale boetes en de terugbetalingen van boetes. 

Die intresten en boetes, per gewest en per belasting, worden in detail belicht 
in tabel B.2 in Volume II van dit Boek.

64 In uitvoering van artikel 13 van het programmadecreet van 18 december 2008 inzake de Waalse 
fiscaliteit worden de belasting op spelen en weddenschappen, de belasting op automatische ont-
spanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken vanaf 1 januari 
2010 geïnd door het Waals Gewest.

65  De beslissing van het Vlaams Gewest dat de Vlaamse regering sinds het aanslagjaar 1999 inzake 
de onroerende voorheffing zelf voor de dienst van de belasting instaat, verklaart waarom de hier-
voor overgedragen ontvangsten maand na maand afnemen. De stortingen van de Staat, net zoals 
de netto-intresten die hij verschuldigd is, hebben immers voor dit gewest nog enkel betrekking op 
de voorgaande jaren (decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing, artikelen 2 en 28).

66 Registratierechten:
1° op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goederen;
2° a) op de vestiging van een hypotheek,
 b) op de verdeling van onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende titel van onver-

deelde delen en de omzettingen bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het 
Burgerlijk Wetboek;

3° op schenkingen.
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Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

Verschillende wetten kennen fiscale ontvangsten toe aan de alternatieve fi-
nanciering van de sociale zekerheid. Voor 2010 werd in totaal 14.663,7 mil-
joen euro toegewezen. In 2010 beliepen de betalingen daarvoor 14.243,6 mil-
joen euro en er werd voor 252,0 miljoen euro aan achterstallen gestort. De 
RSZ, het RIZIV en het RSVZ zijn de voornaamste begunstigen van deze 
toegewezen middelen.

1 Context

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid steunt op verschillende 
wetten die de toewijzing van fiscale ontvangsten aan de sociale zekerheid 
organiseren. In 2010 werd daartoe een totaal van 14.495,6 miljoen euro, 
waarvan 252,0 miljoen euro achterstallen, aan de sociale zekerheid gestort. 
Zeven begunstigden genoten in 2010 deze ontvangsten67. De belangrijkste 
zijn de RVA, het RIZIV en het RSZV.

Tabel 1 – Begunstigden van de alternatieve financiering in 2010 (in miljoen 
euro)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 10.889,6 
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 2.525,3 
Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 940,5 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 87,0 
Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatstelijke Overheden (RSZPPO)

40,9 

Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) 10,0 
Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen (FSO) 2,3 
Totaal (waarvan 252,0 miljoen achterstallen) 14.495,6

Bron : tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de adminis-
tratie van Financiën

Zoals in zijn voorgaande Boeken heeft het Rekenhof de bedragen onder-
zocht die werden toegewezen door de wetten die de alternatieve financiering 
organiseren, evenals de bedragen die aan de begunstigden werden gestort. 
De wetten zijn opgesomd volgens de omvang van de toegekende ontvang-
sten. 

2 Programmawet van 2 januari 2001 

Voor 2010 werd 14.274,8 miljoen euro opbrengsten van fiscale ontvangsten 
aan de sociale zekerheid toegewezen krachtens de artikelen 66 tot 67quin-
quies van de programmawet van 2 januari 2001. Het gaat om ontvangsten uit 
de btw, de bedrijfsvoorheffing, de accijnzen, de roerende voorheffing, de di-
recte belastingen (PB, VenB en BNI68) en de taks op verzekeringsverrichtin-

67 Voor gedetailleerde gegevens, zie volume II van dit Boek, tabel B4.
68 PB = personenbelasting, VenB = vennootschapsbelasting, BNI = belasting op de niet-inwoners.



56 168e Boek van het Rekenhof

Financiering andere entiteiten  Ontvangsten geïnd door de Staat

gen. Dat bedrag omvat 163,2 miljoen euro toegekend in 2011 voor 201069. De 
bedragen die in 2011 worden toegewezen voor de voorgaande jaren (2010 
en 200970) zullen worden afgehouden en in 2011 aan de rechthebbenden van 
de alternatieve financiering worden gestort.

2.1 Voorafneming van de opbrengst van de btw

Artikel 66, § 1, stelt het gedeelte van de opbrengst van de btw dat moet wor-
den voorafgenomen om te worden toegewezen aan de sociale zekerheid, 
vast op 23,514 %. Het bedrag mag echter niet lager zijn dan een minimum 
vastgesteld door de wet71.

In 2010 bedroeg het aldus berekende gedeelte 5.887,9 miljoen euro. Het 
lag hoger dan het wettelijke minimum dat voor dat jaar berekend was op 
5.344,2 miljoen euro. 

Het bedrag van de alternatieve financiering vooraf te nemen van de btw kan 
daarnaast door de koning worden verhoogd of aangepast op voorstel van het 
beheerscomité van de sociale zekerheid (artikel 66, §1). De volgende tabel 
geeft een overzicht van de kosten waarvoor een verhoging of een aanpas-
sing van het bedrag van de financiering mogelijk is, evenals de bedragen die 
in 2010 werden toegekend. 

69 Koninklijk besluit van 27 juli 2011 tot vaststelling van een bijkomende verhoging van het bedrag 
van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2010 
(163.242.000,00 euro). 

70 Met betrekking tot 2009 werden de bijkomende verhogingen vastgesteld in de volgende koninklijke 
besluiten :

 - koninklijk besluit van 27 juli 2011 tot vaststelling van een bijkomende verhoging van het bedrag 
van de alternatieve verhoging met de kostprijs van de dienstencheques (33.494.000,00 euro) ; 

 - koninklijk besluit van 27 juli 2011 tot vaststelling voor het jaar 2009 van een bijkomende verhoging 
van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5% van de uitkering voor tijdelijke 
werkloosheid, bedoeld in artikel 114, §6, van het koninklijk besluit van 25 november 1999 hou-
dende de werkloosheidsreglementering (51.034.000,00 euro) ;

 - koninklijk besluit van 27 juli 2011 tot vaststelling voor het jaar 2009 van het bedrag voorafge-
nomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het 
betaald educatief verlof (22.482.000,00 euro).

71 Het minimumbedrag is 4.418,3 miljoen euro, verhoogd met 41,3 miljoen euro sinds 2002. Die be-
dragen worden geïndexeerd (artikel 66, §1, 2e et 3e lid).
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Tabel 2 –  Aanpassing of verhoging van de alternatieve financiering in 2010 
met het oog op het dekken van bepaalde kosten (artikel 66, § 1, van 
de programmawet van 2 januari 2001)

Kosten die kunnen worden aangepast of ver-
hoogd

Datum KB Bedrag  
(miljoen 

euro)

Begunstigde

Vermindering van de persoonlijke of patronale bijdra-
gen 

- -

Aanleggen van reserves bestemd voor toekomstige 
uitgaven in de sociale zekerheid 

- -

Dienstencheques 21 februari 2010
27 juli 2011

181,9
163,2

RSZ

Financiering van startbaanovereenkomsten 19 maart 2010 4,7 RVA
Toeslag van 5 % bij de tijdelijke werkloosheidsuitke-
ring 

21 februari 2010 70,7 RSZ

Arbeidsbonus - -
Samenwerkingsakkoord betreffende de sociale eco-
nomie 

21 februari 2010 14,5 RVA

Financiering van het Fonds voor de sluiting van on-
dernemingen 

19 maart 2010 2,3 FSO

Activering van werkzoekenden met een verminderde 
arbeidsgeschiktheid

- -

Tewerkstellingscellen 21 februari 2010 7,0 RSZ
Totaal 444,3

Bron : tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de adminis-
tratie van Financiën

Voor 2010 belopen die verhogingen 444,3 miljoen euro. Voor de verdeling 
van de alternatieve financiering tussen het RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ 
worden die 444,3 miljoen euro geneutraliseerd.

Voor de vaststelling van het te verdelen bedrag van de alternatieve financie-
ring, legt de wet vier verminderingen op die in detail worden uitgelegd in tabel 
3, waarvan het totaal 96,6 miljoen euro bedraagt.

Tabel 3 –  Verminderingen in 2010 ingevoerd door artikel 66, § 2, van de pro-
grammawet van 2 januari 2001

Voorwerp Bedrag  
(miljoen euro)

Rechthebbende

Andere dan politie-initiatieven 40,9 RSZ-PPO
Administratieve omkadering PWA’s (koninklijk besluit van  
19 maart 2010)

19,8 RVA

Betaald educatief verlof 25,4 RVA
Compensatie van bijdragen niet verschuldigd door de  
politiezones  

10,5 RSZ

Totaal 96,6

Bron : tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de adminis-
tratie van Financiën
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Het te verdelen bedrag is 5.791,3 miljoen euro (5.887,9 miljoen euro min 
96,6 miljoen euro), waarvan 5.546,3 miljoen euro voor de RSZ-Globaal Be-
heer (95,77 %) en 245,0 miljoen euro voor het RSVZ (4,23 %). 

De wettelijke bepalingen hebben de alternatieve financiering door voorafne-
ming van de opbrengst van de btw in de loop der jaren verruimd. 

Artikel  66, § 3bis, voorziet in de toekenning van 1.551,9 miljoen euro aan de 
RSZ en van 277,8 miljoen euro aan het RSVZ. Bovendien kent dat artikel aan 
de RSZ 534,2 miljoen euro toe voor de arbeidsbonus bovenop de verhoging 
waarin artikel 66, § 1, voorziet, 400 miljoen euro als voorschot voor de ver-
hoging waarin artikel 66, § 1, voorziet voor de dienstencheques en 4 miljoen 
euro zonder precieze bestemming.

Artikel 66, § 3quinquies, voorziet in een bijkomende financiering voor het 
betaald educatief verlof ten voordele van de RVA die voor 2010 20,0 miljoen 
euro bedroeg (koninklijk besluit van 19 maart 2010).

Artikel  66, § 3sexies, financiert de kosten van de dienstencheques die wor-
den toegekend aan zelfstandigen in het kader van de moederschapshulp 
door een storting van 2,4 miljoen euro geïndexeerd ten voordele van de RVA, 
dat is 2,6 miljoen euro in 2010.

Op de bedragen die van de opbrengst van de btw worden voorafgenomen, 
voert artikel 66, § 3septies, een geïndexeerde overdracht in van 182,1 miljoen 
euro tussen de RSZ en het RSVZ. Dat bedrag beloopt voor 2010 186,0 mil-
joen euro.

Artikel 66, § 11, kent een geïndexeerd bedrag van 22,5 miljoen euro toe aan 
de RSZ. Dat bedrag beloopt voor 2010 24,0 miljoen euro.

Artikel  66, § 13, kent aan de RSZ en aan het RSVZ bedragen toe die moeten 
worden gepreciseerd door een koninklijk besluit. In 2010 werd hun respectie-
velijk 1.776,5 miljoen euro en 177,1 miljoen euro toegekend door het konink-
lijk besluit van 9 februari 2010.

Artikel 67bis kent aan het RSVZ een bedrag toe dat voor 2010 door het ko-
ninklijk besluit van 19 maart 2010 op 1.609,3 miljoen euro werd vastgesteld.

In totaal is in 2010 12.709,5 miljoen euro, af te nemen van de btw-ontvang-
sten, toegekend aan de sociale zekerheid. 

De voorafnemingen van de btw-ontvangsten bedroegen uiteindelijk 11.353,0 
miljoen euro, de effectief verrichte betalingen 11.317,4 miljoen euro voor de 
toekenningen 2010 en 135,1 miljoen euro voor de achterstallen72. 

Aangezien de btw-ontvangsten niet toereikend waren om de betalingen voor 
alle toekenningen te dekken73, werd overgegaan tot een voorafneming van 
de bedrijfsvoorheffing met toepassing van artikel 66, § 1, tweede lid, om de 

72 Al die bedragen transiteren via de toewijzingsfondsen 66.31 en 66.37 en, wanneer de btw-ont-
vangsten ontoereikend zijn, via toewijzingsfonds 66.34.

73 Te weten, naast de toegewezen btw-ontvangsten waarvan hier sprake is, de ontvangsten toege-
wezen aan de Europese Unie, de effectisering, de gemeenschappen, het Asbestfonds, de politie-
zones, de Creg en Apetra (zie programmawet van 2 januari 2001 zoals gewijzigd door de program-
mawet van 23 december 2009 en de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen).
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betaling mogelijk te maken van 1.098,0 miljoen euro (999,2 miljoen euro voor 
de RSZ en 98,8 miljoen voor het RSVZ). Zoals aangegeven in het vorige 
hoofdstuk dat handelt over de fiscale ontvangsten, overschreed die vooraf-
neming wat bepaald is in de wet.

2.2 Voorafneming van de accijnzen

Artikel 66, § 5, van de programmawet van 2 januari 2001 wijst een geïn-
dexeerd bedrag van 62,5 miljoen euro toe uit de ontvangsten uit accijnzen 
op de verkoop van tabaksfabrikaten74, te verdelen tussen de RSZ (80 %) 
en het RSZV (20 %). Voor 2010 was dat bedrag 72,5 miljoen euro, te weten 
58,0 mijoen euro voor de RSZ en 14,5 miljoen euro voor het RSVZ.

Artikel 67ter wijst een van de accijnsontvangsten voorafgenomen bedrag toe 
aan het RIZIV75. Dat bedrag moet minstens gelijk zijn aan 32,5 % van de 
opbrengst van de accijnzen op tabak en het mag niet lager liggen dan een 
geïndexeerd van 673,2 miljoen euro. Voor 2010 resulteert dit in het minimum-
bedrag, zijnde 718,5 miljoen euro. 

Artikel 67quinquies wijst aan het RIZIV een bedrag van 130,0 miljoen euro 
toe dat ook moet worden voorafgenomen van de ontvangsten uit accijnzen 
en daarmee gelijkgestelde taksen76.

Voor 2010 werd aldus een totaal van 921,0 miljoen euro van de opbrengst 
van accijnzen aan de sociale zekerheid toegewezen. De in 2010 verrichte 
voorafnemingen en betalingen belopen 893,0 miljoen euro. Rekening hou-
dend met de te hoge stortingen in 2009 werd 23,2 miljoen euro in 2010 in-
gehouden. Voor 2010 werd 916,2 miljoen euro gestort zodat een saldo van 
4,8 mijoen euro blijft dat in 2011 moet worden betaald.

2.3 Voorafneming van de roerende voorheffing

Artikel 66, § 6, van de programmawet van 2 januari 2001 wijst een deel van 
de opbrengst van de roerende voorheffing (15%) toe aan de sociale zeker-
heid 77. Dat bedrag mag niet lager zijn dan een geïndexeerd bedrag van 
430,4 miljoen euro. Het wordt verdeeld tussen de RSZ (90 %) en het RSVZ 
(10 %). 

Voor 2010 werd het minimumbedrag, 467,65 miljoen euro, als volgt verdeeld : 
420,88 en 46,77 miljoen. De betalingen die in 2010 werden verricht, bedra-
gen 446,36 miljoen euro, waarvan 21,82 miljoen euro achterstallen. In januari 
2011 werd 40,0 miljoen euro betaald, zodat er een te betalen saldo overblijft 
van 3,11 miljoen euro. 

2.4 Voorafnemingen van de PB, de VenB en de BNI78

Artikel 66, § 7, kent aan de RSZ een bedrag toe dat moet worden vooraf-
genomen van de ontvangsten van de PB en van de VenB als fiscale com-

74 Verrichtingen aangerekend op toewijzingsfonds 66.33.
75 Verrichtingen eveneens aangerekend op toewijzingsfonds 66.33.
76 Toewijzingsfonds 66.95 (verpakkingsbijdrage).
77 Toewijzingsfonds 66.92.
78 Toewijzingsfondsen 66.97, 66.98 en 66.99.



60 168e Boek van het Rekenhof

Financiering andere entiteiten  Ontvangsten geïnd door de Staat

pensatie van de nieuwe vermindering van de patronale sociale bijdragen. 
Voor 2010 is dat bedrag vastgesteld op 46,8 miljoen euro door het koninklijk 
besluit van 24 maart 2010. 

Artikel 66, § 8, kent aan de RSZ ook een bedrag toe dat wordt voorafge-
nomen van de ontvangsten van de PB en de VenB, als steun van het fun-
damenteel onderzoek. Dat bedrag is vastgesteld op 31 miljoen euro en is 
geïndexeerd zoals de lonen, min een bedrag dat vastgesteld is bij koninklijk 
besluit dat overeenstemt met het terugverdieneffect in socialezekerheidsbij-
dragen voor de creatie van onderzoeksmandaten. Voor 2010 beloopt dat be-
drag 33,6 mijoen euro verminderd met 6,7 miljoen euro (koninklijk besluit van 
19 maart 2010), zijnde 26,9 miljoen euro.

Artikel 66, § 9, kent aan de RSZ en aan het RSVZ een geïndexeerd bedrag 
van 15 miljoen euro toe dat vooraf te nemen is van de ontvangsten van de 
PB, de VenB en de BNI79. Dat bedrag wordt verdeeld a rato van 90 % en 
10 %. Voor 2010 beloopt het 16,0 miljoen euro, dat is respectievelijk 14,4 en 
1,6 miljoen euro.

Artikel 66, § 10, kent aan de RSZ een geïndexeerd bedrag van 5,0 miljoen 
euro toe dat vooraf te nemen is van de ontvangsten van de PB als fiscale 
compensatie voor het sociaal akkoord betreffende de gezondheidszorgen 
dat in 2005 werd afgesloten. Voor 2010 beloopt dat bedrag 5,3 miljoen euro.

Artikel 66, § 12, kent aan de RSZ een geïndexeerd bedrag toe vooraf te 
nemen van de ontvangsten van de VenB. Voor 2010 beloopt dat bedrag 
32,0 miljoen euro.

Artikel 66, § 14, kent aan de RSZ een niet-geïndexeerd bedrag van 47,0 mil-
joen euro toe dat wordt voorafgenomen van de ontvangsten van de PB om 
de verhoging van het minimumpensioen van de werknemers te financieren.

Voor het jaar 2010 werd aldus een totaal bedrag van 174,1 miljoen euro voor-
afgenomen van de ontvangsten van de PB, de VenB en de BNI en toegekend 
aan de sociale zekerheid. In 2010 werd daarvan 173,1 miljoen euro betaald. 
Er waren 45,3 miljoen euro achterstallen verschuldigd en er werd 46,8 mil-
joen euro betaald.

2.5 Voorafnemingen van de taks op de verzekeringsverrichtingen

Artikel 66, § 3sexies, kent aan het RSVZ een geïndexeerd bedrag toe dat 
wordt voorafgenomen van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtin-
gen80, om de toekenning van dienstencheques aan zelfstandigen in het kader 
van moederschapshulp te financieren. Dat bedrag werd in 2008 op 2,5 mil-
joen euro gebracht. Voor 2010 werd, rekening houdend met de indexering, 
2,6 miljoen euro toegewezen en gestort.

79 Onder meer als gevolg van de wet van 26 novemner 2006 houdende een begeleidingsmaatregel 
voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars.

80 Toewijzingsfonds 66.93.
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3 Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

De administratie der Directe Belastingen berekent het nettobedrag van de 
bijzondere socialezekerheidsbijdrage en stort het aan de RSZ-Globaal Be-
heer (wet van 30 maart 1994, titel XI – Bijzondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid)81. De regels voor de storting, met inbegrip van de wijze van bere-
kening van de verwijlintrest en andere administratieve kosten voor laattijdige 
stortingen, worden bepaald door een in de ministerraad overlegd koninklijk 
besluit82.

Krachtens die bepalingen werd voor 2010 232,3 miljoen euro toegewezen en 
aan de RSZ gestort ten belope van 167,8 mijoen euro in 2010 en 64,5 miljoen 
euro in 2011.

4 Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de 
werkgelegenheid 

De opbrengst van de belasting op de voordelen die samenhangen met de 
toekenning van aandelenopties wordt volledig toegewezen aan de sociale 
zekerheid (artikel 46 van de wet van 26 maart 1999)83. De RSZ en het RSVZ 
ontvangen de bedragen volgens een verdeelsleutel van 95,77 % / 4,23 %, 
vastgesteld door artikel 66, § 2, van de programmawet van 2 januari 2001.

In 2010 werd 79,4 miljoen euro toegewezen aan de sociale zekerheid en ver-
deeld en gestort in 2010 a rato van 69,6 miljoen aan de RSZ en 3,1 miljoen 
euro aan het RSVZ, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

In 2009 werd de verdeelsleutel niet nageleefd en werden de bedragen ver-
deeld a rato van 90,75 % voor de RSZ en 9,25 % voor het RSVZ84. In 2010 is 
bij de betaling van 7,9 miljoen euro achterstallen 2009 deze fout niet gecor-
rigeerd. Het RSVZ heeft daardoor onrechtmatig 3,7 miljoen euro ontvangen 
die bestemd was voor de RSZ. Aangezien de terugvordering van dat bedrag 
in 2010 boekhoudkundige problemen deed rijzen, werd via de laatste storting 
van de btw-ontvangsten aan de twee instellingen deze vergissing rechtgezet.

5 Economische herstelwet van 27 maart 2009

Artikel 48 van de wet van 27 maart 2009 wijst de vrijstellingen van bedrijfs-
voorheffing die zijn toegestaan in het kader van de sociale Maribel (het me-
chanisme dat aanwervingen in de non-profitsector in de hand werkt) toe aan 
de RSZ. In tegenstelling tot wat er in 2009 gebeurd is, bestaat het mecha-
nisme erin dat in de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing de ontvangsten 
worden geïdentificeerd die niet verschuldigd zijn krachtens de vrijstellingen 
in het kader van de sociale Maribel. Die ontvangsten worden geboekt als 
diverse ontvangsten en worden vervolgens toegewezen85. Voor 2010 werd 
een bedrag van 72,7 miljoen euro toegewezen aan de RSZ. In 2010 werd 
een bedrag van 66,7 miljoen euro gestort en het saldo werd in 2011 geregeld. 

81 Toewijzingsfonds 66.38.
82 Koninklijk besluit van 2 febrari 1999 tot uitvoering van artikel 110, §4, van de wet van 30 maart 1994 

houdende sociale bepalingen.
83 Toewijzingsfonds 66.36.
84 Zie Rekenhof, 167e Boek, Volume 1, p. 152.
85 Toewijzingsfonds 66.35.
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6 Programmawet van 27 december 2006

Tot 2008 heeft artikel 116 van de programmawet van 27 december 2006 
btw-ontvangsten86 toegekend aan het Fonds voor Beroepsziekten voor de 
financiering van het Schadeloosstellingsfonds voor Asbestslachtoffers. In 
2009 en 2010 werd een bedrag van 10 miljoen euro gestort zonder dat de 
financiering ervan in de wet werd gepreciseerd. 

7 Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het 
kapitaal en in de winst van de vennootschappen 

De helft van het totaal bedrag van de opbrengst van de belasting van de 
deelnames in het kapitaal of in de winst en 66 % van het totaal bedrag van 
de aanvullende belasting bedoeld in artikel 112, tweede lid, van het Wetboek 
van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (artikel 36 
van de wet van 22 mei 2001) worden toegekend aan de RSZ-Globaal Be-
heer87.

In 2010 werd een bedrag van 4,4 miljoen euro aan de RSZ toegewezen en 
gestort. 

8 Overzicht van de fiscale ontvangsten toegewezen aan de alterna-
tieve financiering van de sociale zekerheid 

Tabel 4 – Toegewezen en betaalde bedragen (in miljoen euro)*

 Verschul-
digde  

achterstal-
len 

Betaald 
in 2010

Betaald 
in 2011  

(op 1 
juli)

Saldo Toegewezen 
voor 2010

Betaald 
in 2010

Betaald 
in 2011  

(op 1 
juli)

Saldo Totaal 
saldo

Overzicht per wettelijke bepaling
Programmawet van 2 januari 2001
Btw
RSZ 130,3 45,8 0,0 84,5 10.084,2 8.788,8 133,6 162,7 247,1
RIZIV 93,0 93,0 0,0 0,0 1.609,3 1.609,3 0,0 0,0 0,0
RSVZ -3,8 -3,7 0,0 0,0 885,8 779,2 7,1 0,7 0,7
RVA 22,5 0,0 0,0 22,5 87,0 87,0 0,0 0,0 22,5
RSZPPO 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0
Fonds voor sluiting 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

Totaal 242,0 135,1 0,0 106,9 12.709,5 11.307,4 140,7 163,4 270,3

Bedrijfsvoorheffing voor btw 1.098,0

RSZ 999,2

RSVZ 98,8

Algemeen totaal 12.405,4

Accijnzen
RSZ -1,7 -1,7 0,0 0,0 58,0 57,7 0,0 0,4 0,4
RIZIV -21,1 -21,1 0,0 0,0 848,5 844,1 0,0 4,4 4,4
RSVZ -0,4 -0,4 0,0 0,0 14,5 14,4 0,0 0,1 0,1
Totaal -23,2 -23,2 0,0 0,0 921,0 916,2 0,0 4,8 4,8

86 Toewijzingsfonds  66.37.
87 Toewijzingsfonds 66.91.
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 Verschul-
digde  

achterstal-
len 

Betaald 
in 2010

Betaald 
in 2011  

(op 1 
juli)

Saldo Toegewezen 
voor 2010

Betaald 
in 2010

Betaald 
in 2011  

(op 1 
juli)

Saldo Totaal 
saldo

Roerende voorheffing

RSZ 19,6 19,6 0,0 0,0 420,9 382,1 36,0 2,8 2,8
RSVZ 2,2 2,2 0,0 0,0 46,8 42,5 4,0 0,3 0,3
Totaal 21,8 21,8 0,0 0,0 467,7 424,5 40,0 3,1 3,1

PB, VenB, BNI

RSZ 45,2 46,8 0,0 -1,6 172,5 171,6 0,0 0,9 -0,7
RSVZ 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Totaal 45,2 46,8 0,0 -1,6 174,1 173,1 0,0 0,9 -0,7

Verzekeringsverrichtingen

RSVZ 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 -0,1 -0,1
Totaal RSZ 193,5 110,6 0,0 82,9 10.735,6 10.399,3 169,6 166,7 249,6
Totaal RIZIV 71,9 71,9 0,0 0,0 2.457,8 2.453,4 0,0 4,4 4,4
Totaal RSVZ -2,0 -2,0 0,0 0,0 951,3 939,1 11,1 1,1 1,0
Totaal RVA 22,5 0,0 0,0 22,5 87,0 87,0 0,0 0,0 22,5
Totaal RSZPPO 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0
Totaal Fonds voor sluiting 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

Totaal programmawet van 2 
januari 2001 

285,8 180,5 0,0 105,3 14.274,8 13.921,9 180,7 172,2 277,5

Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, bijzondere socialezekerheidsbijdrage aan de RSZ
RSZ 56,5 56,5 0,0 0,0 232,3 167,9 64,5 0,0 0,0
Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan 1998 voor de werkgelegenheid en houdende diverse bepa-
lingen, aandelenopties aan de RSZ en het RSVZ
RSZ 11,3 7,6 0,0 3,7 76,0 69,6 6,4 0,0 3,7
RSVZ -3,4 0,3 0,0 -3,7 3,4 3,1 0,3 0,0 -3,7
Totaal 7,9 7,9 0,0 0,0 79,4 72,7 6,7 0,0 0,0

Economische herstelwet van 27 maart 2009, bedrijfsvoorheffing aan de RSZ in het raam van de sociale Maribel
RSZ 7,0 7,0 0,0 0,0 72,7 66,7 6,0 0,0 0,0
Programmawet van 27 december 2006
Asbestfonds -10,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0
Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, 
partiële toewijzing aan de RSZ 
RSZ 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0

Overzicht per begunstigde (alle wettelijke bepalingen samen)
RSZ 268,3 181,7 0,0 86,6 11.121,1 10.707,9 246,5 166,7 253,4
RIZIV 71,9 71,9 0,0 0,0 2.457,8 2.453,4 0,0 4,4 4,4
RSVZ -5,4 -1,6 0,0 -3,8 954,6 942,1 11,4 1,1 -2,7
RVA 22,5 0,0 0,0 22,5 87,0 87,0 0,0 0,0 22,5
RSZPPO 0,0 0,0 0,0 0,0 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0
Fonds voor sluiting 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

Asbestfonds -10,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0

Algemeen totaal 347,3 252,0 0,0 95,3 14.663,7 14.243,6 257,9 162,2 257,5
Overzicht per belasting

Totaal btw (met inbegrip 
van voorafneming bedrijfs-
voorheffing voor btw)

232,0 135,1 0,0 96,9 12.709,5 12.415,4 140,7 153,4 250,3

Totaal bedrijfsvoorheffing 7,0 7,0 0,0 0,0 72,7 66,7 6,0 0,0 0,0
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 Verschul-
digde  

achterstal-
len 

Betaald 
in 2010

Betaald 
in 2011  

(op 1 
juli)

Saldo Toegewezen 
voor 2010

Betaald 
in 2010

Betaald 
in 2011  

(op 1 
juli)

Saldo Totaal 
saldo

Totaal accijnzen -23,2 -23,2 0,0 0,0 921,0 916,2 0,0 4,8 4,8
Totaal roerende voorheffing 21,8 21,8 0,0 0,0 467,6 424,5 40,0 3,1 3,1

Totaal PB, VenB, BNI 45,2 46,8 0,0 -1,6 174,1 173,1 0,0 0,9 -0,7

Totaal bijzondere bijdrage 56,5 56,5 0,0 0,0 232,3 167,9 64,5 0,0 0,0

Opties op aandelen 7,9 7,9 0,0 0,0 79,4 72,7 6,7 0,0 0,0

Werknemersparticipatie 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0

Verzekeringsverrichtingen 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 -0,1 -0,1

Algemeen totaal 347,3 252,0 0,0 95,3 14.663,7 14.243,6 257,9 162,2 257,5

*Door afrondingsverschillen kunnen de totalen verschillen van de som van de rubrieken.

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de Administratie van 
de Thesaurie.
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Naar de Europese Unie overgedragen ontvangsten

De begroting van de Europese Unie wordt gefinancierd volgens het stelsel 
van de eigen middelen88. Deze eigen middelen bestaan uit de volgende vier 
bronnen:

1. de douanerechten;

2. de landbouwrechten en de heffingen op de productie van suiker, isoglu-
cose en insulinestroop;

3. een fractie van de btw-opbrengst geïnd door de lidstaten;

4. de BNI-bijdrage.

De eigen middelen worden door de lidstaten (in maandelijkse schijven) ter 
beschikking gesteld op een rekening van de Europese Commissie bij de na-
tionale centrale banken.  

De douane- en de landbouwrechten zijn invoerrechten die worden geheven 
op de uit derde landen ingevoerde producten. Zij worden geïnd door de Ad-
ministratie der Douane en Accijnzen. De heffingen op de productie van sui-
ker, isoglucose en insulinestroop worden geïnd bij de producenten binnen de 
Unie. Voor België gebeurt dit door het Belgisch Interventie- en Restitutiebu-
reau (BIRB)89.

Volgens het bestaande systeem worden de invoerrechten aan de Europese 
Unie doorgestort op nettobasis. Dit betekent dat de lidstaten, die verantwoor-
delijk zijn voor de inning, de inningskosten vooraf in mindering brengen van 
de sommen die ze overdragen aan de Europese Unie. Het totaal van de 
inningskosten bedraagt 25 % van het brutobedrag van de invoerrechten90. 
Voor de douanerechten in het kader van het Centralised customs clearance-
systeem moeten die inningskosten worden verdeeld tussen de douaneau-
toriteiten van de plaats van aangifte en de douaneautoriteiten van de plaats 
van aanbreng van de goederen. In maart 2009 hebben de lidstaten namelijk 
een overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking ondertekend91, die uit-
voering gaf aan artikel 106 van het gemoderniseerde douanewetboek, dat 
hierover handelt. 

De doorboeking van de inningskosten verloopt via tussenrekeningen, meer 
bepaald de orderekeningen 86.06.08 en 86.06.17 van de Thesaurie. Indien 
zij toekomen aan de Staat worden de inningskosten opgenomen in de rijks-
middelenbegroting en vormen zij een begrotingsontvangst. De overdrachten 
voor de buitenlandse douaneautoriteiten gaan naar de dienst Internationale 
en Europese Financiële Aangelegenheden van de Thesaurie. In 2010 heeft 
deze dienst 23,3 miljoen euro overgemaakt naar de begunstigde buitenland-
se douaneautoriteiten. Voor wat het gedeelte voor de Staat betreft, werd een 

88 Besluit van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese 
Gemeenschappen (2007/436/EEG, Euratom).

89 Het BIRB is een instelling van openbaar nut, categorie B. 
90 Artikel 2, derde lid, van het hierboven vermelde besluit van de Raad van 7 juni 2007.
91 Overeenkomst van 10 maart 2009 inzake gecentraliseerde vrijmaking, betreffende de toewijzing 

van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter 
beschikking van de EU-begroting worden gesteld (Pb. C. 92, 21 april 2009).
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bedrag van 483,5 miljoen euro doorgeboekt naar de rijksmiddelen. Niettemin 
bleef op 31 december 2010 nog een creditsaldo van 547,1 miljoen euro be-
schikbaar op de orderekening 86.06.08. 

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de aan de Europese Unie 
overgedragen ontvangsten: invoerrechten (inclusief de inningskosten), btw-
opbrengst en heffingen op suiker, isoglucose en insulinestroop. Daarnaast 
vermeldt de tabel eveneens de Belgische BNI-bijdrage aan de Europese 
Unie. Die bijdrage betreft geen overdracht van door de Staat gerealiseerde 
ontvangsten, maar is een begrotingsuitgave die wordt ingeschreven in de 
algemene uitgavenbegroting92. Deze bijdrage is een sluitpost in die zin dat ze 
wordt berekend als het verschil tussen het totaal door België verschuldigde 
financieringsbijdrage en de overige eigen middelen. Voor het begrotingsjaar 
2010 werd zij vastgesteld op 2.753,1 miljoen euro93.

Overgedragen ontvangsten aan de Europese Unie (in miljoen euro)94

2009 2010
Invoerrechten 1.835,8 1.973,5
Btw 424,3 433,5

Subtotaal94 2.260,1 2.407,0
Heffingen op suiker, isoglucose 
en insulinestroop

8,9 8,2

BNI-bijdrage 2.799,1 2.753,1
Totaal 5.068,1 5.168,3

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van informatie van de Administra-
tie van de Thesaurie en van de maandelijkse schatkisttoestand van december 2010

92 Vanaf het begrotingsjaar 1996 worden hiervoor kredieten ingeschreven op de basisallocatie 
40.10.35.10 – “Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese 
Unie” van sectie 52 van de algemene uitgavenbegroting.

93 Over het algemeen wordt de BNI-bijdrage achteraf nog aangepast. In 2010 ontving de Staat de 
teruggave van 101,3 miljoen euro na een herberekening van de BNI-bijdrage over het jaar 2009 
en 4,2 miljoen euro voor de Britse correctie over de jaren 2008 en 2009. Deze Britse correctie is 
een toepassing van de beslissing van de Europese Raad van Fontainebleau in 1984 om aan het 
Verenigd Koninkrijk een compensatie toe te kennen van 0,66 % op zijn BNI-bijdrage, die wordt 
verdeeld over de overige lidstaten. 

94 Totaal van ontvangsten, gerealiseerd via diensten van het algemeen bestuur.
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Titel II
Rekening van 
uitvoering van 
de begroting 2010
De uitvoeringsrekening van de begroting is het cijfermatig document waar-
mee de regering rekenschap aflegt over de uitvoering van de rijksmiddelen-
begroting en de algemene uitgavenbegroting. 

Deze rekening wordt aan het Rekenhof toegezonden om ze te controleren en 
wordt vervolgens aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezon-
den samen met de opmerkingen van het Rekenhof. De Kamer verleent de 
regering dan via de goedkeuring van de wet houdende eindregeling van de 
begroting kwijting voor het budgettair beheer van het jaar. 

Hoofdstuk 1 bespreekt het algemeen resultaat van de uitvoering van de be-
groting, namelijk het begrotingssaldo en het vorderingensaldo. Het analy-
seert ook de verschillende fasen om de overgang van het ene saldo naar het 
andere te kunnen maken. 

Hoofdstuk 2 bevat specifieke opmerkingen over de rekening van uitvoering 
van de begroting 2010.

Hoofdstuk 3 en 4 bevatten toelichting en opmerkingen over respectievelijk de 
rijksmiddelenontvangsten en de begrotingsuitgaven. 

In hoofdstuk 5 komen de terugbetalings- en toewijzingsfondsen aan bod en 
in hoofdstuk 6 de staatsdiensten met afzonderlijk beheer. 
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Hoofdstuk 1
Algemeen resultaat
1 Begrotingssaldo

Dit hoofdstuk schetst het algemene resultaat van de rekening van uitvoering 
van de begroting voor het begrotingsjaar 2010.

De lopende verrichtingen en de kapitaalverrichtingen voor 2010 zijn als volgt 
vastgesteld: 

Tabel 1 – Algemeen resultaat van de verrichtingen (in miljoen euro)

Ontvangsten 43.706,0
Uitgaven 54.580,9
Nettobegrotingssaldo -10.874,9

Bronnen: rekening van uitvoering van de begroting; databases van de aanrekenin-
gen van de administratie

Het nettobegrotingssaldo is het verschil tussen de lopende ontvangsten en 
de kapitaalontvangsten (leningopbrengsten niet meegerekend) en de lopen-
de uitgaven en kapitaaluitgaven (buiten de aflossing van de schuld). Dat sal-
do bedroeg -9.036,4 miljoen euro in 2009 en -10.874,9 miljoen euro in 2010. 

De ontvangsten worden berekend overeenkomstig artikel 5 van de rijksmid-
delenbegroting: vastgestelde rechten voor de Fedcom-departementen en 
kasontvangsten voor de andere departementen (met inbegrip van het depar-
tement Financiën)95. 

De volgende tabel overloopt de begrotingssaldi96 van de begrotingsjaren 
2005 tot 2010. 

Tabel 2 – Begrotingssaldo 2005-2010 (in miljoen euro)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ontvangsten 45.728,5 43.183,4 42.975,0 44.051,3 41.734,0 43.706,0
Uitgaven 49.243,3 46.138,8 47.030,9 70.112,6 50.770,4 54.580,9

Nettobegrotingssaldo -3.514,8 -2.955,4 -4.055,9 -26.061,3 -9.036,4 -10.874,9

Bron: Boeken van het Rekenhof

Het Rekenhof herinnert eraan dat de tussenkomsten van de Staat in de kapi-
talisering van de financiële instellingen begrotingsuitgaven zijn die niet mee-
tellen voor de berekening van het vorderingensaldo. 

95 Zie hoofdstuk 3 Op de rijksmiddelenbegroting aangerekende ontvangsten.
96 Met inbegrip van de financiering van de Europese Unie en, voor de voorgaande jaren,de stortingen 

aan het Zilverfonds en aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.
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2 Evolutie van het vorderingensaldo

Sinds de goedkeuring van het stabiliteits- en groeipact, hebben de lidstaten 
van de Europese Monetaire Unie zich ertoe verbonden buitensporige over-
heidstekorten te vermijden en zo nodig corrigerende maatregelen te tref-
fen97. Om het de Europese instellingen mogelijk te maken die verbintenis 
te controleren en scheeftrekkingen te vermijden die ontstaan door uiteenlo-
pende begrotingswetgevingen, wordt het tekort berekend op basis van het 
vorderingensaldo van de overheidsdiensten, zoals gedefinieerd in het Eu-
ropees rekeningensysteem (ESR-vorderingensaldo)98. In het kader van de 
procedure bij buitensporige tekorten moet dit ESR-vorderingensaldo worden 
gecorrigeerd om rekening te houden met de nettorentebetalingen uit hoofde 
van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na af-
loop.

De notie vorderingensaldo heeft een ander draagvlak dan het begrotings-
saldo, dat enkel het verschil optekent tussen de ontvangsten die in de mid-
delenbegroting zijn opgenomen en de uitgaven die in de algemene uitgaven-
begroting zijn opgenomen. De overgang van het begrotingssaldo naar het 
vorderingensaldo van de federale overheid wordt onder punt 3 toegelicht.

Het vorderingensaldo van de federale overheid, dat door het Instituut voor 
de Nationale Rekeningen (INR) wordt berekend volgens de procedure van 
de buitensporige tekorten, en dat niet voorkomt in de algemene rekening, is 
in 2010 minder ongunstig dan in 2009. Het vertoont voor het jaar 2010 een 
saldo van -10.772 miljoen euro (dat is -3 % van het BBP) tegenover -14.231 
miljoen euro voor het jaar 2009 (-4,2 % van het BBP)99. 

Voor alle overheidsbesturen samen bedroeg dat saldo in 2010 -14.390 mil-
joen (-4,1 % van het BBP), tegenover -19.637 miljoen euro (-5,8 % van het 
BBP) het jaar voordien. 

Tabel 3 –  Genormeerd en gerealiseerd vorderingensaldo voor de gezamen-
lijke overheid (in percentages van het BBP)

Jaar 2008 2009 2010
Genormeerd vorderingensaldo -1,2 % -5,9 % -4,8 %
Gerealiseerd vorderingensaldo -1,3 % -5,8 % -4,1 %

Bron: stabiliteitsprogramma van België (2009-2012), p.17 en rapportering INR

Vermits voor België het overheidstekort niet langer aanleunde bij de referen-
tiewaarde van -3 % van het BBP en het tekort daarbij niet van tijdelijke aard 
was, heeft de Raad van de Europese Unie op 2 december 2009 vastgesteld 
dat er voor België een buitensporig tekort bestaat100. In het stabiliteitspro-
gramma 2011-2014, dat de regering op 15 april 2011 heeft goedgekeurd en 
dat is gebaseerd op de aanbevelingen van de Hoge Raad van Financiën, 

97 De rapportering aan Europa in het kader van de buitensporige tekortenprocedure (Excessive 
Deficit Procedure of EDP) gebeurt in toepassing van Verordening (EG) nr. 479/2009 van de 
Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten 
(gecodificeerde versie van de Europese Verordening (EG) nr. 3605/93).

98 De rapportering in het kader van ESR 95 gebeurt in toepassing van Verordening (EG) nr. 2223/96 
van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 
in de Gemeenschap.

99 Volgens de berekeningen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, zoals die zijn opgenomen 
in het document Reporting of Government Deficits and Debt Levels dat België op 30 september 
2010 heeft opgestuurd tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 479/2009.

100 Ook voor vele andere lidstaten werd een buitensporig tekort vastgesteld.
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heeft de Belgische overheid zich verbonden om de overheidsfinanciën in 
2015 opnieuw in evenwicht te brengen en een einde te stellen aan het buiten-
sporig tekort in 2012. In onderstaande tabel wordt het aangepaste groeipad 
weergegeven.

Tabel 4 –  Genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in 
percentages van het BBP)

Jaar 2011 2012 2013 2014
Genormeerd vorderingensaldo -3,6 % -2,8 % -1,8 % -0,8 %

Bron: stabiliteitsprogramma van België (2011-2014), p.35

3 Analyse van de overgang van het begrotingssaldo naar het vor-
deringensaldo van de federale overheid

3.1 Vorderingensaldo 2010

De overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de fe-
derale overheid kan in verschillende stappen worden toegelicht. 

Vertrekkende van het begrotingssaldo worden:

•	 een aantal “verrichtingen buiten begroting” toegevoegd (voornamelijk de 
aan de gemeenschappen en gewesten en de sociale zekerheid toege-
wezen ontvangsten);

•	 de ontvangsten en uitgaven van de fondsen en autonome instellingen die 
moeten worden geconsolideerd met de federale overheid toegevoegd;

•	 de interne verrichtingen geëlimineerd;

•	 de kredietverleningen en deelnemingen geëlimineerd (ESR-code 8);

•	 een aantal correcties toegevoegd om ondermeer de volledige perimeter 
van de overheidssector af te dekken, sommige financiële verrichtingen 
uit te sluiten, rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven 
boekingsmoment en om diverse andere redenen.

In het kader van de procedure bij buitensporige tekorten wordt dit ESR-vor-
deringensaldo verder gecorrigeerd om rekening te houden met de nettoren-
tebetalingen uit hoofde van swapovereenkomsten en termijncontracten met 
rentevaststelling na afloop. 

Voor de federale overheid bedraagt het vorderingensaldo 2010 in het kader 
van de procedure bij buitensporige tekorten -10.772,2 miljoen euro (dit is 
-3 % van het BBP). Een detail van de berekening wordt in onderstaande tabel 
gegeven. 
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Tabel 5 – Vorderingensaldo 2010 (in miljoen euro)101102

Omschrijving 2010
Begrotingssaldo102 -11.033,9
“Verrichtingen buiten begroting” 462,2
Fondsen en autonome instellingen 8,2
Eliminatie interne verrichtingen 0,0
Netto te financieren saldo volgens de economische 
hergroepering

-10.563,5

Eliminatie kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 
8)

-782,9

Vorderingensaldo van de economische hergroepering -11.346,4
Correcties 125,8
ESR-95 vorderingensaldo -11.220,6
Nettorentebetalingen swapovereenkomsten en termijncon-
tracten met rentevaststelling na afloop

448,4

Vorderingensaldo in het kader van de buitensporige 
tekorten

-10.772,2

Bron: tabel door het Rekenhof opgesteld op basis van gegevens van de FOD Bud-
get en Beheerscontrole en het INR

Via een samenwerkingsakkoord103 heeft de federale overheid (evenals de 
gemeenschappen en gewesten) zich ertoe verbonden om kwaliteitsvolle 
economische hergroeperingen op te maken. De economische hergroepering 
is een hulpmiddel voor het INR om de overheidsrekeningen (en de bepaling 
van het vorderingensaldo) op te maken. Voor de federale overheid wordt 
de economische hergroepering voorbereid door de macrobudgettaire dienst 
van de FOD Budget en Beheerscontrole in overleg met het INR. De bepaling 
van het vorderingensaldo gebeurt door het INR maar wordt uiteindelijk (na 
eventuele correctie) definitief vastgesteld door Eurostat. Er is geen wettelijke 
verplichting om de bepaling van het vorderingensaldo van de federale over-
heid door te geven aan het federale parlement.

Hierna worden de verschillende fasen van de bepaling het vorderingensaldo 
2010 verder toegelicht.

3.2 Overgang van het begrotingssaldo naar het netto te financieren 
saldo volgens de economische hergroepering

3.2.1 Begrotingssaldo in ESR-termen 

Het begrotingssaldo in ESR-termen kan worden opgemaakt aan de hand van 
de ESR-codes. De ESR-code bevat vier cijfers en is terug te vinden in het 
101 Zoals berekend in het voorjaar van 2011. De berekening wordt nog aangepast in het voorjaar 2012, 

wanneer het vorderingensaldo van het jaar 2011 voorlopig wordt berekend.
102 Het uiteindelijke begrotingssaldo 2010 bedraagt -10.874,9 miljoen euro. Het verschil van 

+159,0 miljoen euro kan worden verklaard door het tijdstip waarop de gegevens tot stand komen. 
De uiteindelijke uitvoeringsrekening wordt later op het jaar opgemaakt en houdt daarbij ook 
rekening met een aantal nagekomen boekingen.

103 Samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991 tussen de Staat, de gemeenschappen, de 
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een Algemene 
Gegevensbank. Later sloten ook de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie zich aan bij de 
werkzaamheden van de Algemene Gegevensbank.
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laatste deel van de aanduiding van een basisallocatie voor de uitgaven of van 
een artikel voor de ontvangsten. Sommige ESR-codes die in de rekeningen 
worden gebruikt (en die in de aan het parlement meegedeelde begrotings-
documenten zijn vermeld), moeten worden aangepast om een betere ESR-
voorstelling van de uitvoeringsgegevens te verkrijgen. Voor het jaar 2010 
werden ondermeer de volgende aanpassingen gedaan: 

•	 Aan de dotaties worden in de begroting geen ESR-codes toegekend104. 
Voor het opstellen van de economische hergroepering werd hiervoor wel 
een ESR-code toegewezen. 

•	 De ESR-code 41 – Inkomensoverdracht binnen een institutionele groep 
wordt vervangen door de ESR-code 12 – Aankoop van niet-duurzame 
goederen en diensten indien de werkelijke uitvoeringsgegevens van de 
begunstigde instelling niet worden toegevoegd als ontvangsten en uitga-
ven van fondsen en autonome instellingen (zie ook punt 3.2.3). 

Voor 2010 wordt op deze manier de code aangepast voor een totaal van 
70,2 miljoen euro (ongeveer 0,07 % van de uitgaven opgenomen in eco-
nomische hergroepering). Het betreft ondermeer de aanpassing van de 
code van de dotaties aan zestien instellingen, waarvan als voornaamste 
de federale wetenschappelijke instellingen, die door de NBB als beho-
rende tot de sector overheid worden aangemerkt (59 miljoen euro).

•	 Voorts moeten, om een juiste ESR-voorstelling te verkrijgen, voor een 
vijftigtal basisallocaties van de uitgavenbegroting en een twintigtal arti-
kelen van de rijksmiddelenbegroting de ESR-codes worden aangepast.

Het Rekenhof acht het aangewezen dat bij de opstelling van de begrotingen 
en de rekeningen van de Staat al zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met de ESR-codes die voor de berekening van het vorderingensaldo moeten 
worden gehanteerd.

Volgens de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole 
worden de ESR-codes bij de eerstvolgende opmaak van de uitgavenbegro-
ting en de rijksmiddelenbegroting aangepast indien dit eenduidig vaststaat. 
Bij de overgang naar Fedcom werden de ESR-codes van de verschillende 
FOD’s opnieuw onderzocht. Vanaf de begroting 2012 zou er volledige over-
eenstemming moeten zijn, op enkele zeer zeldzame uitzonderingen na.

Er kan tot slot ook worden vastgesteld dat de economische hergroepering 
geen rechtstreeks gebruik maakt van de uitsplitsing van de code 11 – Lonen 
en sociale lasten die in het FEDCOM-systeem aanwezig is. De verdeling van 
de lonen en sociale lasten vertrekt van een totaalbedrag per basisallocatie 
en gaat deze aan de hand van vaste percentages per FOD verdelen naar 
de verschillende deelrubrieken. Dit percentage wordt jaarlijks herzien op ba-
sis van de verwezenlijkingen van het betrokken jaar. Voor de niet-Fedcom-
FOD’s zijn deze vaste percentages gebaseerd op een detailanalyse van de 
personeelskosten, voor de Fedcom-FOD’s op de uitsplitsing van de code 11 
in Fedcom.

104 Conform artikel 51 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat.
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3.2.2 “Verrichtingen buiten begroting” 

Bij de samenstelling van de economische hergroepering wordt rekening ge-
houden met de ontvangsten en uitgaven van een aantal “verrichtingen buiten 
begroting”. Voor 2010 bedragen de ontvangsten en uitgaven van de “verrich-
tingen buiten begroting” respectievelijk 44.461,8 miljoen euro en 43.999,6 
miljoen euro.

De “verrichtingen buiten begroting” bevatten naast alle toegewezen ont-
vangsten (44.239,5 miljoen euro zowel in ontvangsten als in uitgaven) en 
een aantal andere (technische) correcties: 222,3 miljoen euro bijkomende 
ontvangsten en 239,9 miljoen euro minderuitgaven. Deze correcties hebben 
een positief effect van 462,2 miljoen euro. 

De voornaamste posten van de toegewezen ontvangsten zijn de doorstor-
ting van een gedeelte van de personenbelasting en de btw aan de gemeen-
schappen en gewesten en de alternatieve financiering van de sociale zeker-
heid. Vermits de ontvangsten steeds gelijk zijn aan de uitgaven is de impact 
op het vorderingensaldo van de federale overheid van de toevoeging van de 
toegewezen ontvangsten steeds nul. De toegewezen ontvangsten die voor 
de economische hergroepering 2010 werden gebruikt, zijn gebaseerd op de 
informatie die reeds beschikbaar was bij de opstelling van de begroting 2011. 
De overeenstemming met de tabel van de toegewezen ontvangsten in de al-
gemene toelichting bij de begroting van het begrotingsjaar 2011 kan worden 
gemaakt105.

Daarnaast worden de hierna volgende correcties doorgevoerd: 

•	 De intresten op voorschotten voor de levering van F16-vliegtuigen 
worden op een orderekening aangerekend en aangewend om de toe-
komstige uitgaven te dekken. De ontvangsten en uitgaven worden 
hiervoor gecorrigeerd met respectievelijk +0,9 en -0,9 miljoen euro.

•	 Op kasbasis bedragen de in de begroting aangerekende intrestlasten 
11.210,3 miljoen euro. De intrestlasten op economische basis bedra-
gen 11.062,4 miljoen euro waardoor +147,9 miljoen euro kan worden 
teruggenomen.

•	 De aan- en verkopen van militair materiaal moeten volgens de ESR-
reglementering worden aangerekend op het moment dat de goede-
ren worden geleverd. De aan- en verkopen moeten worden gecor-
rigeerd (met een respectievelijke impact van +25,8 miljoen euro en 
-28,6 miljoen euro).

•	 De aanzuivering van het debetsaldo van de thesaurierekeningen Toe-
lagen gehandicapten en Defensie lonen kan worden geneutraliseerd 
(met respectievelijk +41 en +7,7 miljoen euro).

•	 De bijdrage van de energiesector voor 2010 werd te laat ontvangen 
om nog aan het begrotingsjaar 2010 te kunnen worden toegevoegd. 
Voor de berekening van het vorderingensaldo moeten de ontvang-
sten worden gecorrigeerd. De ontvangsten van 2010 moeten worden 
vermeerderd met 250 miljoen euro, terwijl die van 2011 met hetzelfde 
bedrag moeten worden verminderd106.

105 Parl. St. Kamer, DOC 53 1346/001, p. 73-75.
106 Cf. de commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 

2011, Parl. St. Kamer, DOC 53 1347/003, p. 21.
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•	 Voor de lonen van de Fedcomdepartementen van de eerste roll-out 
worden dertien maanden in de uitgavenrekening aangerekend. Er 
kan één maand worden geëlimineerd (+18,4 miljoen euro).

3.2.3 Fondsen en autonome instellingen

De ontvangsten en uitgaven van de federale fondsen en autonome instellin-
gen moeten worden toegevoegd. De NBB bepaalt daartoe jaarlijks de peri-
meter van de overheidssector en publiceert daarbij de lijst van de eenheden 
van de gezamenlijke overheid 107. Bij de berekening van het ESR-vorderin-
gensaldo moet met deze lijst rekening worden gehouden.

Het resultaat (netto te financieren saldo) van de fondsen en autonome instel-
lingen bedraagt 8,2 miljoen euro (14.027,9 miljoen euro ontvangsten tegen-
over 14.019,7 miljoen euro uitgaven). De macrobudgettaire dienst van de FOD 
Budget en Beheerscontrole houdt rekening met de ontvangsten en uitgaven 
van de voornaamste instellingen (38 instellingen met een netto te financieren 
saldo van 21,1 miljoen euro). Er wordt ondermeer rekening gehouden met 
de resultaten van alle federale instellingen die in de wet van 16 maart 1954 
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut onder de 
categorie A zijn gerangschikt en van het merendeel van de instellingen van 
categorie B. Met uitzondering van de federale wetenschappelijke instellingen 
worden ook de staatsdiensten met afzonderlijk beheer in aanmerking geno-
men, alsook nog enkele andere openbare instellingen waarop de wet van 
16 maart 1954 niet van toepassing is.

Naast de resultaten van effectief als eenheid van de federale overheid aan-
gemerkte instellingen wordt ook rekening gehouden met het resultaat van 
het GEN-fonds (-15,2 miljoen euro)108 en een deel van de door de Nationale 
Loterij toegekende subsidies (2,3 miljoen euro). 

De gegevens van de instellingen zijn gebaseerd op resultaten volgens de 
economische codes van de instellingen (met uitzondering van de codes 03 
en 08 – Interne verrichtingen en code 9 – Overheidsschuld). Voor de instel-
lingen van openbaar nut van categorie A is een Excelrapportering in gebruik 
die overgangstabellen bevat tussen de begrotingstabellen en de ESR-reke-
ningen. Voor de andere instellingen wordt de ESR-codering, bij gebrek aan 
eenvormige economische rekeningen, ofwel rechtstreeks aangeleverd door 
de instelling ofwel manueel toegepast op de begrotingsrekeningen. 

De economische hergroepering 2010 werd al in april 2011 opgemaakt. Ver-
mits in april 2011 niet alle instellingen al definitieve rekeningen hebben opge-
maakt, moet in bepaalde gevallen de meest recente raming van de resultaten 
2010 worden gebruikt. 

Bij de opmaak van de economische hergroepering wordt met sommige in-
stellingen waarvan het resultaat nog niet is bekend geen rekening gehouden. 
Voor het jaar 2010 werden de ontvangsten en uitgaven van een tiental instel-

107 Lijst van de eenheden van de gezamenlijke overheid, stand van zaken op 30 september 2011, NBB 
(met de medewerking van de deskundigengroep van de Algemene Gegevensbank). Beschikbaar 
op http://www.bnb.be/pub/stats/gfs/gfs.htm?l=nl.

108 Het GEN (Gewestelijk Express Net)-fonds wordt in naam en voor rekening van de Staat beheerd 
door de NMBS-Holding.
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lingen door de INR alsnog in het vorderingensaldo opgenomen via correcties 
in verband met verschillen in perimeter (zie ook punt 3.4)109. 

Daarnaast werd er bij de bespreking van het begrotingssaldo al op gewezen 
dat voor een aantal instellingen geen rekening wordt gehouden met de wer-
kelijke ontvangsten en uitgaven (zestien instellingen waarvan ESR-code 41 
wordt vervangen door ESR-code 12, zie punt 3.2.1). Voor deze instellingen 
worden de dotaties in aanmerking genomen. Volgens de FOD Budget en Be-
heerscontrole worden de werkelijke uitvoeringsgegevens van deze instellin-
gen niet gebruikt omdat deze niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Het aandeel 
van deze instellingen in het totaal van de bij het vorderingsaldo in aanmer-
king genomen bedragen is echter zeer gering (0,07 %).

Voor de federale wetenschappelijke instellingen heeft de macrobudgettaire 
dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole overwogen om de werkelijke 
uitvoeringsgegevens mee in de economische hergroepering op te nemen. 
Wegens een aantal praktische problemen en rekening houdende met de re-
latief beperkte bedragen is dit momenteel niet het geval.

Het Rekenhof merkt op dat ook voor zes dotatiegerechtigde instellingen die 
door de NBB als behorende tot de sector overheid worden beschouwd110 niet 
de werkelijke resultaten worden in rekening gebracht, maar enkel het bedrag 
van de dotaties.

Voor een aantal andere (kleinere) instellingen wordt er uiteindelijk geen resul-
taat in de economische hergroepering opgenomen. Deze instellingen heb-
ben geen of geen significante invloed op het ESR-vorderingensaldo. Indien 
dit alsnog het geval zou zijn, zou het INR een correctie in verband met ver-
schillen in perimeter opnemen.

Het Rekenhof raadt aan de uitwisseling van de economische uitvoeringsge-
gevens van zo veel mogelijk instellingen op een vlotte en gestructureerde 
manier te laten verlopen. Het wijst er in dit verband op dat de toepassing van 
de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat voor de instellingen hiertoe zal bijdragen. 
Het is daarbij belangrijk dat de opmaak van de rekening door de instellingen 
tijdig gebeurt en op een eenvormige wijze, conform het reglementair vastge-
steld boekhoudplan111 dat aan de eisen van het ESR beantwoordt.

3.2.4 Eliminatie van de interne verrichtingen

Door de eliminatie van de interne verrichtingen wijzigt het vorderingensaldo 
2010 niet. De eliminatie is samengesteld uit drie elementen: 

•	 De eliminatie van de overdrachten binnen de federale overheid (elimi-
natie van de ESR-codes 46, 66 (ontvangsten) tegenover de ESR-codes 
41, 61 (uitgaven)112): het effect van de eliminatie van overdrachten binnen 

109 Het betreft correcties voor Delcredere, Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Rentefonds, vzw 
Sociaal verwarmingsfonds, nv Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, nv Sopima, nv 
Credibe, nv Belgische Technische Coöperatie, nv Kringloopfonds, nv Fonds ter Reductie van de 
Globale Energiekost en nv Fedesco. 

110 Civiele lijst, Senaat, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Grondwettelijk Hof, Rekenhof en de 
Hoge Raad voor de Justitie.

111 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing 
op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie.

112 Het betreft inkomensoverdrachten (ESR-codes 41 en 46) en kapitaaloverdrachten (ESR-codes 61 
en 66) binnen een institutionele groep.
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de federale overheid op het vorderingensaldo is verwaarloosbaar (-0,6 
miljoen euro). 

•	 Het weglaten van de als kredietaflossingen/deelnemingen geboekte ont-
vangsten en uitgaven (ESR-codes 89.1 en 85.1): een netto-uitgave van 
140,2 miljoen euro. Met dit bedrag wordt geen rekening gehouden om-
dat het grotendeels wordt veroorzaakt door de aan- en verkoop van ef-
fecten door het Muntfonds (netto-uitgave van 166,5 miljoen euro) die per 
definitie niet in de eliminatie worden opgenomen (geboekt als ESR-code 
9 – Overheidsschuld).

•	 Het weglaten van de interne verrichtingen van de niet verdeelde uitgaven 
en ontvangsten, de ESR-codes 08 – Interne verrichtingen (ontvangsten) 
en 03 – Interne verrichtingen (uitgaven), worden bij het opstellen van de 
economische hergroepering buiten beschouwing gelaten: er moet geen 
rekening worden gehouden met een netto-ontvangst van 139,6 miljoen 
euro (258,1 miljoen euro ontvangsten ESR-code 08 en 118,5 miljoen 
euro uitgaven ESR-code 03). Voor de ontvangsten werd voornamelijk 
een diverse ontvangst van 253,7 miljoen euro niet meegerekend (boek-
houdkundige rechtzetting met betrekking tot de aflossingen op een eind-
vervaldag in 2000). Bij de uitgaven wordt voornamelijk de terugbetaling 
van 115 miljoen euro aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming 
en de Verbeurdverklaring (COIV) niet in rekening gebracht.

3.3 Overgang van het netto te financieren saldo volgens de econo-
mische hergroepering naar het vorderingensaldo van de econo-
mische hergroepering

Rekening houdende met wat hierboven is gesteld (punt 3.2.1 tot en met 3.2.4) 
bedraagt het netto te financieren saldo volgens de economische hergroepe-
ring -10.563,5 miljoen euro. Vermits voor de berekening van het vorderingen-
saldo geen rekening moet worden gehouden met de resterende ESR-code 8 
– Kredietverleningen en kredietaflossingen, deelnemingen en vereffeningen 
van deelnemingen en andere financiële producten, wordt die eruit geëlimi-
neerd (netto -782,9 miljoen euro). 

De ESR-code 8 heeft bijna uitsluitend betrekking op de federale begroting. 
Enkel 0,1 miljoen euro (van de 2.528,6 miljoen euro) voor de ontvangsten 
en 11,4 miljoen euro (van de 1.745,7 miljoen euro) voor de uitgaven heeft 
betrekking op de fondsen en autonome instellingen. In de federale begroting 
werden de voornaamste ontvangsten ESR-code 8 gerealiseerd bij de sectie 
18 – FOD Financiën (2.524,1 miljoen euro) en de voornaamste uitgaven bij de 
sectie 51 – Rijksschuld (1.664,4 miljoen euro).

De ontvangsten ESR-code 8 voor de sectie 18 – FOD Financiën bevatten 
voornamelijk de dividenden van de deelnemingen van de Staat in de finan-
ciële instellingen gestort in de vorm van aandelen (212,9 miljoen euro) en de 
ontvangsten in verband met annuleringen van swaps (2.160,7 miljoen euro). 
De uitgaven ESR-code 8 voor de sectie 51 – Rijksschuld bevatten voorna-
melijk de leningen aan de lidstaten van de EU (758,8 miljoen euro) en de 
kredietverlening in het kader van de financiering van de sociale zekerheid 
(856,4 miljoen euro).

Rekening houdende met eliminatie van de resterende ESR-codes 8 bedraagt 
het vorderingensaldo van de economische hergroepering -11.346,4 miljoen 
euro.
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3.4 Overgang van het vorderingensaldo van de economische her-
groepering naar het ESR-95 vorderingensaldo

Het ESR-vorderingensaldo 2010 bedraagt -11.220,6 miljoen euro. Het INR 
houdt bij de opmaak rekening met een aantal bijkomende ontvangsten en 
uitgaven (voor een nettobedrag van +125,8 miljoen euro) om:

•	 de volledige perimeter van de overheidssector te dekken (+79,7 mil-
joen euro);

•	 sommige financiële verrichtingen uit te sluiten (-431,7 miljoen euro);

•	 rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven boekings-
moment (+277,2 miljoen euro);

•	 diverse andere redenen (+200,6 miljoen euro).

Onder punt 3.2.3 werd al vermeld dat het INR de ontvangsten en uitgaven 
van een tiental instellingen alsnog in het vorderingensaldo opneemt via cor-
recties in verband met verschillen in perimeter (79,7 miljoen euro). Onder-
meer de ontvangsten en uitgaven van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 
(24,7 miljoen euro) en van de Federale Participatie- en Investeringsmaat-
schappij (45,1 miljoen euro) worden toegevoegd.

De correctie in verband met de financiële verrichtingen (-431,7 miljoen euro) 
houdt voornamelijk verband met swapovereenkomsten en termijncontracten 
met rentevaststelling na afloop (-448,4 miljoen euro). Het ESR-vorderingen-
saldo mag immers geen rekening houden met de nettorentebetalingen uit 
hoofde van dergelijke overeenkomsten en deze ontvangsten moeten worden 
geannuleerd.

De correcties om rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven 
boekingsmoment worden doorgevoerd omdat sommige uitgaven of ontvang-
sten worden aangerekend in de loop van een bepaald begrotingsjaar, ter-
wijl volgens ESR deze verrichtingen aan een ander begrotingsjaar moeten 
worden gehecht (277,2 miljoen euro). Deze correcties worden ondermeer 
doorgevoerd om:

•	 de fiscale ontvangsten op basis van vastgestelde rechten aan te re-
kenen (129,9 miljoen euro)113;

•	 de fiscale terugbetalingen in het kader van gerechtelijke vonnissen 
van voorgaande jaren te neutraliseren (met betrekking tot verzeke-
ringsondernemingen 163,3 miljoen euro, Cobelfret 101,8 miljoen euro 
en discriminatie werklozen 142,8 miljoen euro);

•	 de accijnzen van december 2009 die pas werden geboekt in januari 
2010 (en via een correctie werden toegerekend aan 2009) niet in re-
kening te nemen voor 2010 (-212,2 miljoen euro);

•	 de betaalde bijdrage 2010 van België aan de Europese Unie deels te 

113 In de praktijk gebruikt het INR de methode van de “getransactionaliseerde kas”. Die bestaat 
erin de ontvangsten te boeken op het moment van economische activiteit/inkohiering en niet op 
het moment waarop ze daadwerkelijk worden geïnd. Dat komt dus neer op het doorvoeren van 
een verschuiving van één of twee maanden op de kastontvangsten. Zie ook commentaar bij de 
overgangscorrecties 2009 in het Jaarverslag 2009, Algemene Gegevensbank, p. 76-83 (december 
2010).
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neutraliseren (-101,3 miljoen euro). Zo ontving de Staat in 2010, na 
een herberekening van de BNI-bijdrage over het jaar 2009, de terug-
gave van eveneens 101,3 miljoen euro;

•	 de achterstallen in terugbetaling van de leveranciers van gas en elek-
triciteit voor het CREG-fonds Beschermde Klanten in rekening te 
brengen (-100 miljoen euro); 

•	 de voorschotten voor de levering van de aankoop van helikopters en 
vliegtuigen te neutraliseren (66,6 miljoen euro);

•	 het bedrag van de Vlaamse korting te corrigeren (63,3 miljoen euro);

•	 de betalingen die in 2010 (laattijdig) werden doorgevoerd in het kader 
van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met stookolie aan 
2009 toe te rekenen (33,5 miljoen euro).

De correctie om diverse andere redenen (+200,6 miljoen euro) bevat voorna-
melijk het in 2010 ontvangen dividend van BNP Paribas (191,6 miljoen euro). 
Deze correctie moet worden gemaakt omdat de Staat, net zoals in 2009, 
heeft gekozen voor een vergoeding in aandelen.

Rekening houdende met bovenstaande correcties van het INR bedraagt voor 
2010 het ESR-vorderingensaldo -11.220,6 miljoen euro. 

3.5 Overgang van het ESR-95 vorderingensaldo naar het vorderin-
gensaldo in het kader van de procedure bij buitensporige tekor-
ten

In het kader van de procedure bij buitensporige tekorten hoeft geen reke-
ning te worden gehouden met de correctie in verband met de nettorente-
betalingen uit hoofde van swapovereenkomsten en termijncontracten met 
rentevaststelling na afloop (+448,4 miljoen euro). Hierdoor bedraagt voor de 
federale overheid het vorderingensaldo in het kader van de procedure bij 
buitensporige tekorten -10.772,2 miljoen euro.

De macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole stelt 
dat de bepaling van het vorderingensaldo een voorlopige bepaling is en dat 
het vorderingensaldo voor hem pas definitief is in het tweede jaar volgend 
op het begrotingsjaar (x+2). De dienst benadrukt dat de resultaten van het 
jaar x berekend in het jaar x+1 over het algemeen zeer kort aanleunen bij de 
resultaten bekomen in het jaar x+2. Zo evolueerde voor 2009 het vorderin-
gensaldo in het kader van de procedure bij de buitensporige tekorten nog 
met 28 miljoen euro.
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Hoofdstuk 2
Opmerkingen bij de rekening 
van uitvoering van de 
begroting  

De uitvoeringsrekening van de begroting is laattijdig aan het Rekenhof over-
gezonden, in het bijzonder het deel ontvangsten. Het Rekenhof heeft heel 
wat materiële vergissingen vastgesteld in het deel uitgaven van de overge-
zonden rekeningen, ook in de algemene totalen. De fouten zijn gesignaleerd 
aan de administratie maar werden slechts heel gedeeltelijk weggewerkt. 
Door de late overzending van de rekening van de ontvangsten en het gebrek 
aan verantwoordingsstukken voor het grootste gedeelte van de ontvangsten, 
kon het Rekenhof enkel een louter vormelijke controle uitvoeren. Ook in dat 
deel van de rekening van uitvoering van de begroting werden heel wat fouten 
vastgesteld. 

In dit hoofdstuk wordt meer specifieke commentaar gegeven bij het alge-
meen resultaat van de rekening van uitvoering van de begroting dat in hoofd-
stuk 1 werd voorgesteld. 

De rekening van uitvoering van de begroting, zoals de FOD Budget en Be-
heerscontrole ze heeft overgezonden, wordt gepubliceerd in de tabellen A 
van volume II van dit Boek. 

1 Overzending van de rekening 

Krachtens artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van 
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, stelt de minister 
van Begroting de algemene rekening van het algemeen bestuur op en ver-
zendt ze naar het Rekenhof vóór 30 juni van het jaar na het jaar waarop de 
rekening betrekking heeft.

Het deel over de uitgaven werd verstuurd op 11 juli 2011.

Na opmerkingen van het Rekenhof werden op 6 en 25 oktober 2011 in dat 
deel verbeteringen aangebracht.

De overzending van het deel over de ontvangsten in de rekening van uit-
voering van de begroting loopt al jarenlang systematisch een paar maanden 
vertraging op.

Een eerste versie van het deel over de ontvangsten werd aan het Rekenhof 
overgezonden op 25 oktober 2011, een tweede deel op 18 november 2011. 
Daarin werd rekening gehouden met de opmerkingen van het Rekenhof. De 
tabellen van de rekening met de verrichtingen op de terugbetalings- en toe-
wijzingsfondsen en de verrichtingen van de staatsdiensten met algemeen be-
heer werden eveneens met vertraging overgezonden, op 8 november 2011.
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2 Wet  houdende eindregeling van de begroting

De uitvoeringsrekening van de begroting is het cijfermatig document waar-
mee de regering rekenschap aflegt over de uitvoering van de rijksmiddelen-
begroting en de algemene uitgavenbegroting. 

Deze rekening wordt aan het Rekenhof toegezonden om ze te controleren en 
wordt vervolgens aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezon-
den samen met de opmerkingen van het Rekenhof. De Kamer verleent de 
regering dan via de goedkeuring van de wet houdende eindregeling van de 
begroting kwijting voor het budgettair beheer van het jaar.

Het Rekenhof merkt op dat de laatste rekening die in het Belgisch Staats-
blad is gepubliceerd, die van het begrotingsjaar 2006 is114. De rekening 2007 
werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd op 20 ok-
tober 2009 maar is tot op heden nog niet gepubliceerd. De rekeningen 2008 
en 2009 zijn onderzocht door het Rekenhof maar werden nog niet aan het 
parlement ter goedkeuring voorgelegd, in afwachting van een regering met 
volheid van bevoegdheid.

Het Rekenhof herinnert eraan dat vanaf het begrotingsjaar 2009, bij de eind-
regeling van de begroting ook de jaarrekening moet worden goedgekeurd115.

3 Hybride aard van de rekening van uitvoering van de begroting 

De rekening van uitvoering van de begroting 2010 is hybride van aard omdat 
zij de resultaten bevat van twee boekhoudkundige systemen. De rekening 
bevat inderdaad de resultaten van zowel de Fedcomdepartementen (geba-
seerd op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en 
van de comptabiliteit van de federale Staat) als van de niet-Fedcomdeparte-
menten (gebaseerd op de in 1991 gecoördineerde wetten op de rijkscomp-
tabiliteit).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de departementen volgens hun 
boekhoudsysteem voor het begrotingsjaar 2010.

Tabel 1 – Fedcom- en niet-Fedcomdepartementen in 2010

Fedcom niet-Fedcom
FOD Kanselarij van de Eerste Minis-
ter 

FOD Financiën, wat de dotaties betreft

FOD Budget en Beheerscontrole FOD Justitie 
FOD Personeel en Organisatie FOD Binnenlandse Zaken 
FOD Informatie- en Communicatie-
technologie 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg 

Defensie

FOD Sociale Zekerheid 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu 

Federale Politie en geïntegreerde wer-
king 

114 Wet van 21 november 2008, gepubliceerd op 15 december 2008.
115 Artikel 76 van de wet van 22 mei 2003.
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FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie 

FOD Financiën

POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Eco-
nomie

Regie der Gebouwen 

Pensioenen

FOD Mobiliteit en Vervoer

POD Wetenschapsbeleid

Bron: programmawetten 

De begrotingen die de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft goedge-
keurd, groeperen alle FOD’s en POD’s in één enkele tabel, ondanks dat hy-
bride karakter. Ze maken geen onderscheid tussen Fedcom- en niet-Fed-
comdepartementen. Wettelijke bepalingen preciseren in dat opzicht dat de 
rijksmiddelenbegroting voor de niet-Fedcomdepartementen geen vastge-
stelde rechten vermeldt, maar ramingen van de aan de Staat gestorte ont-
vangsten. De algemene uitgavenbegroting vermeldt voor die departementen 
ordonnanceringskredieten in plaats van vereffeningskredieten.

Om het principe na te leven dat de rekening van uitvoering van de begroting 
moet worden opgesteld aan de hand van de goedgekeurde onderverdelin-
gen van de begroting116, vermelden de tabellen van de rekening van uitvoe-
ring ook de begrotingssecties zonder onderscheid te maken tussen Fedcom-
secties en niet-Fedcomsecties. 

4 Controle van de rekening van uitvoering van de begroting 

De rekening van uitvoering van de begroting wordt ten dele gecontroleerd 
door de cijfers te toetsen aan elektronische databanken. Tijdens de over-
gangsperiode gaat het over SAP voor de FOD’s en POD’s uit de Fedcom-
groep en de databank van de Administratie van de Thesaurie voor de andere 
departementen.

Het Rekenhof heeft in het deel over de uitgaven van de overgezonden reke-
ning van uitvoering van de begroting heel wat materiële vergissingen vastge-
steld. De algemene totalen stemden o.m. niet overeen. Er werden ook ver-
schillen vastgesteld tussen de cijfers in de rekening en de cijfers afkomstig 
van de Thesaurie enerzijds en van SAP anderzijds. Er waren ook contradic-
ties tussen diverse SAP-verrichtingen met dezelfde gegevens.

Het gebruik van software met rekenbladen voor een deel van de boekhou-
ding (met name om de rekening van uitvoering van de begroting) op te stel-
len, biedt niet dezelfde garanties als meer gespecialiseerde software. Na de 
overgang naar Fedcom moeten dergelijke werkwijzen worden vermeden.

De vastgestelde fouten en verschillen werden in detail meegedeeld aan de 
FOD Budget en Beheerscontrole, waarna de administratie een aantal verbe-
teringen heeft aangebracht. 

Omdat de ontvangstenrekening laattijdig werd verstuurd en er voor het groot-
ste deel van de ontvangsten geen verantwoordingsstukken waren,  kon het 

116 Artikel 27 van de wet van 22 mei 2003. Die bepaling werd overgenomen uit de gecoördineerde 
wetten van 1991 (artikel 75).
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Rekenhof enkel een louter vormelijke controle uitvoeren. Ook in dat deel van 
de rekening van uitvoering van de begroting werden heel wat fouten vastge-
steld.

5 Creatie van uitgavenprogramma’s tijdens de begrotingsuitvoering 

Artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt: “De algemene uitgavenbe-
groting voorziet in en verleent machtiging voor de uitgaven, per programma, 
van het algemeen bestuur”.

Het Rekenhof merkt op dat de regering zich niet aan die bepaling houdt en 
dat ze bij de herverdeling van de basisallocaties programma’s creëert die 
niet zijn opgenomen in de begroting die het parlement heeft goedgekeurd 
(02.33.0, 23.40.7 en 33.56.1).

6 Desaffectatie van variabele kredieten 

De desaffectatie van variabele kredieten is een courante praktijk, die echter 
niet uitdrukkelijk bij materiële wet is vastgelegd. Er werden normatieve be-
palingen in de begrotingswetten goedgekeurd om die werkwijze te wettigen. 
Het Rekenhof geeft hierna een overzicht van die bepalingen voor 2010.

Krachtens artikel 2.33.7 van de begroting en in afwijking van artikel 62 van 
de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat, werden de beschikbare middelen van 
de volgende fondsen gedesaffecteerd en toegevoegd aan de algemene mid-
delen van de Schatkist: 

•	 143.000 euro van het fonds ter financiering van de internationale rol en 
de hoofdstedelijke functie van Brussel (programma 56/2);

•	 191.000 euro van het fonds voor de financiering en de verbetering van 
de controle-, inspectie- en onderzoeksmiddelen en van de preventiepro-
gramma’s van de luchtvaart (programma 52/5);

•	 215.000 euro van het fonds betreffende de werking van de dienst regu-
lering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven 
Brussel-Nationaal (programma 54/1);

•	 511.000 euro van het fonds betreffende de werking van de veiligheidsin-
stantie van de spoorwegen (programma 51/2);

•	 37.000 euro van het fonds betreffende de werking van het onderzoeks-
orgaan van de spoorwegongevallen (programma 51/3).

Het beschikbare saldo van het begrotingsfonds “Diverse niet-fiscale ont-
vangsten bestemd voor het Zilverfonds” werd krachtens artikel 2.51.7 ge-
desaffecteerd ten belope van 738.230.251,07 euro. Het Rekenhof heeft dat 
saldo al meermaals ter sprake gebracht117.

Krachtens artikel 2.12.3 van de eerste aanpassing van de begroting en in 
afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie 
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en van artikel 
185 van de programmawet van 23 december 2009, werden de ontvangsten 
ten gunste van het fonds van de kansspelcommissie (programma 12-62-5) 
ten belope van 200.000 euro gedesaffecteerd en bestemd voor het fonds ter 
bestrijding van de overmatige schuldenlast (programma 32-49-2).

117 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, blz. 180-183.
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Krachtens artikel 2.32.2 en in afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 
2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van 
de federale Staat, werden de beschikbare middelen van het fonds Auteurs-
rechten (programma 47/1) ten belope van 900.000 euro gedesaffecteerd en 
toegevoegd aan de algemene middelen van de Schatkist.

7 Vastleggingsmachtigingen 

Artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat vastleggingen mo-
gen worden aangegaan ten laste van een vastleggingsmachtiging die in de 
begroting is toegestaan. In dat geval geschieden de vereffeningen slechts 
ten belope van het vereffeningskrediet dat op het betrokken begrotingsfonds 
beschikbaar is. Het saldo van de vastleggingsmachtigingen op het einde van 
het begrotingsjaar wordt geannuleerd.

In het SAP-systeem werd een vastleggingsmachtiging ingevoerd voor de 
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, 
terwijl die machtiging niet in de begroting was opgenomen.

In de rekening van uitvoering van de begroting worden de machtigingen niet 
expliciet vermeld zoals in de begroting, maar verdeeld over de basisalloca-
ties. Het Rekenhof beveelt aan de tabellen op dat vlak te verbeteren.

8 Meerjarige verbintenissen buiten de boekhouding 

Naast de vastleggingskredieten en –machtigingen waarin de wet van 22 mei 
2003 voorziet, verleent artikel 2.14.12 van de initiële begroting 2010 aan de 
regering de toestemming om in het kader van de ontwikkelingssamenwer-
king “nieuwe meerjarige verbintenissen met de partnerlanden” aan te gaan 
voor in totaal 250,0 miljoen euro (tegenover 175,0 miljoen euro in 2008 en 
200,0 miljoen euro in 2009). Het maximale encours van de door de Belgische 
Technische Coöperatie uit te voeren vastleggingen mag niet hoger liggen 
dan 750,0 miljoen euro (700 miljoen in 2009).

Die machtiging wijkt af van de wet van 22 mei 2003 en is niet terug te vinden 
in de begrotingstabellen, waardoor er ook geen rekening mee werd gehou-
den bij de berekening van het vastleggingstotaal. 

Om te komen tot een meer transparante boekhouding, beveelt het Rekenhof 
aan die afwijkende machtigingen om te vormen in gewone gesplitste kredie-
ten.

9 Begrotingsfondsen met een debet 

Sommige begrotingsfondsen mogen op grond van verschillende normatieve 
bepalingen in de begrotingswetten een “debetsaldo” vertonen voor de vast-
leggingen en/of de vereffeningen.

Die bijzondere machtigingen zijn niet in de begrotingstabellen vermeld.

Wat de vastleggingen betreft, overlappen ze met de vastleggingsmachti-
gingen ten laste van die fondsen, waarin de wet van 22 mei 2003 houdende 
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 
voorziet (artikel 62, § 2, 4e lid).
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Eind 2010 werden op de begrotingsfondsen de volgende debetposities vast-
gesteld.

Tabel 2 – Debetsaldi bij de vastleggingen 

Begrotingsfonds Programma Toegelaten 
saldo in 2010

Saldo vastgesteld op 
31 december 2010

Alimentatievorderingen 18.70.0 -58.500.000 -56.279.334,32
Internationale 
tentoonstellingen 32.44.7 - -20.887,09
Overmatige schuldenlast 32.49.2 -5.000.000 -4.343.570,81
Spoorwegongevallen 33.51.2 - -1.990.798,44
Uitzonderlijk vervoer 33.56.4 - -166.489,50
Europees vluchtelingenfonds 44.55.3 - -1.125.274,41

Bronnen: begroting en rekening van uitvoering van de begroting 

Tabel 3 – Debetsaldi bij de vereffeningen 

Begrotingsfonds Programma Toegelaten 
saldo in 2010

Saldo vastgesteld op 
31 december 2010

Fonds in het kader van het 
migratiebeleid 17.90.7 -1.624.000 -652.112,66
Alimentatievorderingen 18.70.0 -58.500.000 -56.279.334,32
Internationale tentoonstellingen 32.44.7 - -20.887,09
Overmatige schuldenlast 32.49.2 -5.000.000 -4.095.127,74
Spoorwegongevallen 33.51.2 - -1.579.969,30
Europees Sociaal Fonds (2007-
2013) 44.56.2 -5.485.000 -3.453.460,33

Bronnen: begroting en rekening van uitvoering van de begroting

Het Rekenhof stelt vast dat de volgende programma’s debetsaldi vertonen 
die volgens de begroting niet waren toegelaten: 
•	 programma 32.44.7 – Internationale tentoonstellingen; 
•	 programma 33.51.2 – Spoorwegongevallen; 
•	 programma 33.56.4 – Uitzonderlijk vervoer;
•	 programma  44.55.3 – Europees vluchtelingenfonds.

10 Kredietoverschrijdingen 

Het Rekenhof stelt kredietoverschrijdingen vast in de volgende programma’s. 
Elke overschrijding op het niveau van de wettelijke specialiteit (het program-
ma) is een overtreding van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003.

Het Rekenhof stipt ook aan dat alle overschrijdingen gebeurden in de begro-
tingssecties die deel uitmaken van Fedcom.



86 168e Boek van het Rekenhof 

Opmerkingen  Rekening van uitvoering van de begroting

Tabel 4 – Overschrijdingen aan de vastleggingszijde 

Programma Krediet Aanrekeningen Overschrijding 
23.40.7 Federale globale plannen 755.000,00 801.922,80 -46.922,80

32.43.0 Regulering van de markt 5.451.000,00 6.002.976,63 -551.976,63

32.45.0 KMO-beleid 5.427.960,00 5.591.607,28 -163.647,28

32.47.0 Controle en bemiddeling 15.427.000,00 15.599.665,22 -172.665,22

Bronnen: begroting en rekening van uitvoering van de begroting

Tabel 5 – Overschrijdingen aan de vereffeningszijde 

Programma Krediet Aanrekeningen Overschrijding
02.02.0 Beleidsorganen 4.449.000,00 4.460.498,97 -11.498,97

23.40.7 Federale globale plannen 755.000,00 801.922,80 -46.922,80

32.21.3 ICT 27.845.000,00 29.344.387,28 -1.499.387,28

32.43.0 Regulering van de markt 5.451.000,00 5.955.857,09 -504.857,09

32.45.0 KMO-beleid 5.427.960,00 5.495.441,00 -67.481,00

32.47.0 Controle en bemiddeling 15.427.000,00 15.501.381,08 -74.381,08

32.48.1 Occasionele enquêtes 1.851.000,00 1.907.664,45 -56.664,45

Bronnen: begroting en rekening van uitvoering van de begroting  

Het Rekenhof herinnert eraan (zie punt 4) dat het programma 23.40.7 ambts-
halve door de regering werd gecreëerd in de loop van het begrotingsjaar en 
dus geen wettelijk bestaansrecht heeft.

In andere programma’s werden basisallocaties overschreden zonder over-
schrijding van het programma. Het gaat om overschrijdingen op het niveau 
van de administratieve specialiteit. Ze kunnen echter wel wijzen op proble-
men met de interne controle. De volledige lijst werd aan de administratie 
bezorgd118.

11 Ambtshalve kredietherverdelingen 

Om bepaalde kredietoverschrijdingen teniet te doen, voert de administratie 
a posteriori en buiten de reguliere begrotingsprocedures ambtshalve kre-
dietherverdelingen uit. Het Rekenhof benadrukt dat die herverdelingen een 
negatieve impact hebben op de begrotingstransparantie.

12 Vergissingen bij het invoeren van kredietherverdelingsbulletins 

Het Rekenhof heeft verschillende vergissingen vastgesteld bij de invoer in 
SAP van kredietherverdelingsbulletins in sectie 04, FOD Personeel en Orga-
nisatie. Het Rekenhof heeft sommige herverdelingsbulletins niet ontvangen.

Door één van die vergissingen is in SAP een vastleggingskrediet met 50.000 
euro toegenomen119 in vergelijking met de begrotingsdocumenten.

118 Vastlegging: 264 overschrijdingen; vereffening: 267 overschrijdingen. 
119 Basisallocatie 04.31.20.12.11.04.
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Hoofdstuk 3
Op de rijksmiddelenbegroting
aangerekende ontvangsten 
De ontvangsten die op de rijksmiddelenbegroting worden aangerekend, zijn 
de ontvangsten die terugvloeien naar de Staat na aftrek van de voorafnames 
voor andere begunstigden. De fiscale ontvangsten die op de rijksmiddelen-
begroting worden aangerekend, zijn dus residuair van aard. 

De ontvangsten in de rijksmiddelenbegroting bedragen 43.706,0 miljoen 
euro (leningopbrengsten niet meegerekend), een stijging van 4,7 % ten op-
zichte van 2009. Ze overstijgen ook de begrotingsramingen met 7,2 %. 

3.1 Algemene commentAAr 

De ontvangsten die op de rijksmiddelenbegroting worden aangerekend, zijn 
de ontvangsten die terugvloeien naar de Staat na aftrek van de voorafnames 
voor andere begunstigden.

De tabel van de begrotingswet is opgedeeld in lopende ontvangsten (titel I), 
kapitaalontvangsten (titel II) en leningopbrengsten (titel III). De lopende ont-
vangsten zijn zelf onderverdeeld in fiscale ontvangsten (het merendeel van 
de lopende ontvangsten) en in niet-fiscale ontvangsten. De kapitaalontvang-
sten omvatten enkel niet-fiscale ontvangsten. 

In de begroting en in de ontvangstenrekening wordt ook een onderscheid ge-
maakt tussen bestemde en niet-bestemde ontvangsten. In overeenstemming 
met artikel 62 van de wet van 22 mei 2003120 worden bestemde ontvangsten 
uitsluitend aangewend door welbepaalde begrotingsfondsen in de algemene 
uitgavenbegroting. 

1 Evolutie van de ontvangsten in 2010

De volgende tabel geeft een overzicht van de ontvangsten die in 2010 wer-
den aangerekend op de rijksmiddelenbegroting en schetst de evolutie ervan 
ten opzichte van 2009.

120 In afwijking van het principe van de begrotingsuniversaliteit, dat opgenomen is in artikel 60 van 
diezelfde wet en dat bepaalt dat de gezamenlijke ontvangsten bestemd zijn voor de gezamenlijke 
uitgaven.
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Tabel 1 –  Ontvangsten van de rijksmiddelen: vergelijking met 2009 (in mil-
joen euro)

Aard van de ontvangsten 2009 2010 Verschil 2009-2010

   Absolute cijfers   %
I Lopende ontvangsten 36.730,4 41.271,2 4.540,8 +12,4 %

Fiscale ontvangsten 32.750,9 36.959,8 4.208,9 +12,9 %
Directe belastingen 24.803,7 27.835,0 3.031,3 +12,2 %

Douane en accijnzen 5.770,2 6.673,4 903,2 +15,7 %
Btw en registratie 2.177,0 2.451,5 274,5 +12,6 %

Niet-fiscale ontvangsten 3.979,6 4.311,4 331,8 +8,3 %
II Kapitaalontvangsten 5.001,9 2.434,8 -2.567,1 -51,3 %

Fiscale ontvangsten - - -
Niet-fiscale ontvangsten 5.001,9 2.434,8 -2.567,1 -51,3 %

III Leningopbrengsten 39.001,1 46.277,9 7.276,7 +18,7 %
I + II 41.732,3 43.706,0 1.973,7 +4,7 %
I + II + III 80.733,5 89.983,9 9.250,4 +11,5 %

Bron: rekening van uitvoering van de begroting; database van de Thesaurie; SAP

De ontvangsten van de rijksmiddelen stijgen met 4,7 % ten opzichte van 2009 
en bedragen 43.706,0 miljoen euro, leningopbrengsten niet meegerekend. 
De lopende ontvangsten stijgen met 12,4 %, maar de kapitaalontvangsten 
dalen met 51,3 %. Het eerste percentage is nauwer met de economische 
conjunctuur verbonden dan het tweede.

2 Vergelijking tussen ontvangsten en begrotingsramingen 

De volgende tabel vergelijkt de gerealiseerde ontvangsten met de begro-
tingsramingen voor de grote categorieën van ontvangsten. De gedetailleerde 
weergave van die vergelijking is in feite de rekening van uitvoering van de 
begroting – deel ontvangsten121.

121 Cf. tabel A.1 van volume II. Gezien de vertraging bij de overzending van de rekening (zie verder), 
werden deze tabellen opgesteld aan de hand van voorlopige gegevens.
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Tabel 2 – Ontvangsten van rijksmiddelen: vergelijking met de ramingen (in 
miljoen euro)

Aard van de ontvangsten Ramingen Gerealiseerde 
ontvangsten

Verschil

   Absolute cijfers  %
I Lopende ontvangsten 40.536,3 41.271,2 734,9 +1,8 %

Fiscale ontvangsten 36.343,6 36.959,8 616,2 +1,7 %

Directe belastingen 27.934,3 27.835,0 -99,3 -0,4 %

Douane en accijnzen 6.031,4 6.673,4 642,0 +10,6 %

Btw en registratie 2.377,9 2.451,5 73,6 +3,1 %

Niet-fiscale ontvangsten 4.192,7 4.311,4 118,7 +2,8 %

II Kapitaalontvangsten 221,8 2.434,8 2.213,0 +997,8 %

Fiscale ontvangsten - - - -

Niet-fiscale ontvangsten 221,8 2.434,8 2.213,0 +997,8 %

III Leningopbrengsten 39.322,5 46.277,9 6.955,4 +17,7 %

I + II 40.758,1 43.706,0 2.947,9 +7,2 %
I + II + III 80.080,6 89.983,9 9.903,3 +12,4 %

Bron: rekening van uitvoering van de begroting; database van de Thesaurie; SAP

De ontvangsten van de rijksmiddelen liggen 7,2 % hoger dan de begrotings-
ramingen, leningopbrengsten niet meegerekend. Dat valt voornamelijk te 
verklaren door een onverwachte kapitaalontvangst (zie verder). De lopende 
ontvangsten liggen eveneens 1,8 % hoger dan de ramingen.
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3.2 commentAAr bij de ontvAngsten in de 
 rijksmiddelenbegroting  

1 Overzending van de rekening 

Zoals vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel (verslag over de rekening van uit-
voering van de begroting), werd het deel van de rekening van uitvoering over 
de ontvangsten van de rijksmiddelen pas na het verstrijken van de wettelijke 
termijn aan het Rekenhof overgezonden (eind oktober in plaats van eind juni 
2011). Bovendien bevatte het veel fouten.

2 Fedcom

Overeenkomstig artikel 5 van de rijksmiddelenbegroting, zijn de ontvangsten 
in de rekening van uitvoering van de begroting de vastgestelde rechten voor 
de Fedcomdepartementen en de geïnde ontvangsten voor de departemen-
ten die nog niet tot de Fedcomgroep behoren.

In samenspraak met het Rekenhof werd echter overeengekomen dat de re-
kening van uitvoering in de praktijk de vastgestelde rechten en de geïnde 
ontvangsten voor alle departementen zou omvatten. Op die manier wordt alle 
nuttige informatie gegroepeerd en ontstaat er geen verwarring.

In de loop van het jaar werden voor de Fedcomdepartementen rechten vast-
gesteld voor een bedrag van 120,8 miljoen euro. De inningen bedroegen 
73,5 miljoen euro. 

De vastgestelde rechten omvatten een vastgesteld negatief recht van  
8,6 miljoen euro (invordering van de door het landbouwinvesteringsfonds 
uitgevoerde waarborgen)122. Op dat artikel werden echter positieve rechten 
geïnd voor een bedrag van nagenoeg 150.000 euro.

In hoofdstuk 25 (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu) staat een geïnde ontvangst van amper 50.000 euro tegenover 
113,6 miljoen euro aan vastgestelde rechten die uit vorige jaren waren over-
gedragen als terugbetaling van terugvorderbare voorschotten.

Het Rekenhof stelt vast dat de rekening die werd ingediend voor de Fedcom-
departementen, de initiële ramingen vermeldt in plaats van de aangepaste 
ramingen uit de formele wet van 19 mei 2010. Het Rekenhof stelt ook vast dat 
de begroting geen raming bevat voor het merendeel van de voor die depar-
tementen aangerekende ontvangsten.

3 Fiscale ontvangsten 

3.1 Residuaire aard van de op de rijksmiddelen aangerekende ont-
vangsten 

De op de rijksmiddelen aangerekende fiscale ontvangsten zijn residuair van 
aard. De door de Staat geïnde fiscale ontvangsten worden slechts op de 
rijksmiddelenbegroting aangerekend als ze niet aan andere overheden wer-
den toegewezen. De btw, bijvoorbeeld, vloeit grotendeels naar de gemeen-

122 Titel II, hoofdstuk 32, artikel 53.20.01.
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schappen (bijzondere financieringswet) en naar de sociale zekerheid (pro-
grammawetten), zodat er slechts een miniem deel overblijft voor de Staat 
(rijksmiddelen).

De sterke stijgingspercentages van de fiscale ontvangsten (gemiddeld 
12,9 %) in tabel 1 van vorig punt hebben dus slechts betrekking op een deel 
van de vermelde belastingen.

3.2 Vergissing bij de aanrekening van de bedrijfsvoorheffing 

Het Rekenhof heeft een boekhoudkundige onderschatting van 72,0 miljoen 
euro van de bedrijfsvoorheffing die toekomt aan de Staat laten corrigeren.

3.3 Verkeersbelasting voor voertuigen 

De verkeersbelasting voor voertuigen werd geregionaliseerd door de bijzon-
dere financieringswet. Op het bijbehorende artikel in de rijksmiddelenbegro-
ting van 2010 werden echter ontvangsten voor een bedrag van 4,5 miljoen 
euro aangerekend. Het gaat om regelingen van oude geschillen met belas-
tingplichtigen. Volgens de financieringswet komen die sommen toe aan de 
Staat.

4 Niet-fiscale ontvangsten 

Diverse aangerekende ontvangsten zijn afkomstig van diverse staatsdien-
sten en niet van derden. Die “interne ontvangsten” worden geraamd op 25,0 
miljoen euro in 2010.

5 Negatieve ontvangsten 

Bepaalde artikelen van de rijksmiddelenbegroting boeken negatieve ont-
vangsten voor de directe belastingen:

•	 belasting op het globale inkomen, geïnd door middel van kohieren ten 
laste van natuurlijke personen: -5.226,3 miljoen euro;

•	 nalatigheidsintresten (ten laste van de ondernemingen en de gezin-
nen): -107,4 miljoen euro.

Het Rekenhof beveelt aan dat de boekingsmethode zou worden geëvalueerd 
en zo nodig aangepast.

6 Kapitaalontvangsten 

De Staat int geen fiscale kapitaalontvangsten meer sinds de successierech-
ten werden geregionaliseerd. Daaruit volgt dat het totale bedrag van de ka-
pitaalontvangsten vaak afhangt van specifieke verrichtingen en sterk kan 
schommelen van jaar tot jaar. 

De grootste kapitaalontvangst in 2010 (2.160,7 miljoen euro) was niet voor-
zien en werd geboekt door de Thesaurie. Het gaat om annuleringspremies 
van intrestswaps.
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Die premies zijn in één keer aangerekend omdat de FOD Financiën in 2010 
nog niet tot de Fedcomgroep behoorde en de boekhouding dus nog via in-
nigen verliep. Daardoor ligt het begrotingssaldo hoger123.

7 Niet-gerealiseerde ontvangsten 

Niet alle ontvangsten die in de rijksmiddelenbegroting van 2010 waren inge-
schreven, zijn ook effectief gerealiseerd.

Inzake energie, bijvoorbeeld, werden de heffing op niet-gebruikte produc-
tiesites en de sectorbijdrage niet gerealiseerd (naar schatting 345,8 miljoen 
euro).

8 Prefinanciering van de vervolgingskosten met ontvangsten uit de 
bedrijfsvoorheffing 

De rijksmiddelenbegroting bevatte binnen de fiscale ontvangsten van de 
directe belastingen een raming van 39,8 miljoen euro als teruggevorderde 
voorschotten voor vervolgingskosten124. Het gaat om de kosten die gerechts-
deurwaarders maken om bedragen terug te vorderen bij bepaalde belasting-
plichtigen. Het Rekenhof stelt vast dat er net als de vorige jaren geen enkele 
ontvangst werd aangerekend op dat artikel van de uitvoeringsrekening van 
de begroting.

123 Zie verder, hoofdstuk 4, sectie 51.
124 Titel I, sectie I, hoofdstuk 18 – FOD Financiën, § 1, artikel 37.06.02.
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3.3 bijzondere commentAAr

Terugvordering van de aanvullende vergoedingen bo-
venop het brugpensioen in het kader van het textielplan

In de jaren tachtig kende de Staat in het kader van het vijfjarenplan voor de 
textielsector aanvullende vergoedingen brugpensioen toe aan de ontslagen 
werknemers van die sector. Het Rekenhof bracht eerder al verslag uit over de 
problematiek van de terugbetaling daarvan door de fondsen voor bestaan-
szekerheid. Op een uitstaande schuld van 74.092.321,97 euro hebben de 
betrokken fondsen tot en met 2010 slechts 3.588.806,67 euro terugbetaald 
aan de Staat. De administratie beschouwt het saldo als oninvorderbaar en 
het Rekenhof verzocht de minister van Economie dan ook een beslissing te 
nemen om voor dit aanslepend probleem een definitieve wettelijke oplossing 
te bieden.   

1 Context

In het kader van de herstructurering van de textielsector werd in de jaren 
‘80 beslist aan de ontslagen werknemers van die sector een aanvullende 
vergoeding toe te kennen bovenop de werkloosheidsvergoeding. De Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening betaalde deze vergoedingen uit met de gel-
den die het toenmalige ministerie van Economische Zaken toekende via te-
rugbetaalbare renteloze voorschotten. In totaal werd aldus een bedrag van 
74.092.321,97 euro aan aanvullende vergoedingen uitbetaald.  

Een protocol van 17 maart 1981 tussen de werkgevers- en werknemersor-
ganisaties enerzijds en de toenmalige ministers van Economische Zaken en 
van Tewerkstelling en Arbeid anderzijds, bepaalde dat de werkgevers uit de 
textielsector de vergoedingen in jaarlijkse schijven zouden terugbetalen, te 
beginnen vanaf 1986 en ten belope van een (eventueel herzienbaar) percen-
tage op de uitbetaalde brutolonen. 

Midden de jaren ’90 had het Rekenhof al meermaals vastgesteld en meege-
deeld aan de toezichthoudende minister dat de overeengekomen terugbeta-
lingen van bij het begin uiterst moeizaam verliepen125.

2 Huidige stand van zaken

Eind 2010 maakte het Rekenhof een nieuwe stand van zaken op, die de 
vroegere vaststellingen met betrekking tot de moeizame terugvordering en 
het openstaande bedrag nagenoeg bevestigde126. Tot en met 2010 werd 
slechts 3.588.806,67 euro gerecupereerd via de werkgeversbijdragen. Het 
nog openstaande saldo bedraagt dus 70.503.515,30 euro en de laatste te-
rugbetalingen dateren inmiddels van het jaar 2006. 

125 Brieven van 19 juni en 6 november 1996 aan o.m. de toenmalige minister van Economische Zaken, 
Rekenhof, 154e Boek, Deel I, p. 66-74 en Rekenhof, 157e Boek, Deel I, p.133-139. Vanaf het 155e 

Boek zijn alle Boeken beschikbaar op www.rekenhof.be.
126 Bij de opmaak door het Rekenhof van de stand van zaken op 31 december 1999 bedroegen de 

terugbetalingen omgerekend 2.479.860 euro en het openstaande saldo 71.612.463 euro.
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Bij brief van 10 november 2010 vroeg het Rekenhof de administratie een 
overzicht te geven van de meest recent genomen initiatieven om de door de 
werkgevers van de textielsector verschuldigde bedragen te innen. Het infor-
meerde ook naar de maatregelen die worden overwogen of zijn genomen om 
dit jarenlang aanslepende dossier op te lossen. 

Gezien de laatste terugbetalingen dateren van 2006, wees het Rekenhof er 
ook op dat de gedeeltelijke of volledige kwijtschelding van de schulden, in 
uitvoering van de bepalingen van artikel 179 van de Grondwet, een wettelijke 
machtiging vereist. Het stelde bovendien vast dat deze openstaande vorde-
ring, zoals de comptabiliteitsregels nochtans voorschrijven127, niet als vastge-
steld recht onder het beheer van een rekenplichtige werd geregistreerd in de 
beginbalans die de FOD Economie op 1 januari 2010 heeft opgesteld in het 
kader van de overgang naar Fedcom.

De administratie antwoordde op 20 december 2010 dat zij de opeenvolgende 
ministers  bevoegd voor Economie op de hoogte heeft gebracht van de te-
rugvorderingsproblematiek en concrete voorstellen heeft geformuleerd om 
hieraan een formele ministeriële oplossing te bieden. Omwille van de moeilij-
ke invorderbaarheid ervan, heeft zij deze vordering noch geregistreerd in het 
Fedcomsysteem, noch toevertrouwd aan een rekenplichtige der vastgestelde 
rechten. Ze treedt het standpunt van het Rekenhof bij dat de kwijtschelding 
een wettelijke machtiging vergt en kondigt aan deze aangelegenheid nog-
maals voor te leggen bij het aantreden van een nieuwe regering.

Op 26 januari 2011 verzond het Rekenhof een kopij van de brieven van 10 no-
vember en 20 december 2010 aan de uittredende toezichthoudende minister. 
Het bevestigde daarbij de opmerkingen die het in zijn oorspronkelijke brief 
van 10 november 2010 had verwoord. Op 31 augustus 2011 stuurde het Re-
kenhof een herinnering aan deze brief. 

De uittredende toezichthoudende minister deelde mee met een brief van 
3 oktober 2011 dat inmiddels werd gestart met de uitvoering van de aanbe-
velingen van het Rekenhof. Het dossier over de kwijtschelding van de vast-
gestelde rechten via een wettelijke machtiging zal bij de volgende regering 
worden ingediend.

127 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat, artikel 35, eerste lid en koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van 
het boekhoudplan van toepassing op  de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten 
en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, artikel 18, eerste lid.
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Hoofdstuk 4 
Uitgaven

4.1 Algemene commentAAr

In 2010 bedroegen de begrotingsuitgaven, zonder de aflossing van de rijks-
schuld, 54.580,9 miljoen euro.

De primaire uitgaven stegen in 2010 met 10,7  % ten opzichte van 2009. Die 
stijging is vooral toe te schrijven aan de hogere kredietverleningen en deel-
nemingen in de sectie van de Rijksschuld en aan de hogere overdrachten in 
de sociale zekerheid.

De gezamenlijke kredieten van 2010 werden voor 94,4  % benut.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de aanwending van de begrotings-
kredieten in 2010. De kredieten van het algemeen bestuur worden traditio-
neel verdeeld volgens twee benaderingen. In een eerste, functionele, bena-
dering worden de kredieten ingedeeld naargelang van de opdracht van de 
verschillende diensten. Deze benadering komt tot uiting in de secties van de 
algemene uitgavenbegroting en onderscheidt de gezagscel, de sociale cel 
en de economische cel. Een tweede, economische, benadering verdeelt de 
uitgaven volgens hun aard: werking, intresten van de rijksschuld, overdrach-
ten, investeringen, enz.

Onderscheid van de uitgavenkredieten
Volgens de wet van 22 mei 2003 worden de uitgavenkredieten opgedeeld in 
vastleggings- en vereffeningskredieten. Deze kredieten zijn limitatief.

Daarnaast worden de kredietbedragen van de begrotingsfondsen variabele 
kredieten genoemd. Zij worden bepaald op basis van de voor deze begro-
tingsfondsen geïnde bedragen, vermeerderd met de op het einde van het 
vorige begrotingsjaar beschikbare kredieten. Het variërend kredietbedrag is 
de uitgavenlimiet die moet worden gerespecteerd.

Vaststelling van de uitgavenkredieten 
De uitgavenkredieten voor het jaar 2010 werden vastgesteld op grond van de 
initiële kredieten ingeschreven in de wet houdende de algemene uitgavenbe-
groting, en de wijzigingen volgens de drie begrotings aanpassingen die later 
werden goedgekeurd128.

De kredieten ingeschreven in de initiële wet werden bijkomend gewijzigd 
door een aantal koninklijke besluiten, onder andere met betrekking tot de 
verdeling van provisionele kredieten. 

Bovendien staat artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 toe dat vereffenings-
kredieten worden herverdeeld binnen een zelfde begrotingssectie en maak-

128 Voor details over deze begrotingsgegevens, zie volume II – Tabellen. 
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ten ook diverse bepalingen van de initiële begrotingswet en de aanpassingen 
kredietoverdrachten tussen begrotingsprogramma’s mogelijk. 

Ten slotte machtigt artikel 70 van de wet van 22 mei 2003 de regering om 
uitgaven te doen boven de in de algemene uitgavenbegroting ingeschre-
ven kredieten, mits inachtneming van bepaalde voorwaarden inzake inhoud 
(dringende uitgaven veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare om-
standigheden) en vorm (indiening van een wetsontwerp om de kredietover-
schrijding die uit de beslissing voortvloeit, te regulariseren). Hetzelfde artikel 
bepaalt dat het Rekenhof, eventueel, de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers onverwijld zijn opmerkingen daarover doet toekomen. 

In de loop van 2010 heeft de ministerraad twee maal een machtiging ver-
leend tot het verrichten van uitgaven boven de begrotingskredieten:

•	 Beraadslaging nr. 3218, voor het vastleggen, vereffenen en betalen van 
uitgaven ten belope van 525.000 euro op een (nieuwe) basisallocatie 
33.51.31.12.00.21, bestemd voor betaling van de externe expertisekosten 
in het kader van het onderzoek van het spoorwegongeval te Buizingen;   

•	 Beraadslaging nr. 3219, voor het vastleggen, vereffenen en betalen van 
uitgaven boven de kredieten geopend door de algemene uitgavenbegro-
ting voor het jaar 2010.

Bij de beraadslaging nr. 3218 had het Rekenhof geen opmerkingen. Alle 
voorwaarden van artikel 70 van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 wa-
ren vervuld. 

Voor de beraadslaging nr. 3219 was het Rekenhof van oordeel dat die niet 
voldeed aan de voorwaarden van artikel 70. Het wees erop dat de beraad-
slaging geen elementen bevatte die de dringendheid van de uitgaven en de 
uitzonderlijke of onvoorziene aard van de omstandigheden aantoonden. De 
beraadslaging had tot doel de krediet aanpassingen van het wetsontwerp van 
de derde aanpassing van de begroting 2010 onmiddellijk uitvoerbaar te ma-
ken, zonder de goedkeuring van het wetsontwerp af te wachten. Het Reken-
hof heeft de vorige jaren ook al gelijkaardige beraadslagingen bekritiseerd.    

Begrotingsuitgaven en primaire uitgaven

1 Evolutie van de primaire uitgaven 

De totale begrotingsuitgaven bedroegen in 2010 83.422,4 miljoen euro. Zon-
der de aflossing van de rijksschuld bedroegen zij 54.580,9 miljoen euro. 

De primaire begrotingsuitgaven zijn de totale uitgaven verminderd met de 
uitgaven aangerekend op de sectie 51 – Rijksschuld die verband houden 
met de aflossingen en de intrestlasten van die schuld. De primaire uitgaven 
bedroegen aldus 43.382,6 miljoen euro en stegen met 10,7 % ten opzichte 
van 2009 (39.184,6 miljoen euro). Deze stijging is gedeeltelijk toe te schrij-
ven aan de hogere kredietverleningen en deelnemingen in de sectie van de 
Rijksschuld. Indien die uitgaven buiten beschouwing worden gelaten, stijgen 
de primaire uitgaven met 7,8 %, namelijk van 38.708,4 miljoen euro naar 
41.721,3 miljoen euro.

De belangrijkste stijgingen, zowel procentueel als in absolute cijfers, liggen in 
2010 bij de departementen Sociale Zekerheid, Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie en Mobiliteit en Verkeer en in de 
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begrotingssectie van de Schuld129. Dalers zijn de departementen Kanselarij 
en Economie 130.

De commentaar van het Rekenhof bij de uitvoering van een aantal begrotings-
programma’s wordt verderop gegeven in dit hoofdstuk.

Tabel 1 – Vergelijking van de primaire uitgaven tussen 2010 en 2009 (in mil-
joen euro)

Secties Veref-
fend 
2010

Veref-
fend 
2009

Verschil 
 2010 -2009

 % 

Gezagscel 11.743,1 11.764,3 -21,2 -0,2 %
01 Dotaties 467,8 474,4 -6,7 -1,4 %
02 Kanselarij van de Eerste Minister 107,0 215,6 -108,6 -50,4 %
03 Budget en Beheerscontrole 31,2 30,8 0,4 1,3 %
04 Personeel en Organisatie 53,4 57,3 -3,9 -6,8 %
05 Informatie- en Communicatietechnologie 29,9 31,6 -1,7 -5,4 %
12 Justitie 1.753,9 1.664,8 89,2 5,4 %
13 Binnenlandse Zaken 608,5 622,6 -14,1 -2,3 %
14   Buitenlandse Zaken en  
   Ontwikkelingssamenwerking

1.835,7 1.746,7 89,0 5,1 %

16 Landsverdediging 2.780,8 2.852,0 -71,2 -2,5 %
17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking 1.658,9 1.681,0 -22,1 -1,3 %
18 Financiën 1.761,0 1.663,7 97,3 5,8 %
19 Regie der Gebouwen 654,9 723,7 -68,9 -9,5 %
Sociale cel 22.748,7 19.746,4 3.002,3 15,2 %
21 Pensioenen 8.008,8 7.858,5 150,3 1,9 %
23 Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal 
 overleg

597,4 587,1 10,3 1,8 %

24 Sociale Zekerheid 12.405,2 9.785,3 2.619,8 26,8 %
25   Volksgezondheid, Veiligheid van de 
   Voedselketen en Leefmilieu

350,2 364,6 -14,4 -4,0 %

44   Maatschappelijke Integratie, 
   Armoedebestrijding en Sociale Economie

1.387,1 1.150,8 236,3 20,5 %

Economische cel 4.415,2 4.078,4 336,8 8,3 %
32 Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 387,4 530,0 -142,6 -26,9 %
33 Mobiliteit en Vervoer 3.487,2 3.035,1 452,0 14,9 %
46 Wetenschapsbeleid 540,7 513,2 27,4 5,3 %
Andere 2.753,1 2.799,1 -45,9 -1,6 %

129 Bij de FOD Sociale Zekerheid stijgen vooral de sociale zekerheid van de werknemers, de 
sociale zekerheid voor de zelfstandigen en de toelagen voor de gehandicapten. Bij de POD 
Maatschappelijke Integratie werden hogere toelagen verleend aan het vluchtelingenagentschap, 
de ocmw’s en de grote steden en verhoogden ook de uitgaven voor het leefloon. De stijging van 
de uitgaven van de FOD Mobiliteit en Vervoer resulteren voornamelijk uit de overdrachten naar de 
NMBS en de stijging van de Schuld uit de hogere kredietverleningen en deelnemingen. (Bron: nota 
bij de maandelijkse schatkisttoestand van december 2010).

130 De belangrijke daling bij de Kanselarij is vooral toe te schrijven aan de uitzonderlijke uitgaven in 
2009 die verband hielden met de terugbetaling van kosten aan het Europees Parlement (afdekplaat), 
de daling bij de FOD Economie aan de belangrijke terugbetalingen aan de energieleveranciers in 
2009. 
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Secties Veref-
fend 
2010

Veref-
fend 
2009

Verschil 
 2010 -2009

 % 

52 Europese Unie 2.753,1 2.799,1 -45,9 -1,6 %
Totale primaire uitgaven, excl. S. 51 - Rijks-
schuld 

41.660,1 38.388,1 3.271,9 8,5 %

51  Rijksschuld, excl. aflossingen en 
 intrestlasten

1.722,5 796,5 926.1 116,3 %

Totale primaire uitgaven 43.382,6 39.184,6 4.198,0 10,7 %

2 Functionele verdeling van de primaire uitgaven 2010 

De volgende tabel vat per begrotingssectie de vastleggingen en vereffenin-
gen samen ten laste van de uitgavenkredieten 2010. De percentages geven 
een aanwijzing van het belang van elke functionele cel en van elke sectie 
ten opzichte van de primaire uitgaven van de Staat vermeld in de algemene 
uitgavenbegroting. 

Tabel 2 –  Functionele verdeling van de primaire uitgaven ten laste van de 
kredieten 2010 (in miljoen euro)

Secties Vastleggingen Vereffeningen
Bedrag  % primaire 

uitgaven
Bedrag  % primaire 

uitgaven
Gezagscel 11.306,5 26,3  % 11.743,1 27,1  %
01   Dotaties 467,8 1,1  % 467,8 1,1 %
02   Kanselarij van de Eerste Minister 108,1 0,3  % 107,0 0,2 %
03   Budget en Beheerscontrole 25,4 0,1  % 31,2 0,1 %
04   Personeel en Organisatie 50,3 0,1  % 53,4 0,1 %
05  Informatie- en 
   Communicatietechnologie

24,1 0,1 % 29,9 0,1 %

12   Justitie 1.774,3 4,1  % 1.753,9 4,0 %

13   Binnenlandse Zaken 640,7 1,5 % 608,5 1,4 %
14  Buitenlandse Zaken en 

Ontwikkelingssamenwerking 
1.506,5 3,5 % 1.835,7 4,2 %

16   Landsverdediging 2.614,2 6,1 % 2.780,8 6,4 %
17   Federale Politie en Geïntegreerde  

  Werking
1.672,7 3,9 % 1.658,9 3,8 %

18   Financiën 1.767,6 4,1 % 1.761,0 4,1 %
19   Regie der Gebouwen 654,9 1,5 % 654,9 1,5 %

Sociale cel 22.689,6 52,8 % 22.748,7 52,4 %
21   Pensioenen 8.033,2 18,7 % 8.008,8 18,5 %
23   Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal  

  Overleg
602,8 1,4 % 597,4 1,4 %

24   Sociale Zekerheid 12.404,8 28,9 % 12.405,2 28,6 %
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Secties Vastleggingen Vereffeningen
Bedrag  % primaire 

uitgaven
Bedrag  % primaire 

uitgaven
25   Volksgezondheid, Veiligheid van de  

  Voedselketen en Leefmilieu
310,0 0,7 % 350,2 0,8 %

44   Maatschappelijke Integratie,   
  Armoede bestrijding en Sociale 

   Economie

1.338,8 3,1 % 1.387,1 3,2 %

Economische cel 4.363,8 10,2 % 4.415,2 10,2 %

32   Economie, K.M.O., Middenstand en  
  Energie

389,9 0,9 % 387,4 0,9 %

33   Mobiliteit en Vervoer 3.483,2 8,1 % 3.487,2 8,0 %
46   Wetenschapsbeleid 490,8 1,1 % 540,7 1,2 %

Andere 4.614,7 10,7 % 4.475,6 10,3  %
51   Rijksschuld 1.723,2 4,0 % 1.722,5 4,0  %

52   Europese Unie 2.891,5 6,7 % 2.753,1 6,3  %

Totaal 42.974,6 100,0 % 43.382,6 100,0 %

3 Economische verdeling van de uitgaven 2010

Op basis van de economische classificatie van de uitgaven en ermee reke-
ning houdend dat de algemene uitgavenbegroting in basisallocaties is on-
derverdeeld, kunnen de begrotingsuitgaven, buiten de aflossing van de rijks-
schuld, als volgt worden uitgesplitst. 

Tabel 3 – Economische uitsplitsing van de uitgaven in 2010 (in miljoen euro)

Vastleggingen Vereffeningen
Lopende uitgaven voor goederen en diensten 8.249,7 15,2  % 8.435,7 15,5  %
Intrestlasten 11.188,1 20,7  % 11.200,2 20,5  %
Overdrachten van inkomsten naar andere sectoren van 
de economie 8.071,9 14,9  % 8.124,8 14,9  %
Overdrachten van inkomsten binnen de sector over-
heidsbesturen (*) 22.495,5 41,5  % 22.526,8 41,3  %
Kapitaaloverdrachten 2.143,6 4,0  % 2.276,0 4,2  %
Investeringen 159,0 0,3  % 153,4 0,3  %
Toekenning van kredieten en deelnemingen 1.853,1 3,4  % 1.864,1 3,4  %
Totaal 54.160,9 100,0  % 54.580,9 100,0  %

(*) Met inbegrip van de kredieten ingeschreven op de begroting van de dotaties

Ten opzichte van 2009 stijgen de totale begrotingsuitgaven, exclusief de af-
lossing van de rijksschuld, met 3.810,5 miljoen euro. 

De lopende uitgaven voor goederen en diensten bestaan voor circa drie vier-
den uit wedden en sociale lasten (6.267,4 miljoen euro). Traditiegetrouw zijn 
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Landsverdediging (1.811,5 miljoen euro), Financiën (1.351,8 miljoen euro), 
Justitie (1.272,2 miljoen euro) en de Federale Politie (784,7 miljoen euro) de 
departementen met de belangrijkste personeelsuitgaven. 

De overdrachten van inkomsten naar de andere sectoren van de economie 
(8.124,8 miljoen euro) kunnen worden onderverdeeld in drie grote groepen: 

•	 De subsidies aan bedrijven (1.804,5 miljoen euro) betreffen vooral de 
NMBS (1.359,4 miljoen euro) en in mindere mate de Post (323,5 miljoen 
euro). 

•	 De subsidies aan particulieren vertegenwoordigen 2.520,8 miljoen euro 
en hebben vooral betrekking op de betaling van de uitkeringen aan ge-
handicapten (1.804,1 miljoen euro) en het gewaarborgd inkomen van be-
jaarden (435,6 miljoen euro).

•	 Tot slot gaan de overdrachten van inkomsten aan het buitenland 
(3.799,5 miljoen euro) vooral naar de deelname van België in de vierde 
financieringsbron (BNI-bijdrage) van de Europese Unie (2.753,1 miljoen 
euro), de internationale samenwerking (779,5 miljoen euro) en het Euro-
pees Ruimtevaartagentschap (156,8 miljoen euro). 

De overdrachten van inkomsten binnen de sector van de overheids besturen, 
met inbegrip van de dotaties, beliepen 22.526,8 miljoen euro:

•	 Een totaalbedrag van 9.700,0 miljoen euro werd gestort aan instellingen 
die deel uitmaken van de federale overheid stricto sensu. De belang-
rijkste overdrachten betreffen de dotatie voor de PDOS (8.008,8 miljoen 
euro), de Regie der Gebouwen (596,5 miljoen euro), de instellingen uit af-
deling 01 – Dotaties, van de begroting (303,8 miljoen euro), het Federaal 
Agentschap voor de Asielzoekers (321,7 miljoen euro) en het Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen (108,5 miljoen euro). 

•	 De overdrachten naar besturen binnen de sector van de sociale zekerheid 
bedroegen 9.950,3 miljoen euro, en bestaan voornamelijk uit de globale 
subsidie aan de sociale zekerheid van de werknemers (8.096,6 miljoen 
euro), de zelfstandigen (1.518,3 miljoen euro) en de overzeese sociale 
zekerheid (309,9 miljoen euro).

•	 De overdrachten naar de lokale overheden beliepen 1.889,2 miljoen 
euro, in hoofdzaak voor de financiering van de lokale politie (645,3 mil-
joen euro) en de provincies en gemeenten (142,8 miljoen euro), en de 
dekking van uitgaven van ocmw’s (949,2 miljoen euro) en het grootste-
denbeleid (83,9 miljoen euro).

•	 Tot slot werd 868,8 miljoen euro van de federale begroting naar het ge-
subsidieerd onderwijs en de gewesten overgeheveld, onder andere voor 
de financiering van de programma’s voor de strijd tegen de werkloosheid 
(485,8 miljoen euro), het universitair onderwijs aan buitenlandse studen-
ten (101,8 miljoen euro) en de financiering van de Duitstalige Gemeen-
schap (128,9 miljoen euro) en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (35,1 miljoen euro). 

De overdrachten in kapitaal131 bedroegen 2.276,0 miljoen euro. Ze omvatten 
voornamelijk de investeringen in het spoorwegnet en de transfert naar het 

131 Economische codes 5 en 6.
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GEN-fonds (1.548,5 miljoen euro), de dekking van de operationele kosten 
van de Belgische Technische Coöperatie (208,0 miljoen euro) en het lidmaat-
schap van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (99,4 miljoen euro)132.

Tot slot vertegenwoordigden de investeringen en de kredietverleningen en 
deelnemingen aangerekend op de begroting respectievelijk 153,4 miljoen 
euro en 1.864,1 miljoen euro. De belangrijkste kredietverleningen en deelne-
mingen betreffen de krediettoekenning in het kader van de financiering van 
de sociale zekerheid (856,5 miljoen euro), de leningen aan de lidstaten van 
de EU (758,8 miljoen euro), de uitgaven voor het beheer van de financiële ri-
sico’s (43,5 miljoen euro) en de financiering van de Maatschappij voor de ont-
wikkeling van de private sector in lage inkomenslanden (105,0 miljoen euro).

5 Benutting van de kredieten 

Omdat alle beschikbare kredieten op het einde van een begrotingsjaar wor-
den geannuleerd133 kan een definitieve stand worden opgemaakt van hun 
benuttingsgraad. De gesplitste kredieten (limitatief: “lim”), toegekend door 
de begroting, werden voor 95,7 % benut134. De variabele kredieten (“fon”) 
werden benut ten belope van 47,6 %. 

De lage benuttingsgraad van de variabele kredieten is in belangrijke mate te 
wijten aan de eigenheid van deze kredieten. De beschikbare  variabele kre-
dieten zijn samengesteld uit de gedane ontvangsten op de overeenkomstige 
posten van de rijksmiddelenbegroting, vermeerderd met het op het einde 
van het vorige begrotingsjaar beschikbare krediet135. Zij kunnen in belang-
rijke mate afwijken van de geraamde uitgavenkredieten in de begroting136. 

Onderstaande tabel toont de benuttingsgraad per kredietsoort en per depar-
tement.

132 Het lidmaatschap van de Internationale Ontwikkelingsassociatie werd tot het begrotingsjaar 
2009 ingeschreven op de begroting met een economische code 8 (kredietverleningen en 
deelnemingen). 

133 Artikel 21 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat.

134 De gesplitste kredieten op de begroting op de begrotingssectie 03 werden maar voor 14,9  % 
aangewend. Dit lage percentage is te verklaren door de inschrijving van het provisioneel krediet bij 
de FOD Budget en Beheerscontrole. 

135 Artikel 62 van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat.   

136 Zie Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 192-195.
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Tabel 5 – Benutting van de vereffeningskredieten ingeschreven in de alge-
mene uitgaven begroting voor het jaar 2010 (in miljoen euro) 

Secties Kre-
diet-
soort

Kredie-
ten

Veref-
fend

Aanwendingspercentage

lim fon

01. Dotaties lim 467,8 467,8 100,0  %
02. Kanselarij lim

fon
110,6

1,6
106,9

0,1
96,6  %

7,6  %
03. Budget en Beheerscontrole lim 209,6 31,2 14,9  %
04. Personeel en Organisatie lim 60,4 53,4 88,3  %
05. Informatie- en Communicatie-

tech nologie
lim 39,2 29,9 76,3  %

12. Justitie lim
fon

1.777,5
69,7

1.741,8
12,1

98,0  %
17,3  %

13. Binnenlandse Zaken lim
fon

655,7
157,3

566,2
42,4

86,3  %
26,9  %

14. Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelings samenwerking

lim
fon

1.913,9
450,0

1.801,0
34,8

94,1  %
7,7  %

16. Landsverdediging lim
fon

2.696,8
139,9

2.694,3
86,5

99,9  %
61,8  %

17. Federale Politie en 
Geïntegreerde Werking

lim
fon

1.620,6
110,1

1.593,0
65,9

98,3  %
59,8  %

18. Financiën lim
fon

1.896,2
-9,5

1.734,4
26,7

91,5  %
n.v.t

19. Regie der Gebouwen lim 724,1 654,9 90,4  %
21. Pensioenen lim 8.033,2 8.008,8 99,7  %
23. Tewerkstelling, Arbeid en 

Sociaal Overleg
lim
fon

599,7
50,2

592,7
4,7

98,8  %
9,4  %

24. Sociale Zekerheid lim 12.448,7 12.405,2 99,6  %
25. Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedsel keten en 
Leefmilieu

lim
fon

362,3
21,5

341,6
8,6

94,3  %
40,3  %

32. Economie, KMO, Middenstand 
en Energie

lim
fon

399,2
50,8

361,7
25,7

90,6  %
50,5  %

33. Mobiliteit en Vervoer lim
fon

3.359,4
628,9

3.337,9
149,2

99,4  %
23,7  %

44. Maatschappelijke Integratie, 
Armoede bestrijding en 
Sociale Economie

lim
fon

1.385,5
7,4

1.380,5
6,6

99,6  %
89,4  %

46. Wetenschapsbeleid lim
fon

562,8
50,5

535,1
5,6

95,1  %
11,0  %

51. Rijksschuld lim
fon

43.730,4
676,8

41.085,6
676,8

94,0  %
100,0  %
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Secties Kre-
diet-
soort

Kredie-
ten

Veref-
fend

Aanwendingspercentage
lim fon

52. Europese Unie lim 2.891,5 2.753,1 95,2  %
Totalen lim

fon
85.945,0

2.405,0
82.276,8

1.145,7
95,7  %

47,6  %
Totaal 88.350,0 83.422,5 94,4 %
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4.2 bijzondere commentAAr

Analyse van de provisies in verschillende secties van 
de algemene uitgavenbegroting 
In de algemene uitgavenbegroting 2010 zijn vijf interdepartementale provi-
sies opgenomen. Ze dienen om diverse kosten van de FOD’s en de POD’s 
te dekken waarvoor geen specifieke kredieten konden worden ingeschreven. 
Het gaat om kosten voor personeel, werkingskosten, gerechtskosten, kos-
ten voor de organisatie van het Belgische voorzitterschap van de Europese 
Unie en energiebesparende investeringen.Van deze provisies werd in totaal 
187,8 miljoen euro aan vereffeningskredieten overgedragen naar de begro-
tingen van de departementen.

Met dat systeem kunnen onverwachte kosten of kosten die bij de opmaak 
van de begroting moeilijk te becijferen zijn, worden gedragen. Het vormt ech-
ter een belangrijke uitzondering op de regel van de begrotingsspecialiteit en 
is niet altijd compatibel met de noodzaak van transparantie en exhaustiviteit 
van de departementbegrotingen.

1 Context

Het principe van de begrotingsspecialiteit137 stelt dat het Rekenhof erover 
waakt “dat geen artikel van de uitgaven der begroting wordt overschreden 
en dat geen overschrijving plaatsheeft”. Dat betekent dat alle verrichtingen 
voldoende duidelijk en precies moeten worden geïdentificeerd. Zo wordt ver-
meden dat uitgavenkredieten globaal ter beschikking van de regering zouden 
worden gesteld, buiten de controle van het parlement.

De toepassing van dat principe is sinds 1966 versoepeld door elk jaar in 
de begroting provisionele kredieten in te schrijven om er bepaalde uitgaven 
mee te bekostigen (voornamelijk de indexering van de lonen of de diverse 
sociale programmaties in de openbare sector). Die provisionele kredieten 
werden aanvankelijk ingeschreven in sectie 18-Financiën en vervolgens in 
sectie 03-Budget en Beheerscontrole van de algemene uitgavenbegroting.

Elke begrotingswet omvat bijzondere wettelijke bepalingen die toestemming 
geven om die provisionele kredieten via koninklijke besluiten te verdelen over 
de programma’s van de departementen.

Het Rekenhof heeft al meermaals benadrukt dat de verantwoordingen voor 
die provisionele kredieten te vaag zijn en dat er lacunes zitten in de opsom-
ming van de noden die in aanmerking komen.

2 Voorwerp van de controle 

De controle had betrekking op de interdepartementale provisies in de alge-
mene uitgavenbegroting van het jaar 2010138:

137 Artikel 180 van de Grondwet.
138 Alleen de interdepartementale provisies werden onderzocht. Er is geen aandacht besteed aan 

de provisie in sectie 17-Federale Politie, die tot doel had het aanwervingsbeleid te stimuleren in 
politiezones met nijpende personeelstekorten. De provisie in kwestie beliep 7,7 miljoen euro en 
was ingeschreven in basisallocatie 90.11.01.00.01. Ze werd bij koninklijk besluit van 22 december 
2010 volledig toegekend aan de politiezones.
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•	 de interdepartementale provisie van 294,2 miljoen euro aan vast-
leggingen en vereffeningen in sectie 03-Budget en Beheerscontrole, 
bestemd voor diverse uitgaven;

•	 de twee provisies in sectie 14-Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarvan 74 miljoen euro 
aan vastleggingen en vereffeningen bestemd was voor de kosten in 
verband met het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, 
en 5,8 miljoen euro aan vastleggingen en 7 miljoen euro aan vereffe-
ningen bestemd waren voor de dekking van de looncompensatie van 
ambtenaren, politieagenten, magistraten en militairen in het kader 
van het civiele crisisbeheer;

•	 de provisie in sectie 25-Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu, waarvan 12,1 miljoen euro aan vastleggingen en 
2,9 miljoen euro aan vereffeningen bestemd waren voor energiebe-
sparende investeringen;

•	 de provisie van 252.000 euro aan vastleggingen en vereffeningen in 
sectie 04-Personeel en Organisatie, bestemd voor diverse uitgaven 
voor initiatieven inzake culturele diversiteit en gehandicapten.

In het kader van zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement over 
het gebruik van de kredieten 2010, heeft het Rekenhof het systeem voor de 
verdeling van de provisies onderzocht, alsook de betrokken uitgavencatego-
rieën, het financiële belang daarvan, de verantwoordingen van het systeem 
en de compatibiliteit ervan met de begrotingsspecialiteit en, tot slot, de trans-
parantie en exhaustiviteit van de begroting.

3 Gebruik van de provisies 

3.1 Sectie 03-Provisie bestemd voor allerhande uitgaven 

De grootste provisie is terug te vinden in de begroting van sectie 03-Budget 
en Beheerscontrole139. Ze omvatte in 2010 294,2 miljoen euro aan vastleg-
gingen en vereffeningen. Het gaat om een terugkerende provisie die aan-
vankelijk diende om er de loonindexering en de sociale programmaties in 
de openbare sector mee te bekostigen. Geleidelijk aan werd ze meer syste-
matisch gebruikt. Zo werd ze in 2010 aangewend voor gecertificeerde oplei-
dingen, startbaanovereenkomsten, de uitvoering van het sectorakkoord, de 
mobiliteitsregeling, gerechtskosten en vergoedingen, verhuiskosten, nieuwe 
huurgelden en eerste-installatiekosten van de Regie der Gebouwen, bijko-
mende aanvragen van personeelskredieten en een bijkomende marge.

De volgende tabel toont hoe de provisie geëvolueerd is sinds 2006.

139 Basisallocatie 41.10.01.00.01-Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven 
voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe 
NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging 
van het indexcijfer van de consumptieprijzen en andere diversen.
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Tabel 1 – Provisionele kredieten (vastleggingen en vereffeningen) die in de 
aangepaste begrotingen 2006-2010 waren ingeschreven voor di-
verse uitgaven (in miljoen euro)

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010
Bedragen ingeschreven in de aange-
paste begrotingen 

141,8 93,2 196,6 321,5 294,2

Bedragen van de overgedragen 
vereffeningskredieten

28,4 11,6 122,8 108 122,2

Bron: database Schatkist (2006 tot 2008) en SAP (2009 en 2010)

Overeenkomstig de wettelijke bepaling 2.03.2 van de algemene uitgavenbe-
groting werden de kredieten op basis van koninklijke besluiten140 overgedra-
gen naar de verschillende secties van de begroting. Het ging om 123,8 mil-
joen euro aan vastleggingen141 en 122,2 miljoen euro aan vereffeningen. 

De overdrachten zijn te verdelen in vier categorieën: personeelskosten 
(62,7 miljoen euro aan vastleggingen en vereffeningen), werkingskosten, 
waaronder ook de hospitalisatieverzekering (8,4 miljoen euro aan vastleggin-
gen en 9,3 miljoen euro aan vereffeningen), gerechtskosten en vergoedingen 
(14,8 miljoen euro aan vastleggingen en 12,9 miljoen euro aan vereffeningen) 
en dotaties aan bepaalde instellingen (37,9 miljoen euro aan vastleggingen 
en 37,3 miljoen euro aan vereffeningen). 

3.2 Sectie 14-Uitgaven voor het Belgische voorzitterschap van de 
Europese Unie 

De provisie bestemd voor het dekken van de kosten van het Belgische voor-
zitterschap van de Europese Unie142 (najaar 2010) omvatte 74 miljoen euro.

De overdrachten gebeurden op basis van artikel 2.14.16 van de algemene 
uitgavenbegroting, ten belope van 59 miljoen euro aan vastleggingen en 
58,7 miljoen euro aan vereffeningen143.  

De kredieten voor de uitgaven voor het Belgische voorzitterschap werden 
geïndividualiseerd per departement.

De uitgaven omvatten 9,1 miljoen euro aan personeelskosten (voornamelijk 
voor het contractuele personeel) en 47,3 miljoen euro aan werkingskosten 
(conferenties, recepties, hotels en reizen). Er werden ook bijkomende dota-
ties gestort aan bepaalde instellingen ten belope van 2,6 en 2,3 miljoen euro 
aan vastleggingen en vereffeningen.

140 In 2010 werden dertien overdrachtsbesluiten genomen: 24 februari, 16 maart (twee koninklijke 
besluiten), 2 juni, 21 juni, 3 september, 10 september, 30 september (twee koninklijke besluiten), 
23 november, 5 december (twee koninklijke besluiten) en 22 december.  

141 Dat bedrag houdt geen rekening met de 65 miljoen euro die geblokkeerd werd voor de Regie der 
Gebouwen.

142 Basisallocatie 21.01.01.00.01-Interdepartementale provisie voor allerlei uitgaven die verband 
houden met de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

143 Via vier koninklijke overdrachtsbesluiten van 21 februari, 16 juli, 17 november en 12 december 
2010. De laatste overdracht, van 314.316 euro, gebeurde ten gunste van de FOD Buitenlandse 
Zaken.  
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3.3 Sectie 14-Operaties inzake civiel crisisbeheer 

De tweede provisie in sectie 14 van de begroting heeft betrekking op de Bel-
gische deelname aan operaties inzake civiel crisisbeheer in het kader van 
de Europese Unie, de Verenigde Naties of een ander multilateraal kader144. 
Deze provisie omvatte in 2010 5,8 miljoen euro aan vastleggingen en 7 mil-
joen euro aan vereffeningen.

Het gaat om een interdepartementale looncompensatie voor statutaire en 
contractuele ambtenaren die een opdracht in het buitenland vervullen.

De kredieten werden overgedragen op basis van artikel 2.14.8 van de alge-
mene uitgavenbegroting voor een bedrag van 4,1 miljoen euro aan vastleg-
gingen en vereffeningen145. De voornaamste belanghebbenden zijn de mi-
litairen, de leden van de federale politie en de vertegenwoordigers van de 
magistratuur, het personeel van Justitie of van Buitenlandse Zaken.

3.4 Sectie 25-Energiebesparende investeringen

In 2007 werd in sectie 25 van de begroting een provisioneel krediet inge-
schreven voor uitgaven inzake energiebesparende investeringen146. Dat 
krediet omvatte in 2010 12 miljoen euro aan vastleggingen en 2,9 miljoen 
euro aan vereffeningen. Dat bedrag is afkomstig van de kredieten die wor-
den afgehouden van de energie-uitgaven van de departementen (2,5 % van 
die uitgaven) en die gegroepeerd worden in een provisioneel krediet in de 
begroting van de POD Duurzame Ontwikkeling, die de provisie op zijn beurt 
bestemt voor de financiering van energiebesparende investeringen in de ver-
schillende FOD’s en POD’s. De provisie wordt aangewend via Fedesco, een 
naamloze vennootschap van publiek recht147 die verschillende projecten rea-
liseert en financiert inzake isolatie, verlichting en verwarming in de federale 
openbare gebouwen, in samenwerking met de Regie der Gebouwen. 

Op basis van de bepaling 2.25.6 in de algemene uitgavenbegroting werd 
12 miljoen euro aan vastleggingen en 2,8 miljoen euro aan vereffeningen 
overgedragen148.

3.5 Sectie 04-Uitgaven inzake gelijkheid van kansen en de aanpas-
sing van de arbeidsposten

Tot slot werd een provisioneel krediet van 252.000 euro aan vastleggingen en 
vereffeningen ingeschreven op de begroting van sectie 04149. In 2010 werd 
een bedrag van 48.577,25 euro vastleggingen en 55.956,75 euro vereffenin-
gen overgedragen150 op basis van bepaling 2.04.3 van de algemene uitga-
venbegroting. 

144 Basisallocatie 53.51.01.00.01.
145 Via twee koninklijke overdrachtsbesluiten van 19 november en 22 december.
146 Basisallocatie 58.21.01.00.01-Provisioneel krediet energiebesparende investeringen.
147 Opgericht bij koninklijk besluit van 27 december 2004.
148 Door het koninklijk besluit van 29 november 2010. De overdracht gebeurde op een specifieke 

basisallocatie, 74.15.   
149 Basisallocatie 31.10.01.00.02- Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven 

voortvloeiend uit initiatieve inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing 
van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in 
de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut. 

150 Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010.
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4 Vaststellingen

Heel wat uitgavencategorieën kunnen worden aangerekend op de provisie 
op sectie 03-Budget en Beheerscontrole151. Met de woorden “en andere di-
versen” in de benaming van de basisallocatie kan de provisie voor andere 
uitgaven worden bestemd zonder controle van het parlement. 

Die provisie is daarenboven op vier jaar tijd meer dan verdubbeld (zie tabel) 
zonder dat ze echter lineair toenam. In 2011 vertegenwoordigt die provisie 
nagenoeg 500 miljoen euro tegenover 294,2 miljoen euro in 2010. 

Sommige kredieten die op deze provisie zijn ingeschreven, bevatten beken-
de en kwantificeerbare elementen die hadden kunnen worden ingeschreven 
in de begrotingen van de departementen (recurrente gerechtskosten voor 
kleine zaken, sociale programmatie 2009-2010, onderhoudskosten van de 
gebouwen ...). Deze werkwijze doet afbreuk aan de exhaustiviteit van de be-
groting van elk departement. 

De kredieten voor de gerechtskosten en vergoedingen worden overigens op 
driemaandelijkse basis overgeheveld. Dat strakke systeem kan leiden tot een 
vertraging bij de betaling van die kosten door de departementen en kan dus 
tot gevolg hebben dat intresten moeten worden betaald. 

De inschrijving van kredieten binnen die provisie wordt alleen maar opge-
somd in de verantwoordingen van sectie 03 van de begroting. Als die kre-
dieten aldus ten laste van de provisie zijn gelegd, worden ze verder niet 
meer vermeld in de andere verantwoordingen van de departementen, wat de 
transparantie van de begroting schaadt. 

Eind 2010 moest nog 7,9 miljoen euro ten laste van de provisie voor het 
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie worden vereffend doordat 
de facturen laattijdig waren ingediend. De nodige kredieten hadden kunnen 
worden ingeschreven in de financiewet van 22 december 2010 in plaats van 
het voorwerp te moeten uitmaken van een overdracht ten laste van de inter-
departementale provisie ingeschreven in sectie 03-Budget en Beheerscon-
trole van de begroting 2011.

Wat de deelname van België betreft aan operaties van civiel beheer van 
crisissen, is er een gebrek aan transparantie ontstaan doordat thesauriere-
keningen werden gebruikt voor overdrachten naar de verschillende depar-
tementen. De kredieten werden immers niet rechtstreeks toegewezen aan 
de betrokken departementen maar zijn gepasseerd via thesaurierekeningen 
van de thesaurie. 

Met betrekking tot het gebruik van de provisie voor energiebesparende in-
vesteringen heeft het optreden van de verschillende departementen in de 
betalingsprocedure geleid tot aanzienlijke vertragingen, en in bepaalde ge-
vallen tot de annulering van kredieten op het einde van het jaar. 

Er is incoherentie tussen de centralisatie bij de POD Duurzame Ontwikkeling 
van het beleid om energie te besparen in de verschillende federale openbare 
gebouwen en de verdeling van de uitbetalingskredieten over verschillende 
departementen die die gebouwen gebruiken. 

151 Gecertificeerde opleidingen, startbaanovereenkomsten, uitvoering van het sectoraal akkoord, 
de mobiliteitsregeling, gerechtskosten en vergoedingen, verhuizingen, nieuwe huurgelden en 
kosten voor de eerste installatie voor de Regie der Gebouwen, aanvullende aanvragen voor 
personeelskredieten en een extra marge.
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5 Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan: 

•	 de uitgavenkredieten voor te stellen volgens een programmastructuur 
per sectie, waarbij het gebruik van provisionele kredieten de uitzon-
dering moet blijven, voor het geval er voor een uitgave met betrek-
king tot verschillende secties van de begroting onzekerheid is of de 
uitgave zal plaatshebben dan wel over het bedrag ervan;

•	 te vermijden dat een provisioneel krediet wordt ingeschreven dat ver-
schillende afzonderlijke doelstellingen dekt zonder dat die met elkaar 
verband houden en dus de provisie op sectie 03 van de begroting uit 
te splitsen op basis van de grote soorten uitgaven, zoals werkings-
kosten, personeelskosten, gerechtskosten en vergoedingen en dota-
ties aan bepaalde instellingen;

•	 wanneer een provisioneel krediet nodig geacht wordt, ervoor te zor-
gen dat het parlement voldoende geïnformeerd wordt. Die aanpas-
singen zouden gebeuren via de twee volgende middelen: de uiteen-
zetting van de verantwoording in het ontwerp van initiële begroting en 
het opstellen van een samenvattend document op het einde van het 
jaar dat de overdrachten uitgevoerd ten laste van de provisies ver-
meldt alsook de herverdelingen van basisallocaties binnen de sec-
ties;

•	 de betaling van de facturen voor energiebesparende investeringen te 
centraliseren bij de POD Duurzame Ontwikkeling;

•	 te overwegen de provisionele kredieten voor gerechtskosten en ver-
goedingen vrij te geven naargelang van de behoeften van de depar-
tementen in plaats van via driemaandelijkse schijven. 



110 168e Boek van het Rekenhof

Uitgaven  Uitvoeringsrekening begroting

4.3 onderzoek vAn de begrotingsuitgAven per 
 begrotingssectie 

Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging: budget-
taire weerslag van de maatregelen om het militaire per-
soneel in te krimpen
De maatregel van vrijwillige opschorting van de prestaties die in 2008 werd 
ingevoerd en waarbij de eerste opschortingen plaatsvonden in 2009 heeft tot 
doel het personeelsbestand van Defensie zo snel mogelijk te reduceren, en 
dit op vrijwillige basis. Met die maatregel kan Defensie jong personeel blijven 
aanwerven zodat haar operationaliteit en, op langere termijn, een evenwich-
tige leeftijdsstructuur worden gegarandeerd. Op 31 december 2009 waren 
1.119 militairen in vrijwillige opschorting van de prestaties. Dat aantal is in 
2010 met 1.108 manschappen toegenomen. 

1 Vrijwillige opschorting van de prestaties

Sinds 2009 en tot 2013 kunnen bepaalde militairen in aanmerking komen 
voor een maatregel tot vrijwillige opschorting van de prestaties152. Ze kun-
nen aldus op vrijwillige basis in een administratieve stand worden gezet die 
wordt gelijkgesteld met verlof. Ze behouden een deel van hun wedde tot ze 
op pensioen gaan. Om in aanmerking te komen voor deze maatregel moet 
de militair minstens 50 jaar oud zijn en op maximum vijf jaar van de normale 
pensioenleeftijd zijn. 

Deze maatregel had onder meer tot doelstelling te besparen op de wedden 
en de gemiddelde leeftijd van het personeel te verlagen. 

Tijdens de opschorting van dienst ontvangt de militair 75 % van de wedde die 
hij zou ontvangen als hij niet in opschorting was, inclusief vakantiegeld, her-
structureringspremie, eindejaarstoelage, toelage voor geselecteerde, voor 
vorming, meesterschapstoelage, staffunctietoelage en commandotoelage153.

Mits voorafgaande toelating van de minister van Landsverdediging mag de 
militair een beroepsactiviteit uitoefenen154. De maximumbedragen voor de 
gecumuleerde inkomsten zijn dezelfde als voor de rustpensioenen. De mi-
nister heeft alle aanvragen aanvaard die in 2009 en 2010 werden ingediend 
om een beroepsactiviteit te mogen uitoefenen. 

De maatregel van vrijwillige opschorting is niet de eerste van dit type. In 
1997 werd al een systeem van terbeschikkingstelling (disponibiliteit) van 
sommige militairen van het kader van de strijdkrachten ingevoerd155. De  
152 Artikelen 36 en volgende van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I).
153 Artikel 43 van de wet van 22 december 2008.
154 Zonder die toelating moet hij 20 % van zijn wedde terugbetalen. Bovendien telt de periode niet mee 

voor de berekening van het pensioen. 
155 Koninklijk besluit van 24 juli 1997 genomen met toepassing van artikel 3, § 1, van de wet van 26 juli 

1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese economische en monetaire unie. De terbeschikkingstelling kon worden toegekend van 
1 oktober 1997 tot en met 1 oktober 2000. In een tweede besluit van 24 juli 1997 werd de enveloppe 
vastgelegd die het maximum aantal binnen de militaire personeelsleden vastlegde. De wetten 
van 25 mei 2000 bekrachtigden vervolgens de bepalingen van die besluiten met terugwerkende 
kracht. De Raad van State was van oordeel dat de ontwerpbesluiten onwettig waren omdat de 
Grondwet de bevoegdheid over de rechten en verplichtingen van de militairen en het bepalen van 
het contingent voorbehoudt aan de wetgever.
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modaliteiten voor de terbeschikkingstelling geleken op deze van de vrijwil-
lige opschorting van de prestaties, met uitzondering van de premies en de 
toelagen156. 

De minister van Defensie verduidelijkte echter in een brief aan het Rekenhof 
van 14 november 2011 dat het stelsel dat in 1997 werd ingevoerd geen enkel 
reguleringsmechanisme bevatte. Er werden dan ook geen plaatsen openge-
steld en, met uitzondering van één functie, werd geen enkele kritieke functie 
gedefinieerd. Bovendien was de cumulatieregeling tijdens de terbeschikking-
stelling een stuk voordeliger dan de regeling van toepassing op de vrijwillige 
opschorting van de prestaties.

1.1 Aantal begunstigden 

De minister van Landsverdediging legt, per kalenderjaar en per personeels-
categorie (vrijwilligers, onderofficieren, lagere officieren, hogere officieren en 
opperofficieren), het aantal militairen vast die in aanmerking kunnen komen 
voor vrijwillige opschorting van de prestaties157. Het aantal opengestelde 
plaatsen wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Voor 2009, 2010, 2011 is de procedure in twee fasen verlopen. Een eer-
ste aantal plaatsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De mili-
tairen hebben vervolgens hun aanvraag ingediend (voor de jaren 2010 en 
2011 moesten de aanvragen het jaar voordien worden ingediend). Er volgde 
een tweede publicatie die het aantal beschikbare plaatsen verhoogde en een 
uiterste datum vastlegde om de aanvragen in te dienen. 

Aantal opengestelde plaatsen

2009 2010 2011
initieel definitief initieel definitief initieel definitief

Publicatiedatum 3/02/09 6/03/09 1/09/09 30/09/09 25/06/10 24/09/10
Opper- en hoofdofficieren 25 40 15 25 15 33
Lagere officieren 25 25 5 20 15 17
Onderofficieren 350 650 260 690 510 650
Vrijwilligers 350 585 220 765 610 800
Totaal 750 1.300 500 1.500 1.150 1.500

Bron: Belgisch Staatsblad

De wet bepaalt dat de “kandidaturen” worden gerangschikt volgens de leef-
tijd en de normale datum van oppensioenstelling158. Op die manier kunnen 
prioriteiten worden vastgelegd. Vermits het aantal ingediende aanvragen 
systematisch lager lag dan de definitief door de minister vastgelegde be-
schikbare plaatsen, was zo’n rangschikking niet nodig. Alle aanvragen wer-
den aanvaard behalve deze waartegen beroep werd aangetekend159.

156 De wedde werd berekend tegen 80 % van de activiteitswedde, exclusief de herstructureringspremie, 
de eindejaarstoelage, de meesterschapstoelage, de staffunctietoelage noch de commandotoelage. 
Wel werd een toelage toegekend zodat op zijn minst het pensioenbedrag werd bereikt. 

157 Artikel 37, § 1, van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I).
158 Artikel 37, § 3, van de wet van 22 december 2008.
159 In het belang van de dienst kan de directeur van de algemene directie Human Resources de 

opschorting met maximum zes maanden uitstellen. Tegen deze beslissing kan beroep worden 
aangetekend (intranet van de algemene directie Human Resources).
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Er werd geen programmatie opgesteld voor de uitstroom vermits het aantal 
door de minister opengestelde plaatsen elk jaar wordt aangepast aan de 
ingediende aanvragen. 

Volgens de minister van Landsverdediging getuigt de aanpassing van het 
aantal opengestelde plaatsen aan de ingediende aanvragen niet van een 
gebrek aan programmatie. Bedoeling is veeleer zo snel mogelijk de doelstel-
lingen in termen van personeel te halen en het vertrek van militairen die dat 
wensen niet te moeten weigeren. Een dergelijke weigering is immers nefast 
voor zowel de individuele als de collectieve motivatie.

Op 31 december 2009 waren 1.119 militairen in vrijwillige opschorting van de 
prestaties. Dat aantal is in 2010 met 1.108 manschappen toegenomen. 

Bij wijze van vergelijking: het aantal pensioneringen wegens het bereiken van 
de leeftijdsgrens bedroeg 711 in 2009 en 784 in 2010.

1.2 Administratieve toestand

Zoals bij een terbeschikkingstelling worden militairen in vrijwillige opschor-
ting van de prestaties virtueel als in actieve dienst beschouwd. Administratief 
worden ze ingedeeld bij het bataljon generale staf van Landsverdediging160. 

Net zoals de militairen in disponibiliteit maken ze nochtans geen deel uit van 
het contingent van de krijgsmacht dat jaarlijks wordt vastgelegd161. 

Militairen in vrijwillige opschorting van de prestaties zijn personeelsleden in 
actieve dienst, die geen prestaties leveren en geen deel uitmaken van het 
contingent. 

1.3 Budgettaire aspecten

De bezoldigingen van militairen in actieve dienst worden aangerekend op 
basisallocatie 50.01.11.03 van de begroting (bezoldigingen en allerhande 
toelagen aan vast en stagedoend statutair personeel). 

De vereffeningskredieten bedroegen 1.612,53 miljoen euro in 2010. Deze 
basisallocatie is veruit de belangrijkste van de begroting162. 

Deze aanrekening beantwoordt niet aan de geest van de wet van 25 mei 
2000 betreffende de personeelsenveloppe van militairen163. Die wet bepaalt 
immers dat bepaalde militairen niet zijn opgenomen in de personeelsenve-
loppe. Het gaat onder meer om de militairen die worden ingezet voor de 
wacht van het Paleis der Natie en om het personeel in vrijwillige opschorting 
van de prestaties. 

Voor het personeel dat is toegewezen aan het Paleis der Natie bestaat er 
weliswaar een bijzondere basisallocatie (50.03.11.03) in de begroting, maar 
dat is niet het geval voor militairen in vrijwillige opschorting van de prestaties. 

160 Zelfs als artikel 40 van de wet van 22 december 2008 hun uitdrukkelijk verbiedt hun ambt terug uit 
te oefenen bij de krijgsmacht, behalve in bepaalde omstandigheden (mobilisering van het leger, 
periode van oorlog, uitzonderlijke omstandigheden ingevolge een beslissing van de regering). 

161 De wet van 22 december 2010 legt het contingent 2011 vast op maximum 35.473 militairen.
162 De vereffeningskredieten van Defensie bedragen globaal 2.784,17 miljoen euro.
163 Zoals gewijzigd door artikel 49 van de wet van 22 december 2008.



113

Uitvoeringsrekening begroting Uitgaven

168e Boek van het Rekenhof

Om de begroting transparant te maken zou het opportuun zijn een gelijkaar-
dige allocatie te vormen voor deze specifieke personeelscategorie. 

De wedden van de militairen in vrijwillige opschorting van de prestaties be-
dragen in 2010 50,86 miljoen euro in totaal, waarvan 41,56 miljoen euro voor 
de wedden in strikte zin. Het saldo stemt overeen met de toelagen, vakantie-
gelden en diverse vergoedingen164. 

Als alle militairen in vrijwillige opschorting van de prestaties voltijds zouden 
hebben gewerkt, zou de financiële winst voor de begroting van Defensie 
16,95 miljoen euro bedragen165. 

Deze besparing moet echter worden gerelativeerd. De wedden van de mili-
tairen in vrijwillige opschorting van de prestaties worden immers altijd bere-
kend in voltijdse equivalenten, zelfs als ze deeltijds werkten. In dat opzicht 
kan de overstap naar een vrijwillige opschorting van de prestaties hetzij een 
nuloperatie hetzij een kost zijn voor Defensie. In de verantwoordingen van 
de begroting wordt hierover niets vermeld en het aantal militairen dat deel-
tijds werkte voor de vrijwillige opschorting van de prestaties wordt niet mee-
gedeeld. De minister van Defensie heeft onderstreept dat de militairen die 
deeltijds werkten en bij de invoering van de maatregel aan 10 % werden 
geboekt, momenteel aan  5 % worden geboekt. De nettovermindering van 
de begrotingskosten als gevolg van het beleid van vrijwillige opschorting van 
de prestaties wordt niet geraamd. 

In 2010 bedroegen de personeelsuitgaven 1.612,53 miljoen euro aan vereffe-
ningskredieten en blijven daarmee onder de 1.629,96 miljoen euro van 2009. 

Hoe dan ook, de financiële winst beperkt de uitgaven die op de basisallocatie 
voor de wedden worden aangerekend tot een bedrag dat lager ligt dan het 
jaar voordien. 

De minister van Landsverdediging is van mening dat het aangewezen zou 
zijn om niet alleen de vermindering van de loonmassa die met deze maatre-
gel gepaard gaat in rekening te nemen, maar ook deze van de investeringen 
voor de uitrusting van dat personeel, de werkingskosten waarop wordt be-
spaard door de afwezigheid van dat personeel en tot slot het onrechtstreekse 
winst die voortvloeit uit de sluiting van de kwartieren, alsook uit de verkoop 
van de niet gebruikte uitrustingen. Hij stelt dat het weliswaar moeilijk is om dit 
alles exact te becijferen, maar dat de aldus gerealiseerde besparingen wel 
degelijk reëel zijn.

De periode van vrijwillige opschorting van de prestaties is tot slot een peri-
ode van actieve dienst voor de berekening van het rust- of overlevingspen-
sioen en telt mee als tijd die is doorgebracht in het kader van het vliegend 
personeel166. De militairen in vrijwillige opschorting blijven echter onderwor-
pen aan de oude wetgeving voor de berekening van de dienstjaren. Die bere-
kening gebeurt in zestigsten, terwijl volgens de nieuwe wettelijke bepalingen 
in vijftigsten wordt gerekend167. 

164 De berekening moest worden aangevraagd en werd uitgevoerd op basis van de gegevensbanken 
over de vereffening van de wedden. De informatie is niet rechtstreeks beschikbaar.

165 D.i. 25 % van 50,855 x 100/75.
166 Artikel 42 van de wet van 22 december 2008.
167 Artikel 51 van de wet van 22 december 2008.
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2 Verjonging van de personeelsleden

De verjonging van de personeelsleden werd ook ingeroepen ter verantwoor-
ding van de maatregel van de vrijwillige opschorting van de prestaties. De 
volgende grafiek geeft een overzicht van het aantal rekruteringen in de voor-
bije jaren: 

Evolutie van de rekruteringen van 2002 tot 2010
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166 Artikel 42 van de wet van 22 december 2008. 
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Uit de gegevens blijkt dat de rekruteringen aanzienlijk zijn afgenomen tussen 
2002 en 2004 en verder gezakt zijn tot in 2008. Ze zijn weliswaar gestegen in 
2009 en 2010 met de invoering van de vrijwillige opschorting van de presta-
ties, maar die stijging is beperkt. 

Het aantal rekruteringen in 2010 (1.432) ligt lichtjes hoger dan het aantal mili-
tairen dat in het stelsel van de vrijwillige opschorting van de prestaties is ge-
stapt (1.108). In 2010 zijn er overigens 784 militairen met pensioen gegaan. 

In die omstandigheden hebben de rekruteringen op korte termijn slechts een 
beperkte impact op de verjonging van de personeelsleden. Dit geldt des te 
meer omdat al in 1997 van start werd gegaan met dit beleid om de oudste 
militairen uit de operationele dienst te halen. 

De minister van Defensie stelde in zijn brief van 14 november 2011 dat niet 
mag worden voorbijgegaan aan de sociale dimensie. De goedkeuring van 
het hervormingsplan in 2010 heeft immers een ongeziene mutatiebeweg-
ing van het personeel op gang gebracht. Dit plan voorziet in een belangrijke 
reorganisatie van de eenheden, gekoppeld aan de sluiten van drieëntwintig 
militaire kwartieren. Dankzij de maatregel van de vrijwillige opschorting van 
de prestaties konden militairen die aan het einde van hun loopbaan waren de 
schok van de hervorming vermijden, nog steeds op vrijwillige basis, en kon 
het departement besparen op andere sociale begeleidingsmaatregelen, al 
valt deze besparing moeilijk te becijferen.
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Sectie 25 – Volksgezondheid, Veiligheid van de Voed-
selketen en Leefmilieu: kostprijs van de grieppandemie  
A/H1N1
Het Rekenhof raamt de kostprijs van de grieppandemie A/H1N1 ten laste van 
de FOD Volksgezondheid op 85 miljoen euro. Het stelt vast dat de hele voor-
raad vaccins (5 miljoen doses) en de helft van de voorraad mondmaskers 
(4,8 miljoen maskers) vervallen zijn en zullen moeten worden vernietigd.

1 Context

Tijdens het begrotingsconclaaf van 29 februari 2008 besliste de regering een 
grote hoeveelheid vaccins aan te kopen om de Belgische bevolking te be-
schermen tegen een grieppandemie. Volgens de aanbevelingen van het we-
tenschappelijk comité Influenza168 moest er een overheidsopdracht worden 
gesloten met een firma om gedurende negen jaar de nodige doses vaccins 
aan te leveren169.

In 2008 heeft een werkgroep meermaals vergaderd om een bestek op te 
stellen voor de aankoop van vaccins. Omdat het voorwerp van de opdracht 
moeilijk precies te omschrijven was170, werd er in 2008 geen bestek goedge-
keurd en geen opdracht gesloten.

De initiële algemene uitgavenbegroting 2009 bevatte vastleggings- en ver-
effeningskredieten in basisallocatie 32.12.11.01171. Na de goedkeuring van 
aanpassingsbladen werden die kredieten telkens herzien. 

Tabel 1 – Kredieten ingeschreven in basisallocatie 52.32.12.11.01 van sectie 
25 – Volksgezondheid (in euro)

Begroting Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten
2009 initieel 152.474.000 17.500.000

aangepast 152.474.000 (+0) 62.900.000 (+45.400.000)
2010 initieel - 50.640.000

aangepast - 41.795.000 (-8.845.000)

Bron: algemene uitgavenbegroting

2 Aankoop van antipandemische vaccins 

In de eerste maanden van 2009 dook een stam van het Influenzavirus  
A/H1N1 op. Omdat het risico op een pandemie toenam, besliste de minister-
raad op 6 mei 2009 een overheidsopdracht voor leveringen te lanceren met 

168 Na de wereldwijde golf van vogelgriep in 2004 besloot de ministerraad van 20 oktober 2005 een 
“Interministerieel Commissariaat Influenza” op te richten en een plan van aanpak op te stellen 
om de vogelgriep en een eventuele grieppandemie in België onder controle te houden. Het 
commissariaat bestaat uit een stuurgroep met vertegenwoordigers van de diverse overheden, 
een wetenschappelijk comité dat wetenschappelijke adviezen moet opstellen, een staf met 
vertegenwoordigers van de verschillende overheidsdiensten en een communicatiecel. In 2006 werd 
een plan van aanpak opgesteld, dat bepaalde dat er vaccins moesten worden aangekocht om het 
hoofd te kunnen bieden aan een eventuele grieppandemie.

169 Cf. nota van 6 mei 2009 aan de ministerraad over de aankoop van pandemische vaccins.
170 Een vaccin beschermt tegen een specifieke stam van het Influenzavirus. Er bestaat nog geen 

universeel vaccin dat beschermt tegen alle stammen en mutaties van het virus.
171 “Aankoop anti-pandemische vaccins” van programma “3. Bioterrorisme en pandemie” 

(organisatieafdeling 52 - sectie 25 van de algemene uitgavenbegroting.
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het oog op de aankoop van 12,6 miljoen doses van antipandemische vaccins 
die specifiek bescherming boden tegen die stam.

De opdracht werd gegund via een onderhandelingsprocedure zonder be-
kendmaking172. Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder be-
kendmaking werd verantwoord doordat de Staat snel een voorraad vaccins 
moest aanleggen en door de aanbeveling van het wetenschappelijk comité 
Influenza om te kiezen voor een vaccin met twee componenten (antigenen 
en adjuvans)173.

De besprekingen leidden tot een overeenkomst tussen de minister van Volks-
gezondheid en een farmaceutisch bedrijf. Op 22 juli 2009 ondertekenden ze 
een overeenkomst waarvan de clausules, op enkele uitzonderingen na, ver-
trouwelijk zijn. Intussen had de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) het 
alarmpeil op 11 juni 2009 opgetrokken tot niveau 6 (pandemisch niveau).

Volgens de initiële overeenkomst zouden 12,6 miljoen doses van het antipan-
demisch vaccin worden aangekocht voor de prijs van 110.190.000 euro. De 
opdracht besloeg een periode van vijf jaar en omvatte ook de opslag van de 
vaccins.

Op 9 februari 2010 werd aan de overeenkomst een bijvoegsel toegevoegd 
om de bestelde hoeveelheid te verminderen. De Belgische Staat was immers 
van oordeel niet meer zo’n grote voorraad nodig te hebben omdat er slechts 
weinig besmettingen waren met het virus A/H1N1 en omdat de voorkeur uit-
ging naar een beleid van gerichte vaccinaties. Door het bijvoegsel werd het 
totale aantal doses teruggebracht tot 8.568.000 (-32 % of -4.032.000 doses 
in vergelijking met de initiële overeenkomst).

Op 4 december 2009 besliste de ministerraad bovendien 10 % van de initi-
ele bestelling (1,26 miljoen doses) te schenken aan de WGO. De vaccins in 
kwestie en het injectiemateriaal werden uit de voorraad gehaald en overge-
dragen aan de WGO.

3 Raming van de door de FOD Volksgezondheid gedragen kosten 
betreffende de grieppandemie 

Voor dit artikel heeft het Rekenhof zijn onderzoek beperkt tot de bedragen 
die de FOD Volksgezondheid in 2009 en in 2010 besteedde om de pandemie 
onder controle te houden. 

Het Rekenhof heeft de totale kostprijs geraamd op 85 miljoen euro. Het gaat 
echter om een minimale raming, want een aantal andere kosten (zoals de 
personeelskosten en de werkingskosten van de administratie) zijn vervat in 
andere begrotingsposten en zijn bijgevolg niet te identificeren. Ze zijn dan 
ook niet meegeteld bij de berekening. Het bedrag wordt als volgt uitgesplitst:

172 Op basis van artikel 17, § 2, 1°, c) en f) (dringende aard en technische specificiteit) van de wet van 
24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten.

173 Cf. het verslag van het wetenschappelijk comité Influenza van 5 mei 2009: door te kiezen voor een 
vaccin met adjuvans hoeft men enkel het antigeen te vervangen als het virus zou muteren of als 
er nieuwe stammen zouden opduiken tijdens de procedure voor het gunnen van de opdracht. Het 
kost minder om enkel een antigeen aan te kopen, dan een volledig nieuw vaccin.
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Tabel 2 - Detail van de kosten van de grieppandemie ten laste van de FOD 
Volksgezondheid in 2009 en in 2010 (in euro)

Voorwerp van de uitgave Bedrag
Aankoop van antipandemische vaccins 80.206.490
Kosten voor het transport van de vaccins en van het 
injectiemateriaal

979.289

Kosten voor communicatie, publiciteit en het aanbieden van 
“starters kits”

370.895

Kosten voor de aankoop van injectiemateriaal en diversen 3.745.830
Werkingskosten Influenza 42.868
Totaal 85.345.372

Bronnen: Rekenhof, FOD Volksgezondheid 

3.1 Kosten voor het transport van de antipandemische vaccins 

Om de kwaliteit van de producten te vrijwaren, gelden strikte regels voor het 
transport en de opslag van de geneesmiddelen. In België beschikken alleen 
de verdelende groothandelaars en een handvol firma’s over een bijzondere 
erkenning die garandeert dat de regels worden nageleefd.

Op 30 oktober 2009 besliste de ministerraad een reeks overheidsopdrachten 
te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor 
de verspreiding van de antipandemische vaccins over het hele grondgebied. 
De uitgave werd geraamd op 1.633.500 euro voor het transport van 3 miljoen 
doses vaccins. In totaal werden 24 overeenkomsten gesloten voor het trans-
port van de vaccins. Als de leveringen voltooid waren, beliep de kostprijs 
van het transport door de verdelende groothandelaars en de erkende firma’s 
979.289 euro.

Dat verschil tussen de initiële raming en het werkelijke bedrag valt te verkla-
ren doordat het volume aan getransporteerde vaccins daalde door de ge-
ringe besmettingsgraad.

3.2 Kosten voor communicatie, publiciteit en starters kits

De vaccinatie tegen het griepvirus A/H1N1 was het onderwerp van een infor-
matie- en communicatiecampagne die zich richtte op het grote publiek en op 
de zorgverleners (affiches, folders, drukwerk…).

Vanaf september 2009, d.i. een maand vóór de eerste vaccins werden ver-
stuurd, ontvingen artsen in het hele land starters kits (pakket met antivirale 
middelen en informatiefolders over de pandemie).

Voor die posten werd in totaal 370.895 euro174 aan uitgaven vereffend.

174 De kosten van de antivirale middelen zijn hier niet vermeld omdat ze werden aangekocht vóór de 
pandemie uitbrak.
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3.3 Kosten voor de aankoop van medisch materiaal en diverse kos-
ten 

Om de vaccins te laten toedienen, kocht de FOD Volksgezondheid medisch 
materiaal (spuiten en naalden) en mondmaskers. Het injectiemateriaal werd 
opgeslagen door de firma die ook de antipandemische vaccins stockeerde. 
De mondmaskers lagen opgeslagen in een legerkazerne.

Er werd in totaal 3.745.830 euro uitgegeven, waarvan 3.234.330 euro voor 
de aankoop van mondmaskers.

3.4 Vaccinvoorraad 

Tijdens de pandemie werden de bevelen voor het transport van de vaccins 
gegeven naargelang van de uiteindelijke bestemmeling: het Federaal Agent-
schap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) beval het 
transport naar de ziekenhuizen en de verdelende groothandelaars, terwijl de 
DG 2 van de FOD Volksgezondheid het transport naar de andere bestem-
melingen beval.

Van de 8.568.000 doses van het vaccin gingen er 2.179.500 naar de gebrui-
kers en 1.260.000 naar de WGO. De rest, 5.128.500 doses, wordt in principe 
als voorraad bewaard. 

Tabel 3 – Aanwending van de voorraad vaccins en bestemmelingen

Bevelgever Bestemmeling Aantal doses 

FAGG Ziekenhuizen 267.000
 Verdelende groothandelaars 1.786.000
FOD 
Volksgezondheid 

Apotheken (enkel op dringend verzoek, 
zo niet distributie via verdelende 
groothandelaars)

17.000

Wijkgezondheidscentra 17.000
Defensie 2.000
FOD Buitenlandse Zaken 2.500
Andere (gemeenten...) 88.000

Subtotaal 2.179.500
Schenking aan de WGO 1.260.000
Totaal 3.439.500

Bron: gegevens van het FAGG en van de FOD Volksgezondheid 

Bij gebrek aan fysieke controles ter plaatse kon het Rekenhof niet nagaan of 
er fouten schuilen in de cijfers die werden voorgelegd op basis van de lijsten 
van de opslagfirma. De voorgelegde gegevens waren immers onvolledig en 
omvatten ook dubbele registraties.

3.5 Voorraad mondmaskers 

De voorraad mondmaskers is opgeslagen in een kazerne van Defensie. Uit 
de gegevens van de FOD Volksgezondheid blijkt dat slechts 16.400 stuks 
(d.i. 0,17 % van de totale voorraad van 9.894.560 maskers) werden verstuurd 
naar de verschillende ziekenhuizen in het land.
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Het Rekenhof stelt vast dat de verstuurde maskers bovendien afkomstig waren 
uit een vroegere opdracht die in 2006 werd gegund. Van de 5.014.560 mas-
kers die tijdens de grieppandemie werden besteld, is er dus geen enkel ge-
bruikt.

4 Impact van de vaccinatiecampagne 

Om de vaccinaties terdege te kunnen opvolgen, vroeg de regering aan de 
artsen om de identiteit van de gevaccineerde personen te registreren in de 
database eHealth175. Vele artsen weigerden echter dat te doen en de da-
tabase is dus niet correct aangevuld, waardoor het ook onmogelijk was op 
basis daarvan het aantal gevaccineerde personen te ramen.

Het aantal vaccins dat uit de voorraad werd gehaald, is evenmin een goede 
indicator voor het aantal gevaccineerde personen: de verstuurde flacons 
werden niet allemaal gebruikt, o.m. door de bijzondere verpakking van het 
vaccin (zodra de flacon open was, moesten de tien doses ervan binnen rela-
tief korte termijn worden toegediend).

Het Rekenhof heeft bijgevolg geprobeerd de impact van de vaccinaties te ra-
men op basis van het aantal door het RIZIV terugbetaalde raadplegingen. De 
vaccinatie was immers gratis (de ziekteverzekering betaalde het persoonlijk 
aandeel van de patiënt terug), op voorwaarde dat de arts de vermelding VGA 
(vaccin tegen griep A) aanbracht op het getuigschrift, naast de nomencla-
tuurcode voor de geneeskundige verstrekking176.

Volgens de cijfers van het RIZIV bevatten 987.000 getuigschriften de ver-
melding VGA. Daaruit mag men echter niet concluderen dat in België 
987.000 personen gevaccineerd werden, want het cijfer in kwestie kan door 
bijzondere omstandigheden positief of negatief zijn beïnvloed (misschien ver-
gat de arts de vermelding VGA aan te brengen, misschien werden meerdere 
personen gevaccineerd en werd daarvoor slechts één enkel getuigschrift 
uitgereikt, misschien werd de vermelding VGA aangebracht bij een ander 
soort raadpleging om te vermijden dat de patiënt het remgeld zou moeten 
betalen…).

Op basis van de getuigschriften kan de kostprijs van de vaccinaties voor de 
sociale zekerheid op 23.000.000 euro worden geraamd. Het RIZIV heeft die 
cijfers echter niet bevestigd. Het is immers van mening dat een aantal van 
die raadplegingen geen specifieke kosten inhoudt omdat het klassieke terug-
betalingsmechanisme die hoe dan ook ten laste had genomen (bijvoorbeeld 
bij personen die gevaccineerd werden tijdens een gebruikelijke raadpleging 
van hun arts).

5 Vervaldatum van de vaccins en mondmaskers 

Vaccins hebben een vervaldatum, net als elk ander geneesmiddel. Na die 
datum mogen ze niet meer worden toegediend en moeten ze vernietigd wor-
den. De levensduur van een geneesmiddel of van een gezondheidsproduct 
kan evenwel worden verlengd als de fabrikant de stabiliteit van het product 
op langere termijn bevestigt door middel van tests die worden uitgevoerd in 
onafhankelijke erkende laboratoria.

175 Koninklijk besluit van 3 november 2009 houdende de oprichting van een federale gegevensbank 
betreffende de vaccinaties met het anti-A/H1N1-griepvirusvaccin.

176 Koninklijk besluit van 29 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot 
vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.
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De componenten adjuvans en antigeen van het antipandemisch vaccin 
hebben een verschillende levensduur (18 maanden voor het antigeen en 
36 maanden voor het adjuvans). Tot nu toe is er geen vraag geweest om de 
levensduur van de producten te verlengen.

De vervaldatum voor de antigenen is dus verstreken, waardoor zowel de 
vaccins in de voorraad van de FOD als die in de apotheken onbruikbaar zijn 
geworden. Gespecialiseerde firma’s zullen de vervallen substanties moeten 
vernietigen. Dat zal kosten veroorzaken die op dit moment nog niet te ramen 
zijn.

Op 31 oktober 2011 was er nog geen enkele beslissing genomen over de 
eventuele vernietiging van de vervallen vaccins.

Mondmaskers hebben een levensduur van vijf jaar. Bijna de helft van de 
voorraad (4.863.600 maskers) is vervallen en moet dus vernietigd worden. 
Toen het Rekenhof zijn onderzoek uitvoerde, liep daarover een marktonder-
zoek. Er is geen enkel cijfer naar voren geschoven voor de kostprijs van de 
vernietiging.
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Sectie 51 – Rijksschuld: annulatie van receiver swaps
In 2010 heeft de Schatkist een reeks “receiver swaps” geannuleerd. Deze 
receiver swaps hebben in 2010 op kasbasis een tweeledig budgettair effect 
gesorteerd, namelijk 686,0 miljoen euro aan intrestinkomsten en 2.160,7 mil-
joen euro aan annulatiepremies. Deze laatste moeten wel pro rata temporis 
worden verdeeld over de begrotingen van de resterende jaren waarin de 
geannuleerde swaps zouden hebben gelopen.

Een receiver swap is een intrestswap of een ruiltransactie waarbij de Schat-
kist een vlottende intrest, die gebaseerd is op de kortetermijn-Euribor, moet 
betalen, en in ruil daarvoor een vaste langetermijnintrest ontvangt. In sep-
tember en oktober 2010 heeft de Schatkist een reeks van die receiver swaps 
die zij in de loop van 2009 om budgettaire redenen had afgesloten, geannu-
leerd. Een reeks oudere receiver swaps werd toen eveneens geannuleerd. 

De Schatkist had in 2009 receiver swaps afgesloten om budgettair voordeel 
te kunnen halen uit de zeer lage kortetermijnintrestvoeten en de steile ren-
tecurve (aanmerkelijk verschil tussen de korte- en langetermijnintrestvoeten) 
als gevolg van de heersende recessie op dat moment. Deze receiver swaps 
hadden betrekking op een onderliggend bedrag van 15 miljard euro. De ge-
annuleerde reeks oudere receiver swaps had betrekking op een onderlig-
gend bedrag van 7 miljard euro.

De Schatkist is vroeger dan aanvankelijk gepland177 overgegaan tot deze an-
nulaties, als gevolge van de daling van de langetermijnintrestvoeten die de 
marktwaarde van deze swaps aanzienlijk deed toenemen en zo hun annula-
tie tegen ontvangst van annulatiepremies voor de Schatkist erg interessant 
maakte178. De Schatkist heeft daarbij, in ruil voor een ietwat lagere annula-
tiepremie, bedongen dat de budgettair voordelige coupons van deze swaps 
nog tot de volgende vastgelegde intrestvervaldag van de swaps in 2011 van 
kracht bleven. 

Deze receiver swaps hadden in 2010 een tweeledig budgettair effect voor de 
Schatkist:

a) het beoogde positieve budgettaire effect door de intreststromen in de 
swaps zelf. Het voor de Schatkist batige saldo van de intreststromen in 
deze swaps, d.w.z. de vermindering van de intrestlasten in 2010, werd 
voor de begroting op kasbasis op 686,0 miljoen euro en voor de begroting 
op economische basis op 679,4 miljoen euro becijferd;

b) de ontvangsten van annulatiepremies voor een bedrag van 2.160,7 mil-
joen euro.

De ontvangen annulatiepremies werden op kasbasis als ontvangsten aan-
gerekend op artikel 86.00.16 van de rijksmiddelenbegroting en beïnvloeden 
aldus het begrotingssaldo van 2010. Overeenkomstig de ESR-normen wor-
den deze ontvangsten echter gelijkgesteld met ontvangen intresten, zodat ze 
voor de bepaling van het vorderingensaldo pro rata temporis moeten worden 

177 De in 2009 afgesloten swaps hadden een looptijd tot 2019, de vroeger afgesloten swaps hadden 
een eindvervaldag tussen 2017 en 2019. 

178 Het onderliggende mechanisme van deze operatie komt erop neer dat, als de langetermijnintrestvoet 
op de markt lager komt te liggen dan de vaste langetermijnintrestvoet, die de tegenpartij in de 
receiver swap aan de Schatkist moet betalen, deze tegenpartij er belang bij heeft deze swap te 
annuleren. De marktwaarde van de swap, die de hoogte van de door de Schatkist te ontvangen 
annulatiepremie bepaalt, hangt af van het verschil tussen de genoemde langetermijnintrestvoeten. 
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verdeeld over de begrotingen van de resterende jaren waarin de geannu-
leerde swaps zouden hebben gelopen. Bij de bepaling van het vorderingen-
saldo voor 2010 worden de ontvangen annulatiepremies voor een bedrag 
van 2.160,7 miljoen euro geneutraliseerd en worden de intrestlasten met het 
prorata van deze annulatiepremies, 67,1 miljoen euro, verminderd.

Deze ontvangsten van annulatiepremies hadden ook tot gevolg dat de Schat-
kist minder moest lenen op de financiële markten, iets wat op zijn beurt de 
intrestlasten in 2010 verminderde. Deze bijkomende besparing inzake in-
trestlasten werd, wat de begroting op economische basis in 2010 betreft, op 
4,7 miljoen euro becijferd.
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Hoofdstuk 5
Toewijzingsfondsen
Uit de uitvoeringsrekening 2010 blijkt dat sommige toewijzingsfondsen 
op 1 januari 2010 nog belangrijke saldi bevatten, voor een totaal bedrag 
van 673,8 miljoen euro, terwijl in de begrotingsdocumenten voor het jaar 
2010 hiervoor een nulsaldo was vermeld.

Voor twee fondsen werden de wettelijke voorschriften die het gebruik van 
toewijzingsfondsen voorbehoudt voor gelden die aan andere overheden wor-
den toegewezen niet nageleefd. 

Artikel 71 van de wet van 22 mei 2003179 legt een uitzondering vast op de uni-
versaliteit van de ontvangsten en de uitgaven: gedeelten van de opbrengst 
van belastingen, heffingen en stortingen kunnen worden toegewezen aan 
andere openbare overheden. Er worden ambtshalve toewijzingsfondsen ge-
opend op de algemene uitgavenbegroting en de minister van Financiën stelt 
de toegewezen ontvangsten rechtstreeks ter beschikking van de betrokken 
overheden overeenkomstig de wetten en besluiten die de toewijzing ervan 
regelen.

1 Toewijzingen aan de Gemeenschappen, de Gewesten en de 
Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Tabel 1 – Toewijzingsfondsen aan de gedefedereerde entiteiten (in miljoen 
euro)

Overdracht 
op 1 januari 

2010

Ontvangsten Uitgaven Saldo op 
31 december 

2010
66.21 Administratie van de BTW, Registratie en 
Domeinen. Aan de gemeenschappen toegewezen 
gedeelte van de btw 

0 12.950,64 12.950,64 0

66.22 Administratie der Directe Belastingen. Aan 
de gemeenschappen toegewezen gedeelte van 
de personenbelasting 

0 6.467,15 6.467,15 0

66.23. Administratie der Directe Belastingen. Aan 
de gewesten toegewezen gedeelte van de perso-
nenbelasting

72,04 9.662,88 9.734,92 0

66.24 Administratie der Directe Belastingen. Aan 
de Franse Gemeenschapscommissie, aan de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en aan het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen ge-
deelte van de personenbelasting 

0 61,95 61,95 0

Totaal 72,04 29.142,62 29.214,66 0

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de bij de Thesaurie geboekte 
bedragen 

Artikel 66.23, Administratie der Directe Belastingen. Aan de gewesten toe-
gewezen gedeelte van de personenbelasting, vertoont een overdracht op  
1 januari 2010 van 72 miljoen euro. Dat bedrag vertegenwoordigt de sommen 

179 Wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat.
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die de Staat in 2003 heeft voorafgenomen voor de administratieve diensten 
die naar de gewesten zijn overgedragen. De belastinggedeelten die worden 
toegewezen aan de gedefedereerde entiteiten werden ten belope van dat be-
drag verminderd (toepassing van artikel 75, §1ter, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de 
gewesten180). Dat saldo werd niet teruggestort aan de rijksmiddelenbegroting 
maar de afhoudingen 2010 van de bedrijfsvoorheffing werden voor eenzelfde 
bedrag verminderd, zodat er op 31 december 2010 geen saldo meer was. 

2 Toewijzingen aan de sociale zekerheid

Tabel 2 – Toewijzingsfondsen aan de sociale zekerheid (in miljoen euro)

Overdracht 
op  

1 januari 
2010

ontvangsten uitgaven Saldo op 31  
december 2010

66.31 Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de btw 
aan het Fonds RVA inzake het educatief verlof 19,56 69,75 45,39 43,93

66.33 Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van 
de accijnzen op tabaksfabrikaten 0 762,99 762,99 0

66.34 Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de be-
drijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid 27,19 1.097,99 1.097,99 27,19

66.35 Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de 
Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling van 
bedrijfsvoorheffing 7,03 72,74 73,78 6,00

66.36 Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van 
de belasting verkregen uit de toekenning van een aande-
lenoptie 7,92 79,40 80,61 6,71

66.37 Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de btw 
aan de sociale zekerheid en aan het Fonds voor de pensi-
oenen van de geïntegreerde politie 319,17 11.283,28 11.407,12 195,34

66.38. Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst 
van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 56,49 232,34 224,34 64,49

66.44 – Toewijzing betreffende de bijdrage van de btw aan 
de sociale zekerheid en aan het Fonds voor de pensioenen 
van de geïntegreerde politie 95,68 206,77 205,19 97,25

66.91 Toewijzingen aan de sociale zekerheid inzake de 
werknemersparticipatie 0,02 4,42 4,41 0,03

66.92 Affectatie van de roerende voorheffing aan de soci-
ale zekerheid 21,82 464,54 446,36 40,00

66.93 Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de 
jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-
zelfstandigen 0 2,64 2,64 0

66.95 Toewijzing aan de sociale zekerheid betreffende de 
verpakkingsheffing 0 130,00 130,00 0

66.97 Affectatie van een gedeelte van de vennootschaps-
belasting aan de sociale zekerheid 11,52 53,59 65,11 0

66.98 Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwo-
ners aan de sociale zekerheid 0 0,07 0,07 0

66.99 Affectatie van een deel van de personenbelasting 
aan de sociale zekerheid 35,28 119,49 154,77 0

Totaal 601,68 14.580,01 14.700,76 480,93

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de bij de Thesaurie geboekte 
bedragen

180  Het in ministerraad overlegd koninklijk besluit waarin die bepaling voorziet, werd niet genomen.
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Het Rekenhof merkt op dat artikel 66.37 Toewijzing van de btw aan de al-
ternatieve financiering van de sociale zekerheid zou moeten heten aange-
zien met toepassing van de artikelen 190 en 191 van de programmawet van 
24 december 2002 een specifiek artikel – artikel 66.44 – werd opgericht 
om btw-ontvangsten toe te kennen aan de financiering van het Fonds voor 
de Pensioenen van de Geïntegreerde Politie en van de RSZPPO voor de 
toelagen toegekend aan de politiezones om de last te compenseren van de 
toepassing van verschillende regels inzake sociale zekerheid op de overge-
hevelde rijkswachters en militairen.

Dat artikel 66.44 zou bijgevolg Toewijzing van een gedeelte van de btw-
ontvangsten met toepassing van de artikelen 190 en 191 van de programma-
wet van 24 december 2002 voor de financiering van de politiezones moeten 
heten. Dat artikel wordt bovendien bij de toewijzingsartikelen voor de sociale 
zekerheid ondergebracht, terwijl het beter zou thuishoren in deel 6 – Toewij-
zing aan de politiezones.

3 Diverse toewijzingen 

Tabel 3 – Diverse toewijzingen (in miljoen euro)

Overdracht 
op 1/1/2010

Ontvangsten Uitgaven Saldo op 
31/12/2010

66.61
Verkeersveiligheidsfonds

0,0 111,6 111,6 0,0

66.71 Stookolie/gezinnen 0,0 0,0 0,0 0,0

66.80 Rampenfonds 0,0 11,9 11,9 0,0

66.82 Creg VenB 0,0 0,0 0,0 0,0

66.83 Creg Accijnzen 0,0 39,3 39,3 0,0

66.84 Creg Btw 0,0 11,6 11,6 0,0

66.86 Apetra 0,0 31,9 31,9 0,0

66.85+66.96 MMA 0,0 231,2 231,2 0,0

Totaal 0,0 437,4 437,4 0,0

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de bij de Thesaurie geboekte 
bedragen

Het Rekenhof merkt op dat de bepalingen van artikel 71 van de wet van 
22 mei 2003, dat het gebruik van de toewijzingsfondsen voorbehoudt voor de 
andere openbare overheden, niet werden nageleefd. 

Ongeveer 20  % van de ten laste van het Fonds voor de Verkeersveiligheid 
gestorte sommen komt toe aan de FOD Justitie en Binnenlandse Zaken, 
alsook aan de Federale Politie en Geïntegreerde Werking. Ze zijn dus in-
terne stortingen bij de Staat. Het Rekenhof merkt in verband met dat fonds 
eveneens op dat het ministerieel besluit van 8 november 2010 betreffende de 
toekenning van financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersac-
tieplannen voorzag in 90,7 miljoen euro voor 2010. Er werd een bedrag van 
111,6 miljoen euro aangerekend. 
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De andere niet-naleving van de bepalingen van artikel 71 betreft het fonds 
MMA181 waarvan de begunstigden privépersonen zijn (natuurlijke en rechts-
personen die actief zijn op het vlak van de automechaniek).

181 Milieuvriendelijke maatregelen voor autovoertuigen; zie hoofdstuk VI van de programmawet van 
27 april 2007.
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Hoofdstuk 6
Staatsdiensten met afzonderlijk
beheer en overheidsbedrijven

Verschillende staatsdiensten met afzonderlijk beheer leggen hun rekeningen 
met vertraging aan het Rekenhof voor. 

Op 31 oktober 2011 beschikte het hof over 23 officiële rekeningen 2010 van 
staatsdiensten met afzonderlijk beheer. Er moeten er 28 toekomen. 

1 Inleiding

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (SAB) zijn staatsdiensten waarvan 
het beheer door een bijzondere wet is gescheiden van het beheer van de 
diensten van algemeen bestuur (artikel 140 van de gecoördineerde wetten 
op de rijkscomptabiliteit). Ze hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid en 
zijn onderworpen aan de beheersregels die de koning vaststelt op voordracht 
van de minister van Financiën en van de ministers onder wie deze diensten 
ressorteren.

2 Overzending van de rekeningen 

In de specifieke regelgeving van de diverse SAB’s is de timing voor het op-
stellen, goedkeuren en overzenden van de jaarrekeningen niet overal dezelf-
de, maar telkens zijn bepalingen terug te vinden die een tijdige voorlegging 
van hun rekeningen moeten waarborgen, met het oog op de opname ervan 
in de algemene rekening van de Staat, die vóór 30 juni van het daaropvol-
gende jaar182 aan het Rekenhof moet worden toegezonden.

Eind 2010 waren 28 staatsdiensten met afzonderlijk beheer operationeel183. 

De staatsdienst belast met het beheer van de veiligheidsmachtigingen, vei-
ligheidsattesten en veiligheidsadviezen, die werd opgericht door de program-
mawet van 22 december 2008, is nog steeds niet operationeel omdat er nog 
geen KB is genomen. 

Op 31 oktober 2011 beschikte het Rekenhof niet over de volgende officiële 
rekeningen:

•	 Egmont: rekening 2010;

•	 Regie van de Gevangenisarbeid: rekeningen 2008, 2009 en 2010; 
 
 

182 Artikel 80, laatste lid, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. 
183 De Nationale Dienst voor Congressen heeft sinds augustus 2006 geen opdrachten meer maar is 

formeel nog niet afgeschaft. De laatste rekening die aan het Rekenhof werd overgezonden, had 
betrekking op het jaar 2005.
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•	 Staatsdienst belast met het beheer van de paspoorten, visa, iden-
titeitskaarten voor Belgen in het buitenland en van de legalisaties: 
rekeningen 2010;

•	 Fedorest: rekeningen 2009 en 2010.

3 Kerncijfers 

De onderstaande tabel omvat de kerncijfers in de rekeningen van de staats-
diensten met afzonderlijk beheer.

Kerncijfers van de jaarlijkse uitvoeringsrekeningen van de begroting van de 
staatsdiensten met afzonderlijk beheer (in miljoen euro)

 Secties 2008 2009 2010
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister   

Internationaal Perscentrum Ontvangsten 2,6 2,3 2,3

waarvan dotatie 0,1 0,0 0,0

Uitgaven 1,9 1,2 3,7

04. FOD Personeel en Organisatie 

Selor Ontvangsten 14,1 14,8 14,6

waarvan dotatie 12,9 13,4 13,3

Uitgaven 11,4 14,3 16,3

FED+ Ontvangsten 0,4 0,4 0,4

waarvan dotatie 0,4 0,4 0,4

Uitgaven 0,3 0,5 0,4

12. FOD Justitie 

Regie van de Gevangenisarbeid Ontvangsten 15,7* 21,0* 21,0*

waarvan dotatie 0,0* 0,0* 0,0*

Uitgaven 15,8* 14,8* 15,4*

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Ontvangsten 7,6 7,2 7,0

waarvan dotatie 4,2 4,3 4,2

Uitgaven 6,3 7,1 6,3

13. FOD Binnenlandse Zaken 

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Ontvangsten 0,8 1,7 0,9

waarvan dotatie 0,8 1,7 0,9

Uitgaven 0,4 0,6 1,7

SAB belast met het beheer van de identiteitskaarten Ontvangsten 37,8 57,2 49,5

waarvan dotatie 6,6 20,6 0,0
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 Secties 2008 2009 2010
Uitgaven 52,1 49,3 52,4

Centrale Dienst voor Duitse vertaling Ontvangsten / / 0,1

waarvan dotatie / / 0,1

Uitgaven / / 0,05

14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking
SAB belast met het beheer van het Centrum voor Internatio-
nale Conferenties  
Egmont II – Egmontpaleis

Ontvangsten 0,2 0,1 0,2*

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0

Uitgaven 0,1 0,1 0,1*

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer 
van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het 
buitenland 

Ontvangsten 27,1 26,2 32,4*

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0*

Uitgaven 21,8 26,4 27,9*

16. Ministerie van Landsverdediging 
Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis Ontvangsten 3,6 3,6 3,5

waarvan dotatie 3,2 3,4 3,4

Uitgaven 2,7 3,5 4,3

Restauratie- en Hoteldienst van Defensie Ontvangsten 27,3 27,2 24,8

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0

Uitgaven 26,0 32,3 24,6

18. FOD Financiën

Muntfonds Ontvangsten 190,8 203,2 273,7

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0

Uitgaven 189,6 173,1 328,1

Fedorest Ontvangsten / n.b. n.b.

waarvan dotatie / n.b. n.b.

Uitgaven / n.b. n.b.

46. POD Wetenschapsbeleid 

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Ontvangsten 6,8 6,7 8,5

waarvan dotatie 5,0 5,1 5,9

Uitgaven 7,7 8,3 8,3

Koninklijke Bibliotheek van België Ontvangsten 8,9 8,5 9,6
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 Secties 2008 2009 2010
waarvan dotatie 7,2 7,3 7,3

Uitgaven 8,2 8,9 9,2

Studie- en Documentatiecentrum “Oorlog en Hedendaagse 
Maatschappij”184

Ontvangsten 2,3 1,9 2,1

waarvan dotatie 1,3 1,4 1,5

Uitgaven 2,0 1,9 2,0

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Ontvangsten 6,1 6,8 6,3

waarvan dotatie 1,3 1,4 1,4

Uitgaven 5,4 6,3 7,3

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Ontvangsten 7,2 8,5 9,5

waarvan dotatie 4,6 5,7 5,6

Uitgaven 6,8 7,3 7,5

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Ontvangsten 3,2 3,3 3,8

waarvan dotatie 1,3 1,4 1,5

Uitgaven 2,8 3,0 3,5

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Ontvangsten 19,0 19,1 18,8

waarvan dotatie 7,4 7,5 7,7

Uitgaven 17,7 18,1 20,0

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Ontvangsten 10,8 10,5 13,0

waarvan dotatie 3,5 3,5 3,9

Uitgaven 10,6 11,5 11,9

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Ontvangsten 9,8 10,2 10,4

waarvan dotatie 5,1 5,3 5,5

Uitgaven 10,5 10,2 10,6

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Ontvangsten 11,1 12,8 13,5

waarvan dotatie 4,3 4,4 4,5

Uitgaven 10,8 12,5 12,3

Koninklijke Sterrenwacht van België Ontvangsten 6,0 7,2 6,8

waarvan dotatie 1,6 1,4 1,4

Uitgaven 5,2 6,5 6,0
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 Secties 2008 2009 2010
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie Ontvangsten 1,0 0,9 1,7

waarvan dotatie 0,6 0,6 0,7

Uitgaven 0,9 1,0 1,5

Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk BELNET Ontvangsten 11,5 11,7 13,0

waarvan dotatie 8,4 8,5 8,4

Uitgaven 11,2 9,6 10,1

Poolsecretariaat185 Ontvangsten / / 2,0

waarvan dotatie / / 2,0

Uitgaven / / 1,9

* Officieuze cijfers184185

n.b. niet beschikbaar
/ niet operationeel

184 Het Studie- en Documentatiecentrum “Oorlog en Hedendaagse Maatschappij” werd opgericht bij 
ministerieel besluit maar is geen staatsdienst met afzonderlijk beheer in de zin van artikel 140 van 
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Het beheer ervan werd niet krachtens een 
bijzondere wet gescheiden van het beheer van de diensten van algemeen bestuur van de Staat. 
Het SOMA werkt als een autonome dienst, verbonden met de Pool Documentatie, en volgt op 
basis van het ministerieel besluit de beheersregels eigen aan de wetenschappelijke instellingen 
van de FOD Wetenschapsbeleid.

 Artikel 419 van de programmawet van 24 december 2002 heeft weliswaar bepaald dat het SOMA 
zou worden geïntegreerd in het Algemeen Rijksarchief, als gespecialiseerde instelling van die 
wetenschappelijke instelling van de Staat. De nodige wijzigingen in de wetgeving om dat nieuw 
statutair kader van kracht te laten worden, werden echter nog niet doorgevoerd.

 Gelet op deze specifieke situatie en omdat de begroting van het SOMA is opgenomen in tabel 
4 (begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) van de tabellen gevoegd bij 
de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat werd het Soma toch opgenomen in het 
overzicht.

185 Het Poolsecretariaat, opgericht door artikel 61van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse 
bepalingen, werd pas in 2010 operationeel. De verrichtingen van het jaar 2009 die verband houden 
met zijn opdracht, werden aangerekend op de begroting van de POD Wetenschapsbeleid.
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Titel III
Jaarrekening 2010
De jaarrekening 2010 is de tweede rekening die rapporteert over de economi-
sche activiteiten van de departementen die met Fedcom werken. Een totaal 
overzicht van het patrimonium van het algemeen bestuur zal in principe pas 
in 2013 voorhanden zijn, nadat alle FOD’s en POD’s in Fedcom zijn gestapt. 

Het reglementaire kader van Fedcom is nog niet volledig afgewerkt en het 
ontbreekt de departementen aan voldoende instructies en richtlijnen over de 
manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd.

Het Rekenhof formuleert opmerkingen over de volledigheid, de juistheid en 
de getrouwheid van de boekhoudverrichtingen, alsook over de naleving van 
het boekhoudplan, de samenstelling van het maatschappelijk vermogen, de 
afgrenzing tussen de boekjaren, de toepassing van de notie van het vastge-
steld recht en de onmogelijkheid om de budgettaire en de algemene boek-
houding te reconciliëren.

Inleiding

Overeenkomstig artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 moet de jaarrekening 
van het algemeen bestuur voor 30 juni van het jaar volgend op datgene waar-
op ze betrekking heeft aan het Rekenhof worden toegestuurd. De voorzitter 
van de FOD Budget en Beheerscontrole heeft de jaarrekening 2010 met een 
brief van 13 juli 2011 aan het Rekenhof overgezonden186. De administratie 
heeft vervolgens op 17 november 2011 een aangepaste versie van de re-
kening toegestuurd per mail. Het Rekenhof heeft rekening gehouden met 
die versie, maar vermits ze pas vlak voor de afsluiting van dit Boek werd 
toegestuurd, kon het Rekenhof de aangebrachte wijzigingen niet in detail 
bestuderen.

De jaarrekening 2010 heeft betrekking op de bezittingen, rechten, schulden 
en verplichtingen van welke aard ook van de departementen die tijdens de 
pilootfase van Fedcom en de fase van de eerste roll-out  in Fedcom zijn ge-
stapt, namelijk acht FOD’s en één POD187. 

Volgens de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 moet deze rekening een 
balans, een resultatenrekening, een samenvattende rekening van de begro-
tingsverrichtingen overeenkomstig de economische classificatie en een toe-
lichting omvatten. Deze staten moeten een transparant beeld kunnen bieden 
van de financiële en patrimoniale impact van de economische verrichtingen 

186 Bevestigd bij brief van 27 juli 2011 van de minister van Begroting.
187 Pilootdiensten: FOD Kanselarij van de Eerste Minister, FOD Budget en Beheerscontrole, FOD 

Personeel en Organisatie, FOD Informatie- en Communicatietechnologie en FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Roll-out fase 1: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, FOD Sociale Zekerheid en POD 
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.
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in de loop van het dienstjaar, alsook van de toestand van de federale Staat 
bij afsluiting van het boekjaar. 

Aangezien de jaarrekening gegevens bevat over de kosten van het over-
heidsbeleid, de evolutie daarvan in de tijd alsook over de verplichtingen van 
de Staat en de daarmee gepaard gaande risico’s, is zij eveneens een instru-
ment om het overheidsbeleid te beheren en te sturen. Dat zal echter pas 
op termijn volledig mogelijk zijn vermits de wet van 22 mei 2003 gefaseerd 
in werking treedt. De eerste geplande jaarrekening die alle federale over-
heidsdiensten van het algemeen bestuur groepeert, zou dan ook de rekening 
van 2012 moeten zijn. De jaarrekening waarin de andere diensten beoogd in 
artikel 2 van de wet van 22 mei 2003, namelijk de administratieve diensten 
met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen 
(buiten de instellingen van sociale zekerheid) en de overheidsbedrijven zijn 
opgenomen, zou pas vanaf het dienstjaar 2013 beschikbaar zijn. 

Om te beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen met betrekking 
tot het gebruik van de resultaten, moeten de boekingen de onderliggende ver-
richtingen op een getrouwe, volledige en regelmatige manier weerspiegelen. 
Daarvoor moeten voor de verrichtingen boekhoudkundige en beheersproce-
dures worden ontwikkeld die beantwoorden aan de normatieve bepalingen. 
De tenuitvoerlegging van de systemen en het beheer van de risico’s vormen 
momenteel dan ook de grootste bekommernis, te meer omdat de nieuwe 
instrumenten voor de openbare boekhouding en de verschillende staten die 
de jaarrekening uitmaken, momenteel nog in ontwikkelingsfase zijn. 

Niettegenstaande de jaarrekening 2010 slechts betrekking heeft op negen 
FOD’s en POD’s, waardoor de evolutie van de financiële en vermogenstoe-
stand van de Staat nog niet kan worden voorgesteld en geanalyseerd op ba-
sis van de resultaten, is het Rekenhof van oordeel dat die resultaten toch al 
een overzicht bieden van de manier waarop de nieuwe boekhouding, in een 
dynamisch perspectief en volgens de criteria van getrouwheid, volledigheid 
en regelmatigheid, zal worden gevoerd. 

Net zoals voor 2009 heeft het Rekenhof voor het jaar 2010 geen jaarverslag 
ontvangen over de activiteiten en de evolutie van de voornaamste financiële 
gegevens van het algemeen bestuur. Het merkt op dat het koninklijk besluit 
tot uitvoering van de bepaling die die vereiste oplegt, namelijk artikel 18 van 
de wet van 22 mei 2003, nog steeds niet is gepubliceerd. 

In het algemeen blijven er binnen de toepassingssfeer van het Fedcom-
project nog heel wat leemten bestaan. Tot nu toe werd immers slechts één 
koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende or-
ganisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 
gepubliceerd, namelijk het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vast-
stelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de 
gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschaps-
commissie. Ook de nieuwe Commissie voor de Openbare Comptabiliteit 
heeft haar werkzaamheden, onder meer met betrekking tot de waarderings-
regels, nog niet kunnen aanvatten, bij gebrek aan een besluit waarin haar 
werking wordt geregeld.
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Het Rekenhof merkt op dat de klassen 0 (rechten en verplichtingen buiten ba-
lans), 8 en 9 (begrotingsuitgaven en –ontvangsten volgens de ESR-95 clas-
sificatie) nog steeds niet beschikbaar zijn in Fedcom, terwijl ze volgens de 
wet gebruikt moeten worden. Zoals het Rekenhof naar aanleiding van de 
controle van de jaarrekening 2009188 had onderstreept, verhindert het niet-
bijhouden van de rekeningen van de klassen 8 en 9 de permanente controle 
van de begrotingsuitvoering. 

Het Rekenhof heeft de belangrijkste vaststellingen van zijn audit op 24 ok-
tober 2011 aan de dienst Federale Accountant voorgelegd. Naar aanleiding 
van deze presentatie heeft de administratie haar commentaar op 27 oktober 
2011 meegedeeld per e-mail.

Algemene opmerkingen

Het Rekenhof onderstreept allereerst dat er meer zorg moet worden besteed 
aan het kiezen van de rekeningen waarop de verrichtingen worden geregis-
treerd. De rubrieken en rekeningen die als bijlage bij het koninklijk besluit van 
10 november 2009 worden vermeld, moeten nauwgezet worden nageleefd 
opdat de financiële staten een getrouw beeld van de werkelijkheid geven. 
Het heeft eveneens vastgesteld dat aanzienlijke bedragen in verkeerde ru-
brieken worden opgenomen. 

Het Rekenhof benadrukt dat het niet volstaat gewoon de passende rekening 
te kiezen om het boekhoudplan na te leven. Het herinnert er immers aan 
dat de rekeningen die in het boekhoudplan door de vermelding “Bg” worden 
voorafgegaan, een overeenstemmende rekening in de begrotingsboekhou-
ding hebben. Dit betekent dat elke boeking op die rekeningen er onmiddellijk 
toe leidt dat hetzelfde bedrag wordt aangerekend in de begrotingsboekhou-
ding. Bijgevolg is het niet aanvaardbaar dat op sommige van die rekeningen, 
in het bijzonder de kostenrekeningen die worden gebruikt bij de boeking van 
te ontvangen facturen, wordt geboekt zonder weerslag in de begrotingsboek-
houding, of omgekeerd, dat sommige expliciet niet-budgettaire189 rekeningen 
verrichtingen vermelden die een weerslag hebben op de uitvoering van de 
begroting. 

In verband met de afgrenzing tussen de dienstjaren herinnert het Rekenhof 
eraan dat enkel de tijdens een bepaald boekjaar vastgestelde rechten zich 
op de rekeningen van dat boekjaar mogen bevinden190. Artikel 6 van de wet 
van 22 mei 2003 bepaalt dat het boekjaar eindigt op 31 december. Elk recht 
dat later wordt vastgesteld, moet in een later jaar worden geboekt. De enige 
wettelijk toegestane marge op dat vlak is dat een recht dat effectief in jaar 
N werd vastgesteld nog tot 31 januari van jaar N+1 kan worden geboekt in 
de rekeningen van het jaar N. In dat opzicht is de praktijk van de departe-
menten, waarbij in de maand januari 2011 nog rechten worden vastgesteld 
die vervolgens in de boekhouding van 2010, worden opgenomen, niet in 
overeenstemming met de wet. Dat is eveneens het geval voor het bewust 
in 2011 boeken van rechten die in 2010 hadden moeten worden vastgesteld 
188 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 291. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
189 Die dus in het boekhoudplan niet worden voorafgegaan door de vermelding “Bg”.
190 Bovendien moet de boekingsdatum van de verrichtingen systematisch beantwoorden aan 

de datum van vaststelling van het recht, wat niet altijd het geval is. Het Rekenhof gaat in detail 
op die problematiek in in het artikel over de registratie in Fedcom van de verrichtingen inzake 
begrotingsuitgaven op basis van de vastgestelde rechten in deel III van dit Boek.
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omdat de vier voorwaarden om van een vastgesteld recht te spreken, waren 
vervuld. Ook de verschillende technieken zoals een omzeiling van de interne 
procedures of een wijziging van de ontvangstdatum van de stukken – waar-
door de ontvangst van een stuk dat in januari is binnengekomen kan worden 
gedateerd in december van het jaar voordien191 –, zijn onaanvaardbaar. Die 
verschillende technieken hebben een rechtstreekse impact gehad op zowel 
de resultatenrekening (voornamelijk een stijging van de kosten van budget-
taire aard buiten de intresten en financiële lasten) als op de balans (stijging 
op het passief van de schulden op korte termijn, maar ook op het actief van 
de vaste activa). 

Het Rekenhof dringt er bovendien op aan dat elke boeking gebeurt aan de 
hand van een verantwoordingsstuk, zoals bepaald in de wet. De departemen-
ten mogen de verrichtingen enkel boeken op basis van originele en goedge-
keurde verantwoordingsstukken en niet op basis van kopieën, uittreksels uit 
de rekeningen van de rekenplichtigen, laat staan zonder verantwoordings-
stukken. Rekeninguittreksels mogen enkel dienen om de geldbewegingen 
op een bankrekening te boeken en niet om een schuld of vordering vast te 
stellen. Meer algemeen onderstreept het Rekenhof dat de verschillende de-
partementen, door meer aandacht te schenken aan de verantwoordingsstuk-
ken, erin zouden moeten slagen enkel die verrichtingen als begrotingsver-
richtingen te boeken die op henzelf betrekking hebben, en niet de tegoeden 
of verrichtingen van derden, zoals herhaaldelijk werd vastgesteld. 

Zoals dat ook voor de rekening 2009 het geval was, is het proces van de 
afsluiting van de rekening 2010 overigens pas echt op gang gekomen in de 
maand mei 2011. De verschillende departementen werden met dezelfde 
moeilijkheden geconfronteerd als bij de afsluiting van de rekening 2009, na-
melijk een onvolledig reglementair kader en het ontbreken van eenvormige 
waarderingsregels. Daarnaast waren er ook niet-eenvormige richtlijnen van 
de dienst Federale Accountant en ontbrak er een echte gedetailleerde ge-
bruiksaanwijzing voor de afsluitverrichtingen in de handleidingen afkomstig 
van deze dienst. Aangezien die verrichtingen even belangrijk zijn als de da-
gelijkse verrichtingen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de vol-
ledige en eenvormige boeking ervan, wat momenteel niet het geval is. 

191 Uit het onderzoek van de rekeningen is gebleken dat de FOD Informatie- en Communicatietechno-
logie die techniek nagenoeg systematisch gebruikt. 



137

Jaarekening Balans

168e Boek van het Rekenhof

Hoofdstuk 1
Balans 

1 Balans 2010 - samenvatting 

De gegevens van de balans 2010, waarin de in hoofdstuk 2 gedetailleerd 
beschreven resultaatsverwerking is opgenomen, kunnen als volgt worden 
samengevat (in euro): 

ACTIVA PASSIVA
Immateriële vaste activa 4.910.334,69 Maatschappelijk vermogen -15.758.501.391,91
Materiële vaste activa 19.283.596,40 Voorzieningen voor 

toekomstige kosten
95.023.544,10

Vorderingen >1 jaar 72.478.026,59 Schulden < 1 jaar 143.925.833,17

Voorraden 15.996.026,33 Zichtrekening bij de 
Nationale Bank van België

15.253.420.682,51

Vorderingen <1 jaar 117.557.472,00 Lopende rekeningen met de  
Thesaurie (CDVU)

544.611.290,09

Liquide middelen 50.661.622,86 Wacht- en 
regularisatierekeningen

2.407.120,91

280.887.078,87 280.887.078,87

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de admi-
nistratie

Net zoals in 2009 steunt de rekening van 2010 niet op de volledige inventaris 
van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook 
en de daarvoor bestemde eigen middelen, zoals bepaald in artikel 16 van de 
wet van 22 mei 2003. Het Rekenhof herinnert er opnieuw aan dat volgens het 
wettelijk en reglementair kader de gegevens van de federale departementen 
volledig moeten zijn geïntegreerd op 31 december 2012, en dat er ook een 
volledige inventaris moet worden opgesteld. De nodige initiatieven om die 
deadline te halen moeten dringend worden genomen.

Zo worden de zichtrekening bij de Nationale Bank van België (NBB) en de 
lopende rekeningen met de Thesaurie (CDVU) in de rekening 2010 opnieuw 
opgenomen bij de wacht- en regularisatierekeningen, terwijl ze als lopende 
financiële rekeningen zouden moeten worden beschouwd192. Die bedragen 
die als schulden op korte termijn werden opgenomen, weerspiegelen in 
werkelijkheid enkel de diverse geldbewegingen die de Administratie van de 
Thesaurie heeft uitgevoerd. Die schulden van meer dan 15 miljard euro ver-
schijnen dus op de passiefzijde van de balans maar zijn geen schuld van de 
federale Staat. Dit soort bijzonderheden in de boekhoudstaten zal verdwij-

192 De bovenstaande vereenvoudigde balans die het Rekenhof heeft opgesteld, corrigeert die 
anomalie.



138 168e Boek van het Rekenhof

Balans  Jaarekening

nen op het moment dat alle diensten van de FOD Financiën (in het bijzonder 
de Thesaurie en de verschillende ontvangsten) volledig in het Fedcomproject 
zullen zijn geïntegreerd. 

2 Activa

2.1 Vaste activa

De vaste activa bedragen 24,2 miljoen euro.

Artikel 24 van de programmawet van 23 december 2009 bepaalt dat de 
bestaande materiële en immateriële vaste activa uiterlijk op 31 decem-
ber 2012 in de inventaris worden opgenomen en dat nieuw verkregen vaste 
activa vanaf de intrede in Fedcom worden geregistreerd. Financiële vaste 
activa moeten onmiddellijk in de balans worden opgenomen.

Als gevolg van die overgangsmaatregel omvatten de vaste activa de aan-
schaffingen vanaf 1 januari 2009 voor de piloot-FOD’s en vanaf 1 janua-
ri 2010 voor de FOD’s en POD van roll-out  1193. De jaarrekening 2010 bevat 
daarentegen geen financiële vaste activa.

Bij gebrek aan gedetailleerde waarderings- en afschrijvingsregels die de 
nieuwe Commissie voor de Openbare Comptabiliteit moet uitwerken, werd 
in 2010 beslist de afschrijvingsregels te gebruiken die van toepassing zijn 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dienst Federale Accountant 
centraliseert de afschrijvingen in het systeem en de vaste activa worden af-
geschreven vanaf de maand waarin de activering heeft plaatsgevonden. Het 
Rekenhof heeft niet kunnen nagaan in welke mate de activeringsdatum in 
overeenstemming is met de werkelijke ingebruikname van de activa. Laattij-
dige registratie kan leiden tot een onderschatting van de afschrijvingslasten 
van het jaar. 

Een belangrijk deel van de vaste activa bestaat uit softwarelicenties met een 
beperkte gebruiksduur. Deze licenties worden afgeschreven over vier jaar 
hoewel de effectieve gebruiksduur van de licenties vaak afwijkt en soms 
enkel betrekking heeft op één jaar194. Dit wordt deels veroorzaakt door de 
strakke koppeling in het systeem tussen de gebruikte basisallocatie en groot-
boekrekening. Daarnaast ontbreken de richtlijnen over de manier waarop 
deze licenties moeten worden verwerkt, hetzij via de vaste activa hetzij via 
overlopende rekeningen. 

In het activaregister wordt aan elk vast actief item een actiefnummer (ac-
tieffiche) toegekend waarbij ondermeer het afschrijvingspercentage en de 
begindatum van de afschrijvingen worden vastgelegd. Het Rekenhof merkt 
op dat het gebruik van deze actiefnummers structureel onzorgvuldig gebeurt 
en bovendien op zeer uiteenlopende manieren wordt toegepast, wat voor 
problemen kan zorgen bij toekomstige inventarisaties, vervreemdingen en 
buitengebruikstellingen. 

193 Bij de FOD Sociale Zekerheid werd vastgesteld dat, als gevolg van de opstart van de algemene 
boekhouding op 1 januari 2010, een actief slechts gedeeltelijk is opgenomen in de vaste activa 
aangezien al een deel van de factuur in 2009 werd vereffend.

194 Deze afwijking werd vastgesteld bij de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid en de 
FOD Budget en Beheerscontrole.
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Het onzorgvuldige gebruik van actiefnummers heeft ook een invloed op de 
afschrijvingen. Zo werden bij de FOD’s uit de pilootfase nieuwe investerin-
gen geboekt op actiefnummers die al in 2009 werden gebruikt. Door deze 
keuze worden de nieuwe investeringen versneld afgeschreven195. De FOD 
Sociale Zekerheid heeft alle investeringen per rubriek gegroepeerd op één 
actiefnummer, wat een overschatting van de afschrijvingen van het boekjaar 
heeft veroorzaakt.

In 2010 werden er geen buitengebruikstellingen geboekt. Bij geen enkel de-
partement werd er een inventarisatie uitgevoerd waarbij werd geverifieerd of 
de opgenomen vaste activa nog steeds in gebruik zijn. Ook een nazicht op 
eventuele herwaarderingen werd niet uitgevoerd.

Tot slot zouden voor de meerjarige projecten en de zelf geproduceerde vaste 
activa (bijvoorbeeld informaticatoepassingen) duidelijke criteria moeten wor-
den vastgelegd om te bepalen in welke mate zij als vaste activa moeten 
worden beschouwd.

2.2 Voorraden

Enkel de FOD’s Volksgezondheid, Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid 
hebben voorraden geboekt. 

De FOD Volksgezondheid boekte het grootste deel van die voorraden 
(96,5 %)196 in zijn rekeningen. De stocks bestaan uit vaccins (bestemd voor 
de strijd tegen een griepepidemie A/H1N1), spuiten, naalden en mondmas-
kers die zijn voorbehouden voor sociale voorzieningen. 

De juiste hoeveelheden in voorraad konden niet fysiek worden geverifieerd. 
Er werd ook geen permanente inventaris van bijgehouden. In de rekening 
2010 werden de vaccins gewaardeerd tegen een vierde van de historische 
aankoopwaarde, meerbepaald voor een bedrag van 15,5 miljoen euro. 

Er wordt geen overtuigende verklaring gegeven voor de manier waarop de 
voorraden werden gewaardeerd. Rekening houdend met de vervaldata van 
de vaccins en de mondmaskers is een bijkomende waardevermindering 
waarschijnlijk197.

Tot slot kon het Rekenhof uit verschillende elementen opmaken dat er voor-
raden van antivirale producten bestaan die niet in de rekeningen werden 
opgenomen.

2.3 Vorderingen op meer dan één jaar

De langetermijnvorderingen hebben enkel betrekking op de FOD Econo-
mie en bestaan uit terugbetaalbare voorschotten voor de luchtvaartindustrie 

195 De afschrijvingen worden bepaald door het bedrag van de investering, de afschrijvingsduur en 
de activeringsdatum. Ook voor nieuwe investeringen die worden toegevoegd aan bestaande 
actiefnummers wordt de oorspronkelijk ingevoerde afschrijvingsduur en activeringsdatum gebruikt, 
waardoor de effectieve afschrijvingsduur korter is. 

196 De rest bestaat uit informatica-, bureau- en schoonmaakmaterieel.
197 Zie ook de commentaar bij de sectie 25 – Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu over de kostprijs van de grieppandemie A/H1N1 in Deel I, Titel II, Hoofdstuk 4, punt 
3 van dit Boek.
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(17,7 miljoen euro) en oude vorderingen met betrekking tot voorschotten in de 
landbouwsector (54,8 miljoen euro). 

Voor de terug te vorderen voorschotten in de landbouwsector werd een waar-
devermindering van 100 % aangelegd, die in de balans onder de vorderingen 
op ten hoogste één jaar wordt opgenomen.

De terugbetaalbare voorschotten voor de luchtvaartindustrie die in de jaarre-
kening zijn opgenomen, betreffen enkel de voorschotten die in 2010 werden 
betaald. De openstaande voorschotten betaald vóór 1 januari 2010 zitten niet 
in de balans aangezien deze vorderingen ook niet in de openingsbalans wer-
den opgenomen. Op basis van de beschikbare informatie worden de open-
staande vorderingen op 31 december 2010 op 122,1 miljoen euro geschat198, 
zonder rekening te houden met eventuele intresten of waardeverminderingen 
die van toepassing kunnen zijn op deze vorderingen.

De POD Maatschappelijke Integratie heeft een aantal vorderingen uitstaan 
ten aanzien van begunstigden van Europese toelagen uit de periode 1980-
1992. De administratie probeert die bedragen van de eigenlijke toelagetrek-
kers te recupereren via rechtszaken of dadingen. Deze vorderingen zijn niet 
in de jaarrekening 2010 opgenomen.

2.4 Vorderingen op ten hoogste één jaar 

De twee voornaamste opmerkingen die het Rekenhof over de rekening 
2009 had geformuleerd, gelden ook voor de rekening 2010:

•	 Alle departementen, behalve de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie, boeken de vorderingen op meer dan een jaar als vorderingen op 
ten hoogste een jaar. Dit heeft een invloed op de balansstructuur en op 
het beeld dat men zich kan vormen over de tijd die de Staat nodig heeft 
om ze in te vorderen. Buiten de FOD Economie voert geen enkel depar-
tement een beleid om de vorderingen op lange termijn te onderscheiden 
van die op korte termijn. 

•	 Op de oude vorderingen wordt in het algemeen199 geen globale waarde-
vermindering toegepast, terwijl een handleiding voor afsluitverrichtingen 
van de dienst Federale Accountant een methode voorstelt om die vermin-
dering forfaitair te waarderen. Het Rekenhof onderstreept dat dergelijke 
waardeverminderingen geenszins impliceren dat wordt afgezien van de 
invordering (zelfs niet gedeeltelijk). De subklassen van de vorderingen 
zijn dus overschat, maar bij gebrek aan voldoende beschikbare informatie 
heeft het Rekenhof niet nauwkeurig kunnen becijferen voor welk bedrag. 

Het strikte klassement van de vorderingen zoals bepaald in het boekhoud-
plan – d.w.z. naargelang de klant al dan niet aan het boekhoudplan is onder-
worpen, hij deel uitmaakt van dezelfde institutionele groep of niet – wordt nog 
altijd niet correct toegepast. 

198 Exclusief de dossiers over het Airbusmodel A310.
199 De FOD Werkgelegenheid heeft echter een globale waardevermindering van 10 % op zijn vorde-

ringen geregistreerd. Deze boeking, die afwijkt van de regels in de handleiding van de afsluitver-
richtingen van de dienst Federale Accountant, werd nochtans in akkoord met die dienst opgeno-
men. De FOD Economie heeft van zijn kant een waardevermindering geboekt overeenkomstig de 
waarderingsregels vermeld in de bovenvermelde handleiding. 



141

Jaarekening Balans

168e Boek van het Rekenhof

Ondanks de opmerkingen die het Rekenhof over de rekening 2009 heeft 
geformuleerd, heeft de FOD Volksgezondheid zijn vorderingen niet grondig 
geanalyseerd en zorgt hij niet voor een actief beheer ervan. Er worden in de 
rekeningen dus nog steeds vorderingen op ziekenhuizen vermeld die ver-
moedelijk oninvorderbaar zijn, en dit voor een bedrag van 113,5 miljoen euro. 
Hoewel de debiteuren ziekenhuizen zijn, worden die vorderingen gegroe-
peerd op één enkele balansrekening Vordering op het RIZIV. 

De vorderingsrekeningen worden regelmatig door de verschillende openbare 
diensten gebruikt, behalve door de FOD Informatie- en Communicatietech-
nologie. Deze FOD heeft geen enkel element aan het Rekenhof voorgelegd 
op basis waarvan het kon nagaan of de FOD de verschillende ontvangsten 
op het juiste moment boekt, d.w.z. of hij de notie van vastgesteld recht toe-
past in plaats van, zoals vroeger, de notie van de boeking op basis van kas-
bewegingen200. Er kon ook niet worden nagegaan of de enkele elementen die 
werden geboekt, effectief vorderingen van het betrokken departement zijn. 
Het Rekenhof kan in dat verband dus niet zeggen of de verantwoordingsstuk-
ken en de geboekte bedragen in overeenstemming zijn201. 

2.5 Liquide middelen

De gegevens opgenomen in de balans zijn geen correcte weergave van de 
realiteit.

Een aantal bank-, post- of kassaldi van de FOD Kanselarij202 en van de FOD 
Economie203 zijn niet of niet correct opgenomen in de balans, wat een onder-
schatting van het maatschappelijk vermogen impliceert en ertoe leidt dat de 
kosten en opbrengsten niet volledig zijn. Het gaat over een totaalbedrag van 
14,7 miljoen euro. 

De balans bevat echter ook saldi die niet met een rekening van een aan de 
rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtige kunnen worden 
verantwoord. Een aantal postrekeningen van de FOD Volksgezondheid zijn 
inderdaad definitief afgesloten (met een nulsaldo op 31 december 2010) ter-
wijl de balans hiervoor een globaal saldo van 0,4 miljoen euro opneemt.

Het Rekenhof merkt op dat het moeilijk de liquide middelen kan controleren 
doordat niet alle rekeningen van de rekenplichtigen tijdig worden overgelegd. 
De vaak summiere verantwoording van de in de rekeningen opgenomen 
cijfers maakt het bovendien ook niet altijd mogelijk de afstemming met de 
grootboekrekeningen te maken. 
200 Zie eveneens de commentaar op de ontvangsten in hoofdstuk 2 hierna.
201 Die opmerking moet echter worden gerelativeerd. De ontvangsten die de FOD op de resultatenre-

kening heeft vermeld, vertegenwoordigen minder dan 1 % van de ontvangsten van alle departe-
menten die momenteel deel uitmaken van het Fedcomproject.

202 Het betreft de rekeningen Informatie- en communicatieopdrachten ten behoeve van de andere 
FOD’s en POD’s (waarvan het saldo van 7.014.254,05 euro niet is opgenomen in Fedcom) en Sa-
menwerkingsakkoord - Communicatie EG - Belgische Staat (saldo: 977.236,83 euro. Dit eindsaldo 
stemt overeen met het bedrag in Fedcom, het beginsaldo van de rekening niet).

203 Het betreft: de rekening Expo Shanghai (De bankrekeningen van Expo Shanghaï zijn niet opge-
nomen in Fedcom. In januari 2010 heeft de rekenplichtige nog 3 miljoen euro gekregen op deze 
rekeningen. De uitgaven zijn nog steeds onbekend aangezien er nog geen rekening is voorgelegd 
aan het Rekenhof. Het totaal nog te verantwoorden saldo bedraagt 7.710.029,73 euro en betreft de 
periode van 1 maart 2009 tot 31 december 2010), de rekening Metrologie – Postzegels (Rekening 
niet opgenomen in Fedcom. In februari 2010 heeft de rekenplichtige een voorschot gekregen van 
19.000 euro) en de speciën van de kas Queteletfonds (waarvan het saldo van 709,11 euro niet is 
opgenomen in Fedcom).
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3 Passiva

3.1 Maatschappelijk vermogen

Het maatschappelijk vermogen (ook netto-actief of eigen vermogen ge-
noemd) bij de opstart van een economische boekhouding is het verschil tus-
sen de activa en de passiva bij de registratie van de openingsbalans. 

Schematisch kan de evolutie van het maatschappelijk vermogen tussen  
1 januari en 31 december 2010 als volgt worden weergeven (in euro):204205206

Maatschappelijk vermogen op 1 januari 2010  
(geaggregeerd)204

-594.264.896,23

Eliminatie banksaldo FED+ bij de FOD P&O -274.530,96
Inning in 2010 van budgettair aangerekende ontvangsten 
2009 205

1.756.047,54

Inlassing vermogens departementen van roll-out  1 bij de 
instap in Fedcom

50.345.588,36

Aanpassingen aan de begintoestand van het boekjaar 
2010 van de vermogens van de departementen van roll-
out  1

48.050.976,96

Resultaat van het boekjaar 2010 (geaggregeerd)206 -15.264.114.577,58

Maatschappelijk vermogen op 31 december 2010  
(geaggregeerd)

-15.758.501.391,91

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de admi-
nistratie

Het Rekenhof wijst op de inconsequente manier waarop de openingsbalans 
van de departementen van roll-out  1 werd opgesteld. Zo brengen sommige 
departementen op de activazijde enkel liquide middelen in rekening terwijl an-
dere departementen ook vorderingen op korte en/of lange termijn invoeren. 
Op de passivazijde brengen sommige departementen enkel het maatschap-
pelijk vermogen in terwijl andere departementen ook schulden inbrengen.

De aanpassingen die aan de begintoestand van het maatschappelijk vermo-
gen werden aangebracht, voor een bedrag van 48,1 miljoen euro, wijzen op 
onvolledigheden en onduidelijkheden bij de ingebrachte of overgeboekte ac-
tiva en passiva. Die aanpassingen werden zowel doorgevoerd in de loop van 
het boekjaar 2010 als op 31 december 2010 en doen besluiten dat de initiële 
begintoestand geen correct en volledig beeld vertoonde. Noch in SAP noch 
in de toelichtende staten bij de jaarrekening 2010 worden deze aanpassin-
gen nader omschreven of toegelicht. Het Rekenhof heeft hierover evenmin 
nadere uitleg ontvangen van de administratie.
204 Toestand op 31 december 2009 van de vijf pilootdepartementen. Cf. Rekenhof, 167e Boek, Volume 

I, Jaarrekening 2009, p.305.
205 Zie ook de commentaar over de opbrengsten in hoofdstuk 2 hierna.
206 Toestand van de negen Fedcomdepartementen.
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Het Rekenhof stelt bovendien vast dat de resultaatsverwerking vanuit de re-
sultatenrekening in het kader van de jaarafsluiting niet door een journaalpost 
werd verwerkt naar de balans. Het rekeningstelsel voorziet daartoe nochtans 
in de rubrieken 699 en 799. Het saldo uit de resultatenrekening daarentegen 
wordt automatisch overgebracht naar een aparte lijn in de balans, genaamd 
Netto-passief (-) bkh entiteit lopende periode.

Er was geen specifieke toewijzing aan de reserves onder het maatschap-
pelijk vermogen. Het is onduidelijk of bepaalde bedragen aan de subklasse 
12 Gereserveerde eigen fondsen of subklasse 13 Sociale fondsen ten gunste 
van het personeel moesten worden toegewezen. De toelichtende staten bij 
de jaarrekening bieden hierover geen uitsluitsel.

Het Rekenhof heeft noch van de meeste departementen noch van de dienst 
Federale Accountant toelichting gekregen over de manier waarop het maat-
schappelijk vermogen werd samengesteld. Het kan zich bij gebrek aan vol-
doende documenten niet uitspreken over de juistheid en de volledigheid van 
het maatschappelijk vermogen aan het begin van het boekjaar en de wijzigin-
gen die in de loop van 2010 hebben plaatsgevonden. 

3.2 Voorzieningen

Vijf departementen hebben voorzieningen ingeschreven voor een totaal be-
drag van 95,0 miljoen euro207. De departementen Fedict en Maatschappe-
lijke Integratie stellen dat zij geen materiële geschillen hebben waarvoor een 
voorziening zou moeten worden aangelegd. De FOD Budget en Beheers-
controle heeft geen informatie opgevraagd bij zijn juridische dienst over de 
lopende geschillen en heeft dus ook geen voorziening aangelegd. Ook de 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft geen voorziening aan-
gelegd, hoewel hij diverse geschillen lopen heeft. Als reden stelt de FOD dat 
de risico’s moeilijk kunnen worden ingeschat en dat een actuele geschillen-
lijst ontbreekt.

Het bedrag van de voorzieningen werd bepaald op basis van het ingeschat 
claimbedrag vermenigvuldigd met een geschat risicopercentage. Het Reken-
hof merkt op dat voornamelijk het inschatten van het risicopercentage voor 
de verschillende FOD’s zeer moeilijk is, waarbij vaak 50 % wordt gebruikt bij 
gebrek aan duidelijke indicatoren208.

De inschatting van het claimbedrag wordt door de FOD’s op verschillende 
manieren geïnterpreteerd. Zo wordt er niet altijd rekening gehouden met de 
gerechtelijke intresten die bij een eventuele veroordeling moeten worden be-
taald en die bij oudere claims aanzienlijke bedragen kunnen vertegenwoor-
digen. Bij de FOD Volksgezondheid en de FOD Kanselarij van de Eerste 
Minister zijn er geschillen waarvoor ze geen betrouwbare inschatting kunnen 
maken van het claimbedrag. Voor deze claims werd een voorziening van één 
euro opgenomen. 

207 FOD Volksgezondheid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Sociale 
Zekerheid, FOD Kanselarij van de Eerste Minister en FOD Personeel en Organisatie.

208 Voornamelijk bij de FOD Volksgezondheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg.
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De FOD Volksgezondheid heeft voor een welbepaald geschil een bedrag 
van 1,8 miljoen euro geconsigneerd op een bankrekening van de advocaat 
van het departement die met het dossier is belast en heeft dat bedrag in zijn 
kosten opgenomen. Dit geconsigneerde bedrag werd niet opgenomen in de 
balans onder de vorderingen. Net zoals in diverse andere dossiers, werd in 
de voorziening rekening gehouden met een claimbedrag van één euro aan-
gezien het exacte bedrag nog niet bekend is. 

Diverse geschillen hebben betrekking op meerdere departementen en op 
diensten die ervan afhangen, waarvan sommige nog niet tot Fedcom zijn toe-
getreden. In de voorziening is geen rekening gehouden met deze gedeelde 
verantwoordelijkheid.

Ten slotte merkt het Rekenhof op dat niet voor alle geschillen voorzieningen 
zijn aangelegd. De FOD Volksgezondheid neemt geen geschillen op waar-
voor nog geen dagvaarding werd ontvangen. De FOD Kanselarij van de Eer-
ste Minister neemt enkel de dossiers op waarvoor een budgettaire impact in 
2011 wordt verwacht. 

3.3 Schulden

3.3.1 Algemene commentaar 

De leveranciersrekeningen eind 2010 bieden geen garantie op een getrouw 
beeld. Ze vertonen grotendeels overschatte saldi vermits ze bedragen bevat-
ten die hadden moeten worden toegerekend aan het jaar 2011 alsook bedra-
gen die er op 31 december 2010 niet meer hadden mogen in staan.

Een aantal facturen die waren gedateerd in 2010 maar in 2011 werden ont-
vangen, werden rechtstreeks als schulden ten opzichte van derden in het 
dienstjaar 2010 geboekt, in plaats van op de rekeningen van te ontvangen 
facturen. Bovendien mogen de facturen volgens het normenkader slechts 
aan het jaar 2010 worden gehecht als het recht uiterlijk op 31 december 
2010 werd vastgesteld, wat de departementen niet konden aantonen209. 

Voorts staat bij de FOD Economie de openingsschuld ten aanzien van de le-
verancier Europees Octrooibureau voor een bedrag van 2,2 miljoen euro nog 
steeds op het credit van de rekening vermeld, terwijl ze in januari 2010 werd 
betaald. De betaling staat vermeld op het debet van een wachtrekening van 
de subklasse 49.

Bij de FOD Informatie- en Communicatietechnologie werden de oorspron-
kelijke datums van verschillende facturen die in 2011 waren gedateerd en 
ontvangen, vervangen door de datum van 31 december 2010. Die hand-
geschreven datum werd als documentdatum in het systeem opgenomen in 
plaats van de door de leverancier vermelde datum, en ook als basisdatum210. 

Tot slot boekt de FOD Werkgelegenheid de administratieve boetes die bij 
overtreding van bepaalde sociale wetten worden opgelegd. De vorderingen 
bij het begin van 2010 die het saldo van de niet-betaalde boetes vertegen-

209 Zie verder de commentaar onder punt 3.3.2 “Te ontvangen facturen”.
210 D.w.z. de datum van aankomst van de factuur in het departement, die aangeeft wanneer de 

betaaltermijn begint te lopen. 
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woordigen, bedragen 4,9 miljoen euro211. Voor elk van die boetes erkent de 
FOD een vordering ten aanzien van de overtreder, alsook tegelijkertijd een 
schuld ten aanzien van de RSZ, voor 90 % van het bedrag van de boete212. 

In december 2010 heeft de FOD een bedrag van 2,5 miljoen euro aan de 
RSZ betaald, wat overeenstemt met het aandeel van de tussen januari en 
november 2010 geïnde ontvangsten. Dat bedrag kon niet worden gerecon-
cilieerd met de som van tijdens die periode geïnde ontvangsten. De schuld 
ten overstaan van de RSZ, die gewoonlijk wordt geboekt in een rekening van 
subrubriek 4472 Schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van de In-
stellingen van Sociale Zekerheid wordt bij de betaling overgedragen naar de 
leveranciersrekening van de RSZ. Er hoeven geen verschillende rekeningen 
te worden gebruikt, te meer omdat de herclassificering de lezing van de jaar-
rekening bemoeilijkt. 

3.3.2 Te ontvangen facturen213

De bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 voorziet in een 
subrubriek 4408 te ontvangen facturen om op het einde van het boekjaar in 
de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding rechten te kun-
nen vaststellen voor verrichtingen die beantwoorden aan de vier voorwaar-
den die door de wet van 22 mei 2003 zijn vastgelegd voor het erkennen van 
een recht, maar waarvoor het departement de factuur nog niet in zijn bezit 
heeft214. 

De instructies die de dienst Federale Accountant aan de departementen 
heeft meegedeeld in verband met het gebruik van die subrubriek, zijn voor-
namelijk om de volgende redenen niet in overeenstemming met het wettelijk 
en reglementair kader:

Enerzijds werden de te ontvangen facturen in de loop van de maand mei 
2011 geboekt. Om aan het boekjaar 2010 te kunnen worden toegewezen, 
hadden de rechten uiterlijk op 31 december 2010 moeten worden vastge-
steld. Zelfs als het nadelig is voor het weergeven van de economische reali-
teit in de rekeningen, mogen die bedragen bijgevolg niet worden vermeld in 
de subrubriek 4408 van de verschillende departementen. Bijgevolg moeten 
de kosten in de resultatenrekening of de vaste activa in de balans, naarge-
lang van het geval, eveneens worden verminderd met het bedrag van die te 
ontvangen facturen, d.i. in totaal ongeveer 16 miljoen euro. 

Anderzijds wordt het probleem niet opgelost door die te ontvangen fac-
turen enkel in de algemene boekhouding te boeken zonder impact op de 
begrotingsboekhouding. Dit is immers in strijd met een ander beginsel van 
de boekhoudhervorming, namelijk het in artikel 22 van de wet van 22 mei 

211 Overigens moet worden onderstreept dat dat bedrag een zeker aantal oude saldi omvat waarvoor 
er beperkte kansen op terugvordering zijn. 

212 90 % van de geïnde vorderingen moet worden doorgestort aan de RSZ en 10 % aan de Schatkist, 
volgens artikel 13ter van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten 
toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.

213 Voor meer details over de problematiek van de te ontvangen facturen in Fedcom wordt verwezen 
naar het artikel “Registratie in Fedcom van de verrichtingen inzake begrotingsuitgaven op basis 
van de vastgestelde rechten” in Deel III van dit Boek.

214 Zie de nota bene in verband met subrubriek 4408 – Te ontvangen facturen van het boekhoudplan 
in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
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2003 opgenomen beginsel om begrotingsverrichtingen gelijktijdig in de alge-
mene boekhouding en in de begrotingsboekhouding te boeken. Aangezien 
die procedure de deur openzet voor een mogelijke laattijdige boeking van 
rechten waarvoor de voorwaarden tot vaststelling nochtans al in 2010 waren 
vervuld, heeft ze bovendien tot gevolg dat de betrokken uitgaven worden ge-
dragen door de begroting van een later jaar, wat in strijd is met het principe 
van de annaliteit van de begroting. Dit gebeurt ten koste van een dubbele 
vaststelling van het recht, een eerste keer in de loop van het jaar 2011 (im-
pact op de algemene en op de begrotingsboekhouding) en een tweede keer 
bij de afsluitverrichtingen van het boekjaar 2010 (overdracht van de impact in 
de algemene boekhouding van het boekjaar 2011 naar het boekjaar 2010). 

De departementen hebben bovendien de voorschriften van de dienst Fede-
rale Accountant niet op coherente wijze toegepast. Sommige departemen-
ten hebben getracht de leveringen en prestaties in kwestie zo nauwkeurig 
mogelijk te identificeren, zonder dat ze echter dezelfde criteria gebruikten. 
De meeste departementen hebben min of meer mechanisch één of meer 
door de dienst Federale Accountant voorgestelde identificatiemethodes toe-
gepast. Daaruit volgt dat het bedrag voor de te ontvangen facturen dat in de 
meeste departementen is ingeschreven, niet het totale bedrag weerspiegelt 
van de leveringen en prestaties die in de loop van 2010 waren ontvangen en 
aanvaard maar op 31 december 2010 nog niet waren betaald. Daarnaast be-
staat de mogelijkheid dat sommige bedragen die werden opgenomen onder 
de te ontvangen facturen betrekking hebben op leveringen en prestaties die 
niet beantwoorden aan de voornoemde criteria. 

3.3.3 Schulden inzake bezoldiging van het personeel 

De schulden inzake bezoldiging van het personeel (sociale en fiscale schul-
den en schulden ten aanzien van de personeelsleden) bedragen iets meer 
dan 58 miljoen euro. 

Het Rekenhof verwijst naar de opmerkingen over de personeelsuitgaven die 
het in het hiernavolgende hoofdstuk 2 Resultatenrekening heeft geformu-
leerd met betrekking tot het bestaan, de volledigheid en de waardering van 
die schulden. 

De opmerkingen die specifiek op deze sectie van de balans betrekking heb-
ben, houden verband met de verkeerde presentatie van een deel van de 
personeelsschulden in rubrieken of zelfs subklassen die daarvoor niet zijn 
bedoeld. 

Ten eerste werden niet met het boekhoudplan overeenstemmende rubrieken 
gebruikt om personeelsschulden te boeken vanaf de maand december 2010. 
De rubrieken 402, 442, 444 en 447 die in het boekjaar 2009 terecht werden 
gebruikt, werden immers vervangen door de rubrieken 440 en 460 die nor-
maal zijn bedoeld om schulden te boeken in verband met de aankoop van 
goederen en diverse diensten bij derden215. De dienst Federale Accountant 

215 Respectievelijk “niet-onderworpen aan het algemeen boekhoudplan” (rubriek die werd 
gebruikt voor de schulden ten aanzien van personeelsleden en van de sociale zekerheid) en 
"onderworpen aan het algemeen boekhoudplan van dezelfde institutionele groep" (gebruikt voor 
de bedrijfsvoorheffing). 
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verklaart dat de interfaces moesten worden gewijzigd nadat de FOD Finan-
ciën, die de bezoldigingen en de fiscale en sociale lasten in dat verband 
betaalt216, in 2011 in Fedcom was gestapt.

Onverminderd de analyse van de nieuwe interfaces die het Rekenhof in het 
kader van de controle van de rekeningen 2011 van de Fedcomdepartemen-
ten zal maken, onderstreept het dat de toekomstige instap van een depar-
tement in het project geenszins de rekeningen van een voorgaand jaar mag 
beïnvloeden. Die verrichtingen hadden dus op zijn minst in de passende ru-
brieken moeten worden geherklasseerd, als onderdeel van de afsluitverrich-
tingen. 

Overigens worden andere personeelsuitgaven, onder meer vergoedingen 
van prestaties en presentiegelden verschuldigd aan de commissarissen van 
de federale regering en bezoldigingen in natura van het personeel, in een 
niet-passende rubriek van de schulden geklasseerd, die bovendien verschilt 
van het ene departement tot het andere. 

3.4 Overlopende rekeningen 

In tegenstelling tot wat de titel Over te dragen ontvangsten van rubriek 
493 van de rekening 2010 aangeeft, zijn de hierin geboekte bedragen voor 
het merendeel geen eigen ontvangsten van de FOD’s die naar een later 
boekjaar moeten worden overgedragen217. 

Deze rubriek had moeten dienen om de intresten, huurvergoedingen en an-
dere burgerlijke vruchten, alsook de vergoedingen voor in de tijd gespreide218 
prestaties pro rata temporis te boeken, overeenkomstig artikel 24 van het 
bovenvermeld koninklijk besluit van 10 november 2009. 

Die overlopende rekeningen zijn nochtans onontbeerlijk om de kosten en 
opbrengsten aan het juiste boekjaar toe te rekenen, ongeacht de bedragen 
in kwestie. 

3.5 Wachtrekeningen

De FOD Economie centraliseert via de Belgische Dienst voor de Intellectuele 
Eigendom (DIE) de aanvragen voor de verwerving van Europese octrooien 
door Belgische entiteiten. De FOD treedt vervolgens op als tussenpersoon 
tussen die aanvragers, bij wie hij een taks int, en de Wereldorganisatie Intel-
lectuele Eigendom (WIE) en het Europees Octrooibureau (EOB) waaraan de 
FOD een bijdrage doorstort. 

De FOD gebruikt drie rekeningen van de rubriek 493, d.w.z. overlopende 
rekeningen, om die innings- en overdrachtverrichtingen uit te voeren. 

Het Rekenhof stelt vast dat de ontvangsten en betalingen ten aanzien van 
eenzelfde instelling in de loop van het jaar niet altijd vanaf dezelfde rekenin-
gen gebeuren. Daarenboven was het niet mogelijk de geïnde ontvangsten 
volledig te reconciliëren met de stortingen aan het EOB. De gebruikte reke-

216 En dus van de bezoldigingen van december 2010, die op 3 januari 2011 werden betaald.
217 Zie hierna punt 3.5.
218 Onder andere de informaticalicenties.
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ningen moeten immers worden aangezuiverd naarmate de betalingen aan de 
internationale instellingen worden uitgevoerd en mogen normaal slechts een 
creditsaldo vertonen dat overeenstemt met de ontvangsten die nog moeten 
worden overgedragen. Deze ontvangsten zouden dus duidelijk moeten kun-
nen worden geïdentificeerd, wat niet het geval is. 

Deze manier van werken leidt op het einde van het jaar tot belangrijke debet- 
en creditsaldi op die rekeningen, die niet het saldo weerspiegelen van de 
bedragen die nog moeten worden overgedragen. 

Bovendien staat op één van de rekeningen van rubriek 493 een bedrag in 
debet van 2,2 miljoen euro, dat de voor eenzelfde bedrag op de leveranciers-
rekening van het EOB geopende schuld had moeten aanzuiveren. 
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Hoofdstuk 2
Resultatenrekening

1 Resultatenrekening - samenvatting219

Kosten (in euro) Opbrengsten (in euro)
Aanwending van 
consumptiegoederen 
en diensten van derden 
voor bewerking of 
doorverkoop

-234.618,00 Verkopen van 
handelsgoederen 
met het oog op hun 
doorverkoop

768.633,48

Andere aanwendingen 
van verbruiksgoederen 
en van diensten van 
derden

286.457.532,53 Gefactureerde 
prestaties van diensten

15.830.009,85

Directe en indirecte 
bezoldigingen van 
het personeel en van 
daarmee gelijkgestelde 
personen

441.035.166,06 Belastingen op de 
productie en de invoer

28.784.744,32

Economische 
afschrijvingen op 
oprichtingskosten, 
op immateriële vaste 
activa en op materiële 
vaste activa

5.100.462,51 Te ontvangen en 
andere courante 
financiële inkomsten 
– te ontvangen 
huurprijzen voor 
terreinen en minerale 
reserves

3.787.911,81

Economische subsidies 
aan de productie

32.687.616,93 Andere 
inkomensoverdrachten 
dan belastingen en 
sociale bedragen

136.291.238,64

Interesten en andere 
courante financiële 
lasten 

151.616,94   

Sociale prestaties 2.322.799.632,93   

Andere 
inkomensoverdrachten 
dan sociale prestaties

12.265.018.952,73   

Andere 
kapitaaloverdrachten

9.160.125,79   

Waardeverminderingen 
op activa (positieve 
wijzigingen)

55.471.147,74    

Dotaties aan de 
voorzieningen voor 
risico's en toekomstige 
kosten219

31.929.479,52   

15.449.577.115,68 185.462.538,10

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de admi-
nistratie.
219 Dat bedrag maakt stricto sensu deel uit van de boekingen in verband met de toewijzing van het 

resultaat aan het eigen vermogen. Het wordt nochtans hier vermeld opdat het totaalbedrag van 
de kosten zou overeenstemmen met het bedrag van het economisch resultaat dat hierna wordt 
besproken.
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2 Economisch en budgettair resultaat 

Het economisch resultaat en het begrotingssaldo220 komen als volgt tot stand: 

Economisch resultaat Fedcom (in miljoen euro)
Opbrengsten 185,5  

Kosten 15.449,6

Resultaat -15.264,1

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de admi-
nistratie

Begrotingssaldo Fedcom (in miljoen euro)
 Ontvangsten 128,0  

Uitgaven 15.348,1

 Nettobegrotingssaldo -15.220,1  

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de admi-
nistratie

Het verschil van 101,5 miljoen euro tussen de economische kosten en de 
begrotingsuitgaven zoals die blijken uit de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen voorgesteld hierna in hoofdstuk 3, kan hoofdzakelijk 
worden verklaard door de volgende factoren. Uitgaande van de kosten zoals 
opgenomen in de resultatenrekening (economische kosten) moeten de kos-
ten in mindering worden gebracht die geen budgettaire weerslag hebben, 
d.w.z. de waardeverminderingen (55,4 miljoen euro), de dotaties voor ge-
schillen (31,9 miljoen euro), de afschrijvingen (5,1 miljoen euro), de te ontvan-
gen facturen221 (15,8 miljoen euro), het vakantiegeld (22,5 miljoen euro) en 
de loonachterstallen (3,2 miljoen euro). Vervolgens moeten de begrotingsuit-
gaven eraan worden toegevoegd die niet in de kosten zijn opgenomen, met 
name de verwervingen van vaste activa (30,5 miljoen euro). 

Het verschil tussen de economische opbrengsten en de begrotingsontvang-
sten kon het Rekenhof daarentegen niet verklaren op basis van de beschik-
bare informatie. De moeilijkheden bij de reconciliatie van die verschillende 
bedragen herinneren er nog eens aan hoe belangrijk het is effectief alle be-
grotingsverrichtingen in de samenvattende rekeningen van de begrotingsver-
richtingen (klassen 8 en 9) te boeken. Dit is niet altijd het geval, zoals hierna 
in hoofdstuk 3 in detail wordt uiteengezet. 

220 Voor meer details over het begrotingssaldo wordt verwezen naar hoofdstuk 3 “Samenvattende 
rekening van de begrotingsverrichtingen”.

221 Na de uitzuivering van de te ontvangen facturen in verband met de vaste activa, die geen invloed 
hebben op de economische kosten en evenmin op de begrotingsuitgaven.
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De bestemming van het resultaat ziet er als volgt uit: 

Bestemming van het resultaat (in euro)

Totaal van de courante kosten 15.353.016.362,63

Totaal van de kapitaalverrichtingen inzake kosten 64.631.273,53

Dotaties voor voorzieningen voor risico's en toekomstige 
kosten

31.929.479,52

Totale kosten 15.449.577.115,68 
Totale opbrengsten 185.462.538,10
Geaggregeerd economisch resultaat -15.264.114.577,58

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de admi-
nistratie

Dat het economisch resultaat negatief is, d.w.z. dat er een negatieve variatie 
van het nettoactief is, kan worden verklaard door het feit dat de enige FOD 
binnen de federale en programmatorische overheidsdiensten die door zijn 
aard meer ontvangsten dan uitgaven realiseert, namelijk de FOD Financiën, 
momenteel nog niet in het Fedcom-project is opgenomen.  

3 Kosten

3.1 Aankopen van consumptiegoederen en van diensten van derden 

Het Rekenhof stelt vast dat de verschillende werkwijzen die de FOD’s han-
teren het niet mogelijk maken zich een idee te vormen of die kosten correct 
worden geboekt. 

Soms verstrijken er tussen de ontvangst van de factuur en de werkelijke 
boeking ervan in het SAP-systeem tot zes maanden, wat kan leiden tot een 
onderschatting van die kosten. 

Bovendien worden sommige facturen opgesplitst en afzonderlijk ingeschre-
ven, met een afzonderlijk documentnummer voor elke boeking in Fedcom 
(op basis van kopies). In bepaalde gevallen werden facturen gedeeltelijk ge-
boekt en was het niet mogelijk zich ervan te vergewissen dat de volledige 
kosten werden geboekt. 

Vervolgens moet worden onderstreept dat verschillende facturen voor pres-
taties die twee boekjaren dekken (namelijk huurgelden en informaticalicen-
ties), voor hun volledig bedrag op een boekjaar werden geboekt. Die be-
dragen hadden pro rata temporis moeten worden geboekt krachtens artikel 
24 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het 
boekhoudplan222.

Zo werden ook sommige uitgaven van dezelfde aard op twee of zelfs drie 
verschillende rekeningen van subklasse 61 geboekt. 

Tot slot hebben de FOD Economie en de POD Maatschappelijke Integratie 
bewust uitgaven gekoppeld aan niet-gepaste bestelbons, om budgettaire re-
denen. 

222 Zie eveneens punt 3.4 Overlopende rekeningen in hoofdstuk 1 hiervoor.
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Het Rekenhof merkt meer in het algemeen op dat sommige uitgaven (onder 
andere subsidies) niet worden geboekt op de gepaste subklasse van kosten. 
Deze toestand heeft echter geen rechtstreekse weerslag op het resultaat van 
het jaar. 

3.2 Personeelskosten

De totale personeelskosten die werden geboekt in de subklasse 62 en de ru-
brieken 611 en 663 bedragen iets meer dan 493 miljoen euro. Het merendeel 
van de personeelskosten (81 %223) wordt door de Centrale Dienst der Vaste 
Uitgaven (CDVU) berekend en vereffend vooraleer het wordt geïntegreerd in 
de Fedcomapplicatie via maandelijkse interfaces die de CDVU aan de dienst 
Federale Accountant224 toestuurt. 

De overgang van een kasboekhouding naar een boekhouding op basis van 
de vastgestelde rechten heeft een invloed op het bedrag van de personeels-
uitgaven in die zin dat de wedden worden geboekt op het ogenblik waarop de 
prestatie wordt uitgevoerd. Voor de departementen van roll out 1 betekent dit 
namelijk dat de wedden van december 2010 deel uitmaken van het resultaat 
van 2010 (nieuwe regel) net zoals die van december 2009 (overblijfsel van de 
oude regel), en dat in 2010 dus dertien maanden wedde in plaats van twaalf 
worden verwerkt.

Midden juni 2011 werd, met boekingsdatum 31 december 2010, een voor-
ziening voor het vakantiegeld 2010 geboekt, die in de maand mei 2011 werd 
betaald (ongeveer 22,5 miljoen euro) en een andere voorziening voor de 
achterstallige wedden van 2010 of voorgaande jaren die in 2011 werden 
betaald (ongeveer 3,2 miljoen euro). Deze werden eind 2010 niet geraamd 
maar steunen op de in 2011 werkelijk betaalde bedragen. 

Eigenlijk moeten voor die voorzieningen dezelfde opmerkingen worden ge-
formuleerd als in punt 3.3.2 Te ontvangen facturen van hoofdstuk 1, over het 
vaststellen van rechten voor begrotingsverrichtingen na 31 december 2010, 
het verbreken van de simultaneïteit tussen de boeking in de algemene boek-
houding en de aanrekening in de begrotingsboekhouding en het niet-naleven 
van het principe van de annaliteit van de begroting. De bedragen in kwestie 
mogen in deze omstandigheden niet worden opgenomen in de personeels-
uitgaven en in de overeenstemmende schuldenrekeningen op 31 december 
2010, zelfs als dit nadelig is voor de weerspiegeling van de economische 
realiteit in de rekeningen.

Wat de evaluatie ervan betreft, omvat de voorziening voor vakantiegeld, in 
tegenstelling tot het jaar 2009, wel de bedragen van de leden van de minis-
teriële kabinetten, maar nog steeds niet het vakantiegeld dat vervroegd werd 
uitbetaald vóór mei 2011.

Er werd geen specifieke voorziening aangelegd voor het deel van de com-
petentiepremies die betrekking hebben op 2010 maar die voornamelijk in de 
maand september 2011 worden betaald.  

223 89 %, na het uitfilteren van de personeelsuitgaven van de dotatie die aan de RKW werd gestort 
voor de betaling van de sociale toelagen aan de werknemers.

224 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, “Integratie van de verrichtingen van de Centrale Dienst der Vaste 
Uitgaven in Fedcom”, p. 474 e.v. 
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De betaling van syndicale premies door de FOD Kanselarij van de Eerste 
Minister aan de erkende vakorganisaties staat los van de stortingen van 
vakbondspremies door de verschillende bijdrageplichtige diensten. De beta-
ling van de syndicale premies gebeurt op basis van schuldvorderingen van 
die vakorganisaties, in verhouding tot hun ledenaantallen. Omdat er in de 
schuldvorderingen van de vakorganisaties geen onderscheid wordt gemaakt 
naargelang de entiteiten waar die leden werkzaam zijn, kan de FOD Kanse-
larij van de Eerste Minister geen reconciliatie maken tussen de ontvangsten 
en de uitgaven225.

Verschillende soorten uitgaven die bij de personeelskosten worden vermeld, 
horen daar overigens niet thuis. Zo wordt de dotatie van 41,2 miljoen euro 
aan de RKW voor de betaling van de kinderbijslag en gelijkaardige sociale 
uitkeringen aan werknemers verkeerdelijk vermeld in rubriek 663 Allerhande 
geldelijke sociale toelagen rechtstreeks uitgekeerd aan de ambtenaren en 
hun rechthebbenden, d.w.z. dat ze geboekt wordt als de kinderbijslagen die 
rechtstreeks worden betaald aan de personeelsleden van de verschillende 
departementen of hun rechthebbenden. Dat bedrag dat in de verkeerde ru-
briek werd geboekt, vertegenwoordigt 86 % van het saldo van die rubriek op 
31 december. 

Tot slot heeft de interface voor de wedden van december, die op 3 januari 
2011 werden betaald, 31 december 2010 als boekingsdatum en 3 januari 
2011 als documentdatum. De betaaldatum als documentdatum gebruiken 
is niet in overeenstemming met de normen. Krachtens de wet van 22 mei 
2003 moeten de vastgestelde rechten immers, zelfs als ze via een interface 
worden geboekt, steunen op een verantwoordingsstuk dat een datum draagt 
die ouder is dan of gelijk aan de datum van de vaststelling van het recht. 

Deze laatste twee opmerkingen hebben echter geen invloed op het resultaat 
van het boekjaar. 

3.3 Overige kosten

De rangschikking van die verschillende kosten waarin het boekhoudplan 
voorziet, gebeurt niet altijd correct. 

Zo wordt rubriek 643 van de resultatenrekening gebruikt voor de toelagen 
aan producenten voor de verbetering van het leefmilieu en vertoont hij een 
saldo van 11,5 miljoen euro op het einde van het jaar. Met uitzondering van 
een kost van 1,0 miljoen euro hebben de 35 grootste kosten die werden ge-
boekt, in werkelijkheid betrekking op overdrachten van inkomsten aan instel-
lingen zonder winstoogmerk. De rubriek 649 die voor dergelijke overdrachten 
is bedoeld, had dus op zijn minst voor 6,5 miljoen extra moeten worden ge-
debiteerd in plaats van de rubriek voor de subsidies aan producenten voor 
de verbetering van het leefmilieu. 

225 Zie ook punt 4.2 Opbrengsten-specifiek in dit hoofdstuk.
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Zo werd ook de aankoop van vaccins tegen de griep A/H1N1226 (41,3 miljoen 
euro) geboekt in de subklasse 61, als kosten van geschillen, in plaats van in 
de subklasse voor sociale prestaties, zoals dat het jaar voordien terecht was 
gebeurd. 

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft overigens minstens 0,5 mil-
joen euro subsidies geboekt in de rekeningen 2010 terwijl die vastgestelde 
rechten betrekking hebben op verrichtingen die moeten worden toegerekend 
aan het jaar 2011. 

De FOD Economie tot slot heeft sommige betalingen voor toelagen of bij-
dragen aan internationale organisaties afgestemd op de beschikbare veref-
feningskredieten, zonder rekening te houden met het boekjaar waartoe de 
schuldvordering behoort. 

4 Opbrengsten

4.1 Algemeen

Op het vlak van de opbrengsten geeft de resultatenrekening 2010 geen dui-
delijk en volledig beeld. Onder meer door de moeilijkheden die de departe-
menten hebben om zich de notie van het vastgesteld recht eigen te maken, 
kan het Rekenhof zich niet uitspreken over de volledigheid van de geboekte 
opbrengsten. Het ontbreken van eindejaarsverrichtingen zoals op te stellen 
facturen, op te stellen creditnota’s, over te dragen opbrengsten en toe te 
rekenen opbrengsten, impliceert dat er op afsluitingsdatum geen correcte 
afgrenzing van de opbrengsten is gebeurd. Uit de historiek van de groot-
boekrekeningen kan bovendien op basis van de opgenomen omschrijving 
in de tekstrubriek of juist door het ontbreken van dergelijke omschrijving niet 
steeds worden besloten wat de aard van de prestaties is of op welke boek-
houdkundige periode de opbrengsten betrekking hebben. Dit bemoeilijkt de 
boeking van afsluitingsverrichtingen en regularisaties.

Zoals hoger aangegeven werden in 2010 nog correcties voor 2009 aange-
bracht die het resultaat van 2010 hebben beïnvloed, voor een totaalbedrag 
van 1,8 miljoen euro. Die correcties hebben te maken met het inbrengen van 
vastgestelde rechten van de FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie 
naar aanleiding van de samenstelling van het maatschappelijk vermogen. 

De analyse van de grootboekrekeningen bracht bovendien diverse adminis-
tratieve tekortkomingen aan het licht. Zo is er vaak een groot tijdsverloop 
tussen de datum van het boekingsdocument en de boekingsdatum, wat erop 
wijst dat stukken laattijdig worden ingevoerd en de opbrengsten onregelma-
tig worden geboekt. De tussentijdse boekhoudkundige situaties geven dan 
ook geen correct beeld van de geboekte opbrengsten. In een aantal gevallen 
gaat zelfs de boekingsdatum de datum van het boekingsdocument vooraf. 

Het onderzoek van de jaarrekening heeft ook uitgewezen dat opbrengsten in 
grote mate worden geboekt op het moment dat ze effectief worden geïnd en 
vaak extracomptabel worden bijgehouden. Voorts toont de analyse van de 

226 Het zijn diezelfde vaccins die bij de afsluitverrichtingen als activa werden opgenomen bij de 
voorraden voor het niet-verbruikte gedeelte.
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grootboekrekeningen aan dat een aantal opbrengsten onmiddellijk bij de ef-
fectieve ontvangst in het resultaat worden geboekt. Beide situaties leiden tot 
een vertraagde boeking van de vastgestelde rechten en een onderschatting 
van de geboekte opbrengsten.

4.2	 Specifiek

In het kader van de controle van de jaarrekening 2010 heeft het Rekenhof 
ook nagegaan of de vaststellingen uit zijn onderzoek naar de door de FOD 
Kanselarij van de Eerste Minister te innen bijdragen voor de uitbetaling van 
vakbondspremies227, werden opgevolgd. Het stelde daarbij meer bepaald 
vast dat er geen volledige lijst van bijdrageplichtige diensten bestaat, dat 
het niet zeker is dat alle diensten tijdig de juiste bedragen betalen en dat het 
evenmin zeker is dat de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestorte 
bedragen effectief zijn verschuldigd.

De FOD verklaarde dat er nog geen definitieve lijst van bijdrageplichtige 
diensten voorhanden is maar dat een bijzondere werkgroep die problematiek 
momenteel onderzoekt. De FOD kan ook nog steeds niet garanderen dat 
alle verschuldigde bedragen effectief worden geïnd. Omdat er geen afstem-
ming kan worden gemaakt tussen de premies die worden ontvangen van de 
bijdrageplichtige diensten en de betalingen die aan de vakbonden worden 
verricht, kunnen er verliezen ontstaan.

De opbrengsten van de FOD Sociale Zekerheid werden in belangrijke mate 
beïnvloed door de aanzuivering met 41,0 miljoen euro, ten laste van de bijkre-
dieten 2010228, van de thesaurierekening DG Personen met een handicap, 
die op het einde van 2009 een negatief saldo vertoonde.

Bij de FOD Sociale Zekerheid bevatten de twee rekeningen van de reken-
plichtigen Terugvorderingen inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten 
op 31 december 2009 een totaalbedrag van 47,9 miljoen euro aan niet-inge-
vorderde vastgestelde rechten229. Die openstaande vorderingen werden niet 
in de beginbalans van de FOD opgenomen, wat een onderschatting van het 
maatschappelijk vermogen bij de opstart in Fedcom en een overschatting 
van de opbrengsten verbonden aan het boekjaar 2010 impliceert. Uit een 
reconciliatie die de FOD heeft uitgevoerd, blijkt dat in 2010 via transferten 
van wachtrekeningen 12,5 miljoen euro aan rechten werden aangezuiverd, 
dat 19,5 miljoen euro aan nieuwe rechten werden vastgesteld en dat rech-
ten voor een totaalbedrag van 14,3 miljoen euro werden kwijtgescholden en 
geannuleerd. Daardoor blijven eind 2010 nog 40,6 miljoen euro rechten in te 
vorderen. Gezien de beheersrekeningen 2010 van de rekenplichtigen nog 
niet zijn ingediend, kan het Rekenhof geen uitspraak doen over de correct-
heid van de bedragen die als vastgestelde rechten in de boekhouding zijn 
ingeschreven, noch over de realiteit van de rechten die werden kwijtgeschol-
den en geannuleerd. 

227 Zie ook punt 3.2 Personeelskosten in dit hoofdstuk.
228 Aanrekening op de BA 24.55.22.34.31.06.
229 Op de grootboekrekening 761625 werd echter een bedrag van 48,7 miljoen euro geboekt.
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Hoofdstuk 3
Samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen

De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen vormt een be-
standdeel van de algemene boekhouding en heeft dan ook enkel betrek-
king op de verrichtingen van de Fedcomdepartementen. Ze weerspiegelt 
de ontvangsten en uitgaven die werden geboekt in de daartoe in het boek-
houdplan opgenomen begrotingsklassen op basis van de ESR-economische 
classificatie. De rekening mag dus niet worden verward met de rekening van 
uitvoering van de begroting, die de Kamer in staat stelt zich uit te spreken 
over de uitvoering van de verleende machtigingen. De vergelijking tussen de 
samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en de uitvoerings-
rekening van de begroting moet overigens de mogelijkheid bieden zich ervan 
te vergewissen dat de boekingen van de verrichtingen van budgettaire aard 
overeenstemmen met de overeenstemmende budgettaire vereffeningen. 

Voor 2010 zijn de volgende totalen vermeld: 

Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen (in miljoen euro)

Klasse 9 - Begrotingsontvangsten 128,0
Klasse 8 - Begrotingsuitgaven 15.348,1

Het onevenwicht tussen de ontvangsten en de uitgaven kan voornamelijk 
worden verklaard door het niet in rekening nemen van de verrichtingen van 
de FOD Financiën, die in 2010 nog niet tot de perimeter van Fedcom be-
hoorde. 

Voor de ontvangsten vermelden de bedragen de vastgestelde rechten van 
het jaar, en niet de geïnde ontvangsten, overeenkomstig de ESR-methode en 
de artikelen 20 en 27 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van 
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. 

Het Rekenhof onderstreept dat de samenvattende rekening van de begro-
tingsverrichtingen 2010 niet wordt ondersteund door de boekingen in de al-
gemene boekhouding. De SAP-applicatie maakt het momenteel immers niet 
mogelijk de boekhoudkundige verrichtingen van budgettaire aard tegelijker-
tijd in de rekeningen van de begrotingsklassen230 te boeken, zoals nochtans 
wordt opgelegd door artikel 13 van de wet van 22 mei 2003. Wegens die 
tekortkoming heeft de administratie de bovenvermelde samenvattende reke-
ning opgesteld op basis van de uitvoeringsrekening van de begroting, zodat 
de overeenstemming tussen de algemene boekhouding en de begrotings-
boekhouding niet kan worden gewaarborgd door de vergelijking tussen die 
twee staten. 

230 Klassen 8 en 9 van het boekhoudplan.  
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Het Rekenhof merkt op dat de vergelijking tussen de samenvatting van de 
begrotingsverrichtingen zoals die uit deze rekening blijkt en de bewegingen 
van de algemene rekeningen van de economische boekhouding met een 
ESR-code voor de meeste rubrieken231 verschillen oplevert tussen de inge-
schreven bedragen. Sommige algemene rekeningen van budgettaire aard 
hebben geen ESR-code ontvangen, met als gevolg dat het op die manier 
onmogelijk is een exhaustieve staat van de begrotingsaanrekeningen op te 
stellen. 

Het Rekenhof heeft eveneens verschillen vastgesteld tussen de uitvoerings-
rekening van de begroting en de samenvattende rekening van de begrotings-
verrichtingen. De administratie heeft geen enkel van de vastgestelde ver-
schillen verantwoord. 

231  Groepering op drie cijfers.
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Hoofdstuk 4
Toelichting

Net zoals vorig jaar bevat de Toelichting bij de jaarrekening slechts een be-
perkt aantal verantwoordingsstaten. Ze hebben betrekking op een deel van 
de materiële en immateriële vaste activa, de voorzieningen voor hangende 
geschillen en de staat van de diverse vorderingen, met een eraan gekop-
pelde ouderdomsbalans van de vorderingen. Die situatie is onder meer het 
gevolg van de onvolledigheid van de balans en van de afwezigheid van een 
definitief reglementair kader. 

In dat verband wijst het Rekenhof erop dat de ministerraad van 2 septem-
ber 2011 het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende 
regels van voorstelling van de jaarrekening heeft goedgekeurd, in uitvoering 
van artikel 17, 3e lid, van de wet van 22 mei 2003. Dat ontwerp bevat de tech-
nische gegevens over de jaarrekening, op basis waarvan de balans en de 
resultatenrekening kunnen worden geanalyseerd en waarmee de rechten en 
verplichtingen buiten balans worden gespecificeerd, en somt de verschillen-
de staten op die deel moeten uitmaken van de toelichting bij de jaarrekening. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat het in afwachting van dat besluit de dienst 
Federale Accountant in de loop van 2010 twee documenten had toegestuurd, 
die tot doel hadden de toegevoegde waarde van de verantwoordingsstaten 
als toelichting bij de cijfers van de balans en de resultatenrekening te ver-
groten232. De dienst heeft van die informatie geen gebruik gemaakt en heeft 
evenmin de departementen erover ingelicht.

De bij de jaarrekening 2010 gevoegde Toelichting biedt overigens weinig 
meerwaarde voor het onderzoek van de rekening aangezien ze geen enkele 
informatie, duiding of uitleg bevat over de posten die in de diverse deelstaten 
van de jaarrekening worden geboekt, noch over de elementen die normaal 
in de klasse 0 (rechten en verplichtingen buiten balans) moeten worden ge-
registreerd.

232 Enerzijds, een document met opmerkingen en aandachtspunten bij het koninklijk besluit van 
10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan, en, anderzijds, een inventaris 
van op te stellen en voor te leggen documenten in het kader van de controle van de jaarrekening.

Toelichting  Jaarrekening
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Hoofdstuk 1 
Evolutie van de staatsschuld 

In 2010 bedroegen de brutofinancieringsbehoeften van de Staat 43.490,6 mil-
joen euro. Om die behoeften en een deel van de beheersverrichtingen te 
financieren, heeft de Staat voor 45.302,6 miljoen euro aan langetermijnef-
fecten uitgegeven.

Tussen 31 december 2009 en 31 december 2010 steeg de brutostaats-
schuld met 19.768,6 miljoen euro. Op het einde van het jaar bedroeg ze 
341.608,2 miljoen euro. De geconsolideerde bruto-overheidsschuld 
(340.739 miljoen euro), uitgedrukt in procent van het BBP, steeg in die  
periode met 0,3 percentpunt tot 96,2 % op 31 december 2010.

1 Inleiding 

De brutofinancieringsbehoefte van de Staat wordt hier gedefinieerd als alle 
uitgaven die gefinancierd werden door leningen in 2010. Onder de evolutie 
van de staatsschuld wordt de schommeling tussen 31 december 2009 en 
31 december 2010 verstaan van de bedragen die in de toestand van de 
staatsschuld zijn opgenomen.

Hoewel beide concepten met elkaar verbonden zijn, moeten ze afzonderlijk 
worden geanalyseerd omdat uiteenlopende factoren aan de basis kunnen 
liggen van hun evolutie.

Zo heeft de terugbetaling van een op vervaldag gekomen lening die gefinan-
cierd wordt met een nieuwe lening, een impact op de financieringsbehoefte 
maar niet op het bedrag van de schuld. Dat laatste blijft immers stabiel aan-
gezien er een nieuwe lening in de plaats komt van de op vervaldag gekomen 
lening.

De overname van een schuld, daarentegen, doet het bedrag van de staats-
schuld toenemen maar heeft geen impact op de financieringsbehoefte. De 
overname van een schuld zou zich pas kunnen laten voelen op het niveau 
van de financieringsbehoefte op het moment dat de leningen in verband met 
die schuld worden terugbetaald.

Het begrotingstekort heeft dan weer invloed op zowel de financieringsbe-
hoefte als de evolutie van de schuld.

2 Financieringsbehoeften en -middelen 

Brutofinancieringsbehoeften 

Zoals tabel 1 hierna toont, bedroeg de brutofinancieringsbehoefte van de 
Staat 43.490,6 miljoen euro in 2010..
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Tabel 1 – Financieringsbehoeften voor 2010 (in miljoen euro)233

Financieringsbehoeften 43.490,6
Begrotingstekort (op kasbasis) 8.634,8 
Saldo van de thesaurieverrichtingen 2.517,2
Terugbetaling van langetermijnleningen die in 2010 op vervaldag 
kwamen233 

OLO 21.725,6
Schatkistbons – Zilverfonds 1.539,1
Staatsbons 907,8
Privéleningen 728,4
In euro geswapte leningen in vreemde munt 369,4
Leningen in vreemde munt 610,6

Vervroegde terugkoop van OLO’s die vanaf 2011 op vervaldag 
komen 

6.457,7

Thesaurieverrichtingen zijn verrichtingen die financiële stromen teweegbren-
gen die niet in de begroting worden opgenomen. Thesaurieverrichtingen om-
vatten: 

•	 derdengelden: dat zijn fondsen die de Thesaurie int voor rekening van 
andere overheden, zoals de overdrachten naar de gemeenschappen en 
de gewesten, de alternatieve financiering van de sociale zekerheid, de 
opcentiemen ten voordele van de provincies en de gemeenten en de ver-
richtingen met de Europese Unie; 

•	 uitgifteverschillen: die vloeien voort uit het verschil tussen de uitgifteprijs 
en de nominale waarde van de uitgegeven leningen;

•	 delgingsverschillen: dat zijn voornamelijk premies die de Schatkist be-
taalt bij de terugkoop van lineaire obligaties op de secundaire markt;

•	 kasverrichtingen: die omvatten onder meer de schommeling van de kas-
gelden van de verschillende rekenplichtigen met rekeningen bij De Post. 

Voor 2010 is het negatieve saldo van de thesaurieverrichtingen (-2.517,2 mil-
joen euro) te verklaren door de tijd die verloopt tussen de inning en de stor-
ting van derdengelden (-914,6 miljoen euro), door technische factoren die het 
gevolg zijn van verrichtingen tussen de Staat en De Post (-2.220,0 miljoen 
euro) en door de premies die betaald werden om lineaire obligaties te kunnen 
terugkopen op de secundaire markt (-353,1 miljoen euro). Dat negatieve sal-
do wordt echter getemperd door aanzienlijke uitgiftepremies die de Schatkist 
opstreek bij de aanbesteding van lineaire obligaties (+970,5 miljoen euro).

Het schema van de terugbetalingen kon worden uitgevlakt door de vervroeg-
de terugkoop van effecten voor 6.457,7 miljoen euro (exclusief terugkoop-
premies). De effecten die op de secundaire markt worden teruggekocht, 
worden ofwel onmiddellijk afgelost (net zoals staatsbons), ofwel bewaard in 
portefeuille. De effecten in portefeuille worden gebruikt voor repotransacties 
waarbij de Staat leent door effecten in pand te geven. 

233 Er wordt geen rekening gehouden met de OLO’s die op 31 december 2009 in portefeuille zaten, 
omdat de terugkoop ervan gefinancierd werd in 2009.



163

Evolutie van de staatsschuld Evolutie schuld

168e Boek van het Rekenhof

Financieringsmiddelen 

Om de brutofinancieringsbehoeften te lenigen, heeft de Staat voor 
45.302,6 miljoen euro aan langetermijneffecten uitgegeven.

Meer dan 85 % van de langetermijneffecten die in 2010 werden uitgegeven, 
zijn lineaire obligaties (OLO’s). De meest onderschreven lening is de OLO op 
10 jaar, die 17.634,0 miljoen euro opbracht en die als referentielening blijft 
fungeren (de benchmark).

De Staat heeft ook Euro Medium Term Notes (EMTN) uitgegeven om de 
investeerdersbasis te diversifiëren, meer bepaald door een soepeler product 
aan te bieden waarbij de investeerder kan onderhandelen over de munteen-
heid, de looptijd en het bedrag van de uitgifte. De Staat heeft bijvoorbeeld 
een EMTN van 220 miljoen euro uitgegeven met een looptijd van 42 jaar.

De verschillende uitgiftes van staatsbons hebben 219 miljoen euro opge-
bracht. Dat is minder dan 1 % van de langetermijnuitgiften die in 2010 wer-
den gerealiseerd. In 2009 brachten de staatsbons 668,5 miljoen euro op.

Tabel 2 – Financieringsmiddelen voor 2010 (in miljoen euro)

Financieringsmiddelen 45.302,6
OLO 10 jaar 17.634,0
OLO 5 jaar 9.594,0
OLO andere looptijden 8.802,0
OLO 30 jaar 4.823,0
Schatkistbons – Zilverfonds 1.574,7
EMTN uitgegeven in vreemde munt en geswapt in euro 1.560,5
EMTN uitgegeven in euro 1.095,0
Staatsbons 219,4

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Beheersverrichtingen 

Er is dus een verschil van 1.812,0 miljoen euro tussen de leningopbrengsten 
en de financieringsbehoeften. Met dat thesaurieoverschot kon deels de stij-
ging van de beheersverrichtingen met 4.363,2 miljoen euro bekostigd wor-
den234. Het saldo werd gefinancierd met kortetermijnuitgiften.

De beheersverrichtingen zijn interbancaire beleggingen, kredietverleningen 
aan overheidsbesturen zoals de RSZ en eindejaarsverrichtingen. Het princi-
pe van de eindejaarsverrichtingen bestaat erin de thesaurieoverschotten aan 
te wenden om eind december effecten van de staatsschuld terug te kopen 
en ze begin januari opnieuw te verkopen aan dezelfde tegenpartij. Op die 
manier kan het thesaurieoverschot gebruikt worden om de geconsolideerde 
overheidsschuld (zie punt 4) tijdelijk te doen dalen. De in portefeuille gehou-
den staatsschuldeffecten, kunnen immers in mindering worden gebracht van 
deze geconsolideerde overheidsschuld. 

234 De vervroegde terugkoop van effecten wordt niet beschouwd als een beheersverrichting.
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De toename van de beheersverrichtingen in 2010 valt voornamelijk te verkla-
ren door de stijging van de eindejaarsverrichtingen met 4.299,3 miljoen euro 
ten opzichte van 2009, toen geen enkele van die verrichtingen gerealiseerd 
werd. 

Het thesaurieoverschot dat aan de basis lag van de eindejaarsverrichtingen 
van december 2010 vloeit dus voort uit het gebruik van kortetermijnleningen 
waarvan het bedrag hoger lag dan de thesauriebehoeften. Dat er gebruik 
gemaakt werd van kortetermijnleningen was een gevolg van de onrust op de 
financiële markten in die periode. De onzekerheid op de markten noopte de 
Schatkist tot de aanleg van een reserve aan liquide middelen voor de eerste 
weken van januari 2011.

3 Evolutie van de staatsschuld 

Het uitstaande bedrag van de staatsschuld bedroeg 341.608,2 miljoen euro 
op 31 december 2010, wat neerkomt op een stijging met 19.768,6 miljoen 
euro ten opzichte van 31 december 2009.

Tabel 3 – Evolutie van de staatsschuld in 2010 (in miljoen euro)

Stijging van de door de Staat uitgegeven of  
overgenomen Schuld

+19.804,1

Begrotingstekort (op kasbasis) 8.634,8
Saldo van de thesaurieverrichtingen 2.517,2
Toename van het aantal teruggekochte effecten in 
portefeuille 

3.343,0

Toename van het aantal beheersverrichtingen 4.363,2
Gekapitaliseerde intresten 726,2
Wisselverschillen 183,2
Schuldovername 40,0
Diversen -3,5
Daling van de schuld van bepaalde entiteiten 
waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële 
lasten

-35,5

Regie der Gebouwen -15,0
Nationale Delcrederedienst -12,7
Lokale overheden – infrastructuurwerken -1,0
Lokale overheden – bouw van ziekenhuizen -6,8
Stijging van de staatsschuld +19.768,6

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Het uitstaande bedrag van de staatsschuld bestaat uit de door de Staat uit-
gegeven of overgenomen schuld (341.193,2 miljoen euro) en de schuld waar-
voor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten (415,0 miljoen euro).
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De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de 
vroegere gedebudgetteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door 
openbare instellingen, waarvoor de Staat zich ertoe verbonden heeft de in-
tresten en de terugbetalingen van het kapitaal op zich te nemen.

Als teruggekochte staatsschuldeffecten in portefeuille worden gehouden, 
stijgt het uitstaande bedrag van de staatsschuld omdat dat uitstaande be-
drag zowel de effecten omvat die werden uitgegeven voor deze terugkoop 
als de effecten die werden teruggekocht en die niet werden afgelost maar in 
portefeuille werden gehouden. 

Het Zilverfonds heeft de middelen die de regering had toegewezen, geïnves-
teerd in speciaal daarvoor gecreëerde schatkistbons van het nulcoupontype. 
Die worden door de Schatkist uitgegeven op lange termijn. Ze genereren 
intrest die telkens wordt gekapitaliseerd en in één keer zal worden uitbetaald 
op de eindvervaldag van de lening.

De staatsschuld omvat ook leningen in vreemde munten, waarvan de waar-
de in euro kan schommelen naargelang van de wisselkoersen. De schuld 
in Zwitserse frank leidde tot een wisselverlies van 141,9 miljoen euro en de 
schuld in Japanse yen leidde tot een wisselkoersverlies van 41,3 miljoen 
euro.

In 2010 heeft de Staat de schuld van 40 miljoen euro overgenomen die was 
uitgegeven door het Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer. Dat 
fonds moest onder meer de Belgisch-Congolese geschillen regelen die ont-
stonden na de onafhankelijkheid in 1960. Het werd opgeheven op 1 januari 
2010.

De schuld van bepaalde instellingen waarvoor de Staat tegemoetkomt in de 
financiële lasten is gedaald met 35,5 miljoen euro. Het gaat om leningen die 
in 2010 op hun vervaldag kwamen en die werden terugbetaald ten laste van 
begrotingskredieten.

4 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld 

De Europese verordening 479/2009 van 25 mei 2009 betreffende de toepas-
sing van het protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, 
dat gehecht is aan het Verdrag van 7 februari 1992 tot oprichting van de 
Europese Unie (Verdrag van Maastricht), definieert de overheidsschuld als 
de nominale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutover-
plichtingen van de sector “overheid”, met uitzondering van de verplichtingen 
waarvan de corresponderende financiële activa door de sector “overheid” 
worden aangehouden.

De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale over-
heid, de gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale 
zekerheid.

Op 31 december 2010 bedroeg die schuld 340.739 miljoen euro, dat is 
14.420 miljoen meer dan op 31 december 2009.
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Uitgedrukt in procent van het BBP, is de geconsolideerde bruto-overheids-
schuld met 0,3 procentpunt gestegen tot 96,2 % op 31 december 2010.

Tabel 4 – Schuld van de sector “overheid” (in miljoen euro)235236237

2006 2007 2008 2009 2010
Federale overheid236 262.018 264.978 290.708 299.235 310.803
Gemeenschappen en 
Gewesten 

12.842 12.346 13.728 20.939 22.938

Lokale overheid 16.410 16.861 16.445 16.355 17.810
Sociale zekerheid 0 0 0 1.047 1.579
Intersectorale consoli-
datie237

-10.858 -12.080 -11.690 -11.256 -12.391

Totaal 280.413 282.106 309.191 326.319 340.739
Schuld in  % van het 
BBP

88,0 84,1 89,3 95,9 96,2

Bron: Nationale Bank van België, Belgostat, toestand 13 oktober 2011

235 Omdat de cijfers werden afgerond, kunnen de totalen lichtjes verschillen van de som van de onder-
delen.

236 De overgang van de schuld van de federale Schatkist  naar de geconsolideerde schuld van de 
federale overheid wordt uitgelegd in de statistische bijlagen van het Jaarverslag van de Nationale 
Bank van België over de economische en financiële ontwikkeling over het jaar 2010 (tabel XVI – 
Geconsolideerde brutoschuld van de overheid, p. 164).

237 Dit stemt overeen met de financiële activa van de verschillende subsectoren waarvan de tegen-
hanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.
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Hoofdstuk 2
Impact van de steunmaatregelen
in het kader van de financiële 
crisis en om de financiële 
stabiliteit van de eurozone 
te vrijwaren  

Teneinde de financiële sector te ondersteunen, had de Staat op datum van 
15 november 2011 15,7 miljard euro in het kapitaal van een aantal financiële 
instellingen geïnvesteerd en 8,6 miljard euro aan dezelfde sector geleend. 
De Staat had ook waarborgen verleend voor maximum 138,1 miljard euro.

De bankdeposito’s, de tak-21-levensverzekeringen en het kapitaal van er-
kende coöperatieve vennootschappen worden gewaarborgd voor maximum 
100.000 euro per persoon en per financiële instelling, verzekeringsmaat-
schappij of coöperatieve vennootschap.

In het kader van de steun aan de eurozone heeft de Staat 1,7 miljard euro ge-
leend aan Griekenland en vier door de European Financial Stability Facility 
uitgegeven leningen om Ierland en Portugal te ondersteunen gewaarborgd.

De tussenkomsten ten voordele van een aantal financiële instellingen en de 
eurozone bedroegen op datum van 15 november 2011 globaal 26,0 miljard 
euro en de met deze tussenkomsten verband houdende ontvangsten 8,4 mil-
jard euro.

Inleiding 

Dit verslag is een vervolg op de rapporten die het Rekenhof in 2009 en 2010 
over de impact van de financiële crisis en over de steunmaatregelen heeft 
gepubliceerd 238. Een samenvatting van die rapporten verscheen in het 166e 
en het 167e Boek van het Rekenhof239.

De steunmaatregelen die de Staat nam in het kader van de financiële crisis 
omvatten participaties in het kapitaal van een aantal financiële instellingen, 
leningen aan financiële instellingen en de toekenning van staatswaarborgen.

238 Rekenhof, Impact van de financiële crisis en de genomen steunmaatregelen op het beheer van 
de staatsschuld en de evolutie van de staatsfinanciën, 9 december 2009; Rekenhof, Impact van 
de financiële crisis en de genomen steunmaatregelen op het beheer van de staatsschuld en de 
evolutie van de staatsfinanciën: follow-up, 22 december 2010. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

239 Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 262-293 en 167e Boek, Volume I, p. 334-365. Beschikbaar op 
www.rekenhof.be.
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Tenzij anders vermeld, geeft dit derde verslag een overzicht van de steun-
maatregelen aan de financiële sector op datum van 15 november 2011. De 
vergoedingen die de Staat voor de garanties inde, werden gecontroleerd op 
basis van de waarborgovereenkomsten die tussen de Staat en de financiële 
instellingen werden gesloten240 en de verantwoordingsstukken die de admi-
nistratie voorlegde.

Een specifiek punt behandelt de maatregelen die werden genomen om de 
stabiliteit van de eurozone te vrijwaren. Daartoe werden bilaterale leningen 
toegekend aan Griekenland en kwam er een nieuw mechanisme voor finan-
ciële bijstand, dat vanaf 2013 het Europees stabiliteitsmechanisme zal wor-
den.

Het laatste deel van dit verslag handelt over de financiële stromen die uit de 
interventies voortvloeien en de andere kosten die ermee gepaard gaan.

In het kader van een tegensprekelijke procedure werd het ontwerpartikel op 
21 september 2011 aan de eerste minister, de minister van Financiën, de 
staatssecretaris voor Begroting en de voorzitter van de FOD Financiën toe-
gezonden. Bij brief van 27 oktober 2011 deelde de minister van Financiën zijn 
commentaar mee, die in het artikel werd verwerkt.

1 Participaties van de Staat in het kapitaal van een aantal financiële 
instellingen

Op 15 november 2011 had de Staat nog altijd participaties in vijf financiële in-
stellingen. Die participaties dateren van 2008 en 2009 en werden verworven 
via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

In december 2010 heeft de Staat voor 0,6 miljoen euro aan participaties ge-
nomen in het European Financial Stability Facility-systeem (EFSF) (cf. punt 
4.2.1).

In het kader van de herstructurering van Dexia-groep heeft de Staat in okto-
ber 2011 tegen betaling van 4 miljard euro 100 % van het kapitaal van Dexia 
Bank België verworven, d.i. 359.412.616 aandelen241.

240 Die overeenkomsten worden gemachtigd door het artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 
tot vaststelling van het organieke statuut van de Nationale Bank van België, dat de koning machtigt 
om een systeem voor de toekenning van staatswaarborg in te stellen voor door de financiële instel-
lingen aangegane verbintenissen.

241 Koninklijk besluit van 10 oktober 2011, waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaat-
schappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 
1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke inves-
teringsmaatschappijen.
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Tabel 1 – Overzicht van de staatsparticipaties in een aantal financiële instel-
lingen242 243

Door de Staat  
geïnvesteerde  

bedragen  
(in miljoen euro)

Staatsparticipatie in het 
kapitaal op 31 mei 2011

Aantal aande-
len in handen 

van de FPIM op 
31 mei 2011

Dexia nv 1.000,0 5,73 % 111.698.999
Dexia Bank Belgiê 4.000,0 100 % 359.412.616
Fortis Bank241 2.356,1 25 % 120.810.289
BNP Paribas 7.166,4242 10,79 % 127.747.434
SPV Royal Park Investments 739,8 43,53 % 3.700.000
Ethias 500,0 25 % 500.001
EFSF 0,6 64.089.701
Totaal 15.762,9

Bron: FOD Financiën

Vergoedingen

Wat Dexia nv betreft, heeft de Staat, net zoals voor het boekjaar 2009, voor 
het boekjaar 2010 bonusaandelen ontvangen. Deze bonusaandelen zijn 
nieuwe Dexia-aandelen, die werden gecreëerd als gevolg van de kapitaal-
verhoging door toevoeging van de beschikbare reserves aan het kapitaal. 
Voor het boekjaar 2010 heeft de Staat 5.878.894 bonusaandelen ontvangen.

Voor zijn aandeel in het kapitaal van Fortis Bank in 2010 heeft de Staat een 
brutodividend van 0,80 euro per aandeel ontvangen, d.i. in totaal een divi-
dend van 96,7 miljoen.

BNP Paribas heeft een brutodividend van 2,10 euro per gewoon aandeel ge-
stort voor het boekjaar 2010. De Staat zou dus via de FPIM een dividend van 
268,3 miljoen euro moeten ontvangen. Op 15 november 2011 heeft de Staat 
255,5 miljoen euro ontvangen.

Ageas (de vroegere Fortis-holding) heeft nog altijd een koopoptie op 
121.218.054 aandelen van BNP Paribas die in handen zijn van de Staat244. 
Als Ageas die optie uitoefent, zal de Staat een keuze moeten maken: ofwel 
worden de aandelen in samenspraak met BNP Paribas op de markt verkocht 
en ontvangt Ageas het verschil tussen de verkoopprijs en 66,672 euro, ofwel 
houdt de Staat de aandelen in bezit en ontvangt Ageas het verschil tussen 
de koers van het BNP Paribas-aandeel op het moment waarop de optie werd 
242 Fortis Bank opereert onder de commerciële naam BNP Paribas Fortis en is voor 75 % in handen 

van BNP Paribas.
243 Terwijl de aanvankelijke investering van 7.043,9 miljoen euro in het kapitaal van BNP Paribas 

werd gefinancierd met door de Staat geleverde liquide middelen, werd de staatsparticipatie van 
122,5 miljoen euro in de kapitaalverhoging van oktober 2009 gefinancierd met de verkoop van 
aandelen die als dividend waren ontvangen en met de verkoop van kosteloos verkregen preferen-
tiële inschrijvingsrechten.

244 In het kader van de herstructurering van de Fortis-groep in april 2009 heeft de Staat 121.218.054 
aandelen ontvangen voor zijn participatie in het kapitaal van BNP Paribas. De optie dekt dus alle 
aandelen die de Staat op dat moment in bezit kreeg. De 6.529.380 aandelen die de Staat in okto-
ber 2009 verwierf door zijn participatie in een kapitaalverhoging, vallen niet onder de optie.
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uitgeoefend en 66,672 euro. Het voordeel dat resulteert uit het uitoefenen 
van de optie, zal in de vorm van een dividend terugvloeien naar de Ageas-
aandeelhouders. De optie loopt nog tot 9 oktober 2016.

Royal Park Investments en Ethias zullen in 2011 geen dividend uitkeren voor 
het boekjaar 2010.

De staatsparticipatie in de EFSF is niet aan enige vergoeding gekoppeld.

Tabel 2 – Aan de Staat uitgekeerde dividenden (in miljoen euro)

2009 2010 2011
Verwachtin-

gen 
Gerealiseerd op 

30 juni 2011 
Dexia nv - Bonusaandelen Bonusaandelen 5,9 miljoen 

bonusaandelen 
Fortis Bank - - 96,7 96,7
BNP Paribas - 212,9 268,3 255,5
SPV Royal 
Park 
Investments

- - - -

Ethias - - - -
Totaal - 212,9 365,0 352,2

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

2 Door de Staat aan een aantal financiële instellingen toegekende 
leningen

2.1 Kaupthing

In 2009 heeft de Staat 160 miljoen euro geleend aan het Groothertogdom 
Luxemburg om de herstructurering van de Kaupthing-bank mogelijk te ma-
ken.

Op 15 november 2011 was de Staat al voor 120,8 miljoen euro (d.i. 75 %) te-
rugbetaald. De Staat ontving ook 3,14 miljoen euro aan intresten. Het Reken-
hof stelt echter vast dat de terugbetaling in kapitaal in 2011 trager verloopt 
dan in 2010.

2.2 KBC

In ruil voor een lening van 3,5 miljard euro in 2008, ontving de Staat (via 
de FPIM) 118.644.067 niet-overdraagbare effecten zonder eindvervaldag en 
zonder stemrecht voor de prijs van 29,50 euro per effect. KBC betaalt enkel 
een intrest op die effecten als er een dividend wordt uitgekeerd op de gewo-
ne aandelen. In dat geval ontvangt de Staat het hoogste bedrag: ofwel een 
coupon van 2,51 euro per effect, ofwel 125 % van het uitgekeerde dividend 
op de gewone aandelen.

De algemene aandeelhoudersvergadering van KBC heeft op 28 april 2011 
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ingestemd met de storting van een brutodividend van 0,75 euro per gewoon 
aandeel voor het boekjaar 2010. De Staat heeft in 2011 dus een intrest van 
297,8 miljoen euro ontvangen.

Voor de terugbetaling van die effecten kan KBC ervoor kiezen die effecten te 
allen tijde terug te kopen tegen 44,25 euro per effect of aan de Staat te vra-
gen de effecten om te zetten in gewone aandelen (de bank kan die omzetting 
pas vanaf december 2011 vragen). Als KBC opteert voor de tweede keuze, 
is de Staat niet verplicht deze omzetting te aanvaarden en kan hij vragen 
de effecten terug te betalen tegen een prijs die zal afhangen van de datum 
waarop KBC de aanvraag tot omzetting indient en die zal schommelen tus-
sen 33,92 en 44,25 euro per effect. De bank beslist dus wanneer ze de Staat 
zal terugbetalen.

2.3 SPV Royal Park Investments

In het kader van de herstructurering van de Fortis-groep heeft de Staat in de-
cember 2008 5 miljard euro in deviezen gestort aan de FPIM, opdat deze die 
som zou kunnen lenen aan het SPV Royal Park Investments. In 2009 werd 
beslist dat dit bedrag rechtstreeks met staatswaarborg door het SPV zou 
worden geleend op de financiële markten. Tussen april 2009 en juni 2009 
heeft de FPIM de deviezen en de geïnde intresten aan de Staat terugbetaald. 
Het wisselverlies op deze operatie bedroeg 356 miljoen euro.

Tabel 3 – Terugbetalingen van de door de Staat toegekende leningen en de 
intresten (in miljoen euro)

2009 2010 2011
Verwachtingen Gerealiseerd op  

15 november 2011
Royal Park Investments - Kapitaal 4.645,74 - - -
Royal Park Investments - Intresten 11,93 - - -
Kaupthing – Kapitaal 30,40 58,02 32,35 32,35
Kaupthing – Intresten 0,68 1,23 1,15 1,15
KBC – Kapitaal - - - -
KBC - Intresten - - 297,80  297,80
Totaal 4.688,75 59,25 331,30 331,30

Bron: FOD Financiën - Rekenhof

3 Door de Staat aan sommige financiële instellingen toegekende 
waarborgen

3.1 Overzicht van de door de Staat toegekende waarborgen

Op 15 november 2011 had de Staat de volgende waarborgen toegekend:
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Tabel 4 – Overzicht van de door de Staat toegekende waarborgen245246

Waarborg Via reglementering of 
overeenkomsten vastgelegd 
maximum

Toegekende waarborgen op 
15 november 2011

Bankdeposito's 100.000 euro per persoon en per 
financiële instelling (onbepaald 
aantal), d.i. maximum 
313,5 miljard euro voor 2011245.

Idem

Levensverzekeringen (tak 21) 100.000 euro per verzekerde en 
per verzekeringsmaatschappij 
(onbepaald aantal), d.i. 
maximum 102,2 miljard euro 
voor 2011246.

Idem

Kapitaal van de erkende 
coöperatieve vennootschappen

100.000 euro per individueel lid 
van een coöperatieve vennoot-
schap

De waarborg werd aan drie 
coöperatieven toegekend.

Dexia nv (herfinanciering op de 
interbankenmarkt) (Deadline 
2014)

60,50 miljard euro 20,4 miljard euro

Dexia nv en Dexia Crédit Local 54,4 miljard euro In onderhandeling

Dexia nv (portefeuille door FSA 
AM beheerde gestructureerde 
producten)

10,6 miljard Amerikaanse dollar 
of 7,3 miljard euro

Deze waarborg is eind oktober 
2011 beëindigd.

KBC (portefeuille 
gestructureerde producten)

15,1 miljard euro 10,9 miljard euro

Ageas (waarborg op de door 
Ageas ten opzichte van Fortis 
Bank aangegane verplichtingen)

2,3 miljard euro Idem

Fortis Bank (niet naar SPV Royal 
Park Investments overgehevelde 
gestructureerde producten) 
(Fortis IN)

1,5 miljard euro Idem

SPV Royal Park Investments 
(van Fortis overgedragen 
portefeuille van gestructureerde 
producten)

5,8 miljard Amerikaanse dollar 
en 236 miljoen pond sterling of 
samen 4,3 miljard euro

Idem

Nationale Bank (levering van 
noodliquiditeiten)

Bepaald door de kredietlijnen 
die de NBB aan de banken in 
moeilijkheden heeft toegekend

Idem

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De Staat waarborgt in het kader van de maatregelen die werden genomen 
om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen het kapitaal 
van de leningen die de vennootschap European Financial Stability Facility 

245 D.i. het totaal van de voor terugbetaling opeisbare deposito’s die het Fonds ter Bescherming van 
de Deposito’s heeft aangegeven bij het Bijzonder Fonds (zie infra).

246 D.i. het totaal van de inventarisreserves die de verzekeringsmaatschappijen bij het Bijzonder 
Fonds hebben aangegeven (zie infra).
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(EFSF) uitgeeft voor een maximum van 27,1 miljard euro. Op 15 november 
2011 heeft de Staat vier leningen uitgegeven door het EFSF gewaarborgd 
voor de ondersteuning van Ierland en Portugal (zie punten 4.2.1 en 4.2.2).

De Thesaurie heeft een knipperlichtensysteem ontwikkeld dat de risico’s op 
een maand, zes maanden en 24 maanden evalueert om de evolutie te kun-
nen opvolgen van de portefeuilles die door de staatwaarborg worden gedekt 
en om op een eventuele verslechtering van de situatie te kunnen anticiperen.

3.2 Bijzonder Fonds ter Bescherming van de Deposito’s, de Levens-
verzekeringen en het kapitaal van de erkende coöperatieve ven-
nootschappen

3.2.1 Bescherming van de deposito’s

De fondsendeposito’s en de effecten die voor rekening van klanten worden 
aangehouden, worden voor maximum 100.000 euro per persoon en per fi-
nanciële instelling gewaarborgd.

In het geval van een faillissement van een financiële instelling zal in eerste 
instantie het Fonds ter Bescherming van de Deposito’s en Financiële Instru-
menten247 (het Fonds) tussenbeide komen. Het Bijzonder Fonds ter Bescher-
ming van de Deposito’s en Levensverzekeringen, dat is ondergebracht bij de 
Deposito- en Consignatiekas (het Bijzonder Fonds)248 zal enkel tussenbeide 
komen als de middelen van het Fonds ontoereikend zijn.

De bijdragen die de financiële instellingen aan het Bijzonder Fonds moe-
ten betalen, worden vastgelegd door artikel 8 van het koninklijk besluit van 
14 november 2008249 zoals gewijzigd door artikel 169 van de programmawet 
van 23 december 2009.

Op 29 juni 2010 heeft Argenta Spaarbank bij het Grondwettelijk Hof een 
beroep tot vernietiging van artikel 169, 1° en 5°, van de programmawet van 
23 december 2009 ingediend.

Op 23 juni 2011 heeft het Grondwettelijk Hof zijn arrest gewezen. Artikel 169, 
1°, dat de jaarlijkse bijdrage van de financiële instellingen voor het Bijzonder 
Fonds vastlegt, wordt vanaf 1 januari 2012 vernietigd.

247 Het Fonds ter Bescherming van de Deposito's en Financiële instrumenten is een openbare instel-
ling opgericht door de organieke wet van 17 december 2008. www.protectionfund.be  

248 www.bijzonderbeschermingsfonds.be
249 Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende 

maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een 
staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële 
stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot 
wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten.
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Het Grondwettelijk Hof voert voor zijn beslissing onder meer aan dat de jaar-
lijkse bijdrage voor alle banken even hoog ligt en dat er geen rekening wordt 
gehouden met het risicoprofiel van de kredietinstellingen250.

Artikel 169, 5°, dat een toegangsrecht voor de financiële instellingen instelt, 
werd niet vernietigd.

3.2.2 Bescherming van de levensverzekeringen

De levensverzekeringscontracten met een gewaarborgd rendement die on-
der tak 21 vallen, worden ten belope van maximum 100.000 euro per verze-
kerde en per verzekeringsmaatschappij gedekt. Enkel het Bijzonder Fonds 
komt tussenbeide ingeval een verzekeringsmaatschappij failliet gaat.

De maatschappijen moeten sinds 1 januari 2011 geen toegangsrecht meer 
betalen maar ze moeten voortaan verplicht deelnemen aan het Bijzonder 
Fonds. Op 15 novembre 2011 waren 40 verzekeringsmaatschappijen lid van 
het Bijzonder Fonds.

Het Bijzonder Fonds moest voor het eerst actief tussenbeide komen in maart 
2011 ingevolge het faillissement van APRA Leven251. Deze verzekerings-
maatschappij heeft een inventaris van 20,6 miljoen euro bij het Bijzonder 
Fonds aangegeven.

3.2.3 Bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennoot-
schappen

De Staat heeft via een koninklijk besluit van 10 oktober 2011252 de bevoegd-
heid van het Bijzonder Fonds uitgebreid tot de bescherming van het kapitaal 
van de vennoten-natuurlijke personen van de erkende coöperatieve vennoot-
schappen voor een maximum van 100.000 euro per vennoot. De waarborg 
geldt niet voor institutionele vennoten.

Deze waarborg werd via een koninklijk besluit van 7 november 2011253 toege-
kend aan de coöperatieven ARCOPAR, ARCOFIN en ARCOPLUS.

250 “Aangezien alle kredietinstellingen voor de berekening van de bestreden bijdrage op dezelfde wijze 
worden behandeld, zonder enige weging rekening houdend met hun risicoprofiel, zijn de krediet-
instellingen die hoofdzakelijk financiële middelen verkrijgen door het aantrekken van deposito's bij 
het grote publiek op onevenredige wijze benadeeld tegenover diegene die hoofdzakelijk financiële 
middelen verkrijgen op de kapitaalmarkt.” (Arrest 115/2011, B.13, p. 19).

251 Officiële berichten C- 2011/03097 en 03101 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 
2011.

252 Koninklijk besluit van 10 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 
2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de 
financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten 
en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming 
van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten houdende de uitbreiding 
van de beschermingsregeling tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.

253 Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot toekenning van een garantie tot bescherming van het 
kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.
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3.3 Tussenkomsten ten voordele van financiële instellingen

Ingevolge een amendement in de waarborgovereenkomst die op 9 december 
2008 werd gesloten met de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat, geeft 
Dexia geeft geen obligaties met staatswaarborg meer uit sinds 1 juli 2010.

Het uitstaande bedrag van de gewaarborgde obligaties beliep 23,8 miljard 
euro op 15 november 2011, d.i. ruimschoots minder dan het maximumbedrag 
van 100 miljard euro dat in de overeenkomst is vastgelegd. In overeenstem-
ming met de overeengekomen verdeelsleutel waarborgt de Belgische Staat 
60,5 % van dit uitstaande bedrag of 14,4 miljard euro.

Eind mei 2011 maakte de Dexia-groep bekend dat zij een gedeelte of zelfs 
de totaliteit van de activa van Dexia FSA wensten te verkopen. Ondertussen 
werden al deze activa daadwerkelijk verkocht, wat tot gevolg had dat de be-
treffende staatswaarborg ten einde kwam.

In het kader van de herstructurering van Dexia-groep heeft de Staat in ok-
tober 2011 een nieuwe waarborg van maximum 54,4 miljard euro aan som-
mige door Dexia nv en Dexia Crédit Local uitgegeven leningen verleend. 
Deze waarborg loopt ten einde op 31 december 2021254.

3.4 Nationale Bank – Levering van noodliquiditeiten

In het Europese systeem van de centrale banken kan een centrale bank 
onder haar verantwoordelijkheid en te haren laste, gelden aan een financi-
ele instelling in moeilijkheden lenen. Die leningen (Emergency Liquidity As-
sistance, ELA of leveringen van noodliquiditeiten genaamd) worden gedekt 
door een onderpand.

Om de aandeelhouders van de Nationale Bank tegen elk mogelijk risico van 
dergelijke verrichtingen te vrijwaren waarborgt de Staat gratis het totale be-
drag van de leveringen van noodliquiditeiten die de Nationale Bank toekent.

Gelet op de strikt vertrouwelijke aard van die verrichtingen hoeft de Nationale 
Bank de Staat ervan niet op de hoogte te stellen.

254 Koninklijk besluit van 18 oktober 2011 tot toekenning van een staatswaarborg aan sommige lenin-
gen van Dexia nv en Dexia Crédit Local nv.
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3.5 Samenvatting van de vergoedingen van de door de Staat toege-
kende waarborgen 

Tabel 5 – Vergoedingen van de door de Staat in 2010 en 2011 toegekende 
waarborgen (in miljoen euro)255

Waarborg 2010 2011
Verwachtingen Verwezenlijkt 

op 31 novem-
ber 2011

Bijzonder Fonds ter Bescherming van de Deposito's en 
de Levensverzekeringen

Toegangsrecht van de financiële instellingen 156,7 156,7 156,7
Jaarlijkse bijdrage van de financiële instellingen 91,6 470,2 470,2
Jaarlijkse bijdrage van de verzekeringsmaatschap-
pijen

4,6 153,5 153,3

Dexia NV (herfinanciering op de interbankenmarkt) 228,8 183,7 173,7
Dexia NV (portefeuille door FSA AM beheerde gestruc-
tureerde producten)254

73,4 58,5 58,5

KBC (portefeuille van gestructureerde producten) 340,8 340,8 170,4
Ageas (waarborg op de verplichtingen die Ageas ten 
aanzien van BNP Paribas heeft aangegaan)

4,4 5,5 5,5

Fortis Bank (niet naar SPV Royal Park Investments 
overgehevelde gestructureerde producten) (Fortis IN)

10,5 10,5 10,5

SPV Royal Park Investments (naar Fortis 
overgehevelde portefeuille gestructureerde producten)

32,0 31,3 30,9

Nationale Bank (levering van noodliquiditeiten) - - -
Totaal 942,8 1.410,7 1.229,7

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De sterke stijging van de jaarlijkse bijdragen van de financiële instellingen 
(+378,6 miljoen euro) en van de verzekeringsmaatschappijen (+148,7 miljoen 
euro) aan het Bijzonder Fonds in 2011 kan worden verklaard door een wijzi-
ging van het percentage van de bijdragen256 en door de verplichte deelname 
van alle verzekeringsmaatschappijen.

Doordat het Grondwettelijk Hof het artikel dat de jaarlijkse bijdrage van de 
financiële instellingen bepaalt, vernietigd heeft, is de Staat ertoe verplicht 
voor 1 januari 2012 nieuwe vergoedingsregels vast te leggen.

De andere vergoedingen die al voor 2011 werden gestort, zijn daarentegen 
vergelijkbaar met die van 2010.

255 Dexia heeft zich ertoe verbonden de verliezen op de portefeuille gestructureerde producten die 
door Financial Security Assurance werd aangekocht, te dekken. De Staat zal enkel tussenbeide 
komen als Dexia haar verplichtingen niet kan nakomen.

256 Voor 2011 moeten de financiële instellingen een jaarlijkse bijdrage betalen die is vastgelegd op 
0,15 % (tegenover 0,031 % in 2010) van het uitstaande bedrag van de opeisbare deposito's en de 
verzekeringsmaatschappijen een bijdrage die is vastgelegd op 0,15 % (tegenover 0,05 % in 2010) 
van het uitstaande bedrag van de inventarisreserves.
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De vergoedingen die Dexia nv (voor de herfinanciering op de interbanken-
markt en voor FSA), KBC, Ageas en Fortis Bank gestort hebben heeft het 
Rekenhof geverifieerd op basis van door de FOD Financiën verstrekte infor-
matie. Ze blijken in overeenstemming te zijn met de waarborgovereenkom-
sten. Alle financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen hebben 
hun bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor 2010 gestort.

Voor de vergoedingen die SPV Royal Park Investments heeft gestort, loopt 
er een geschil tussen de Staat en het SPV en kan geen uitspraak worden 
gedaan over de juistheid van de in 2010 gestorte vergoedingen. Het geschil 
vloeit voort uit het feit dat de berekeningsbasis voor de vergoeding niet wordt 
gespecificeerd in de waarborgovereenkomst. De Staat is van oordeel dat de 
berekening van de vergoeding zou moeten gebeuren op een berekeningsba-
sis van 360 dagen voor de betalingen in euro en USD en 365 dagen voor de 
betalingen in GBP. Maar SPV Royal Park Investments wil alle vergoedingen 
berekenen op basis van 365 dagen257. 

4 Door België genomen maatregelen om de financiële stabiliteit 
van de eurozone te waarborgen

4.1 Bilaterale leningen voor Griekenland

De minister van Financiën is krachtens de wet houdende diverse bepalingen 
van 29 december 2010258 gemachtigd leningen toe te staan aan de Helleense 
Republiek voor een maximum van 2.861 miljoen euro. Deze leningen maken 
deel uit van een kredietlijn van 110 miljard euro, die de andere landen van de 
eurozone en het IMF in het kader van een eerste hulpplan voor Griekenland 
in 2010 voor drie jaar hebben toegekend.

De verbintenis van de landen van de eurozone is evenredig met hun deel-
name in het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB).

Hoewel het om bilaterale leningen tussen de landen van de eurozone en 
Griekenland gaat, wordt de hele actie gecoördineerd door de Europese 
Commissie na overleg binnen de Eurogroup 259. Alle betalingen verlopen via 
de ECB.

Op 15 november 2011 had België vier leningen aan Griekenland toegekend 
voor in totaal 1,7 miljard euro.

De minister van Financiën stipt aan dat bij het tweede hulpplan voor Grie-
kenland geen enkele bilaterale lening wordt overwogen, maar dat de steun-
maatregelen via de vennootschap European Financial Stability Facility en op 
basis van de in dit verband geldende verdeelsleutel zullen verlopen.

257 Een basis van 365 dagen is minder voordelig voor de Staat. Als de Staat een commercial paper 
van 1.000 euro gedurende 180 dagen zou moeten waarborgen, zou hij 3,45 euro op basis van 
365 dagen ontvangen, zijnde 1.000 euro * 0,70 % * (180/365) en 3,50 euro op basis van 360 da-
gen, zijnde 1.000 euro * 0,70 % * (180/360)

258 Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2010 tot machtiging aan de minister van Financiën om 
leningen aan de Helleense Republiek toe te staan in de wet houdende diverse bepalingen van 
29 december 2010. 

259 Een informele conferentie, bestaande uit de ministers van Financiën van de eurozone, de Euro-
pese Commissaris voor economische en financiële aangelegenheden en de voorzitter van de 
ECB.
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4.2 Ondersteuning via het Europees stabilisatiemechanisme

4.2.1 European Financial Stability Facility 1

Om de landen van de eurozone die financieringsmoeilijkheden zouden ken-
nen te ondersteunen, hebben de ministers van Financiën in 2010 een tijdelijk 
Europees stabilisatiemechanisme in het leven geroepen.

Het ging meer in het bijzonder om een kredietlijn die drie jaar van kracht zou 
blijven.

Om landen in moeilijkheden te helpen, zou de Europese Commissie in het 
kader van het European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) maxi-
mum 60 miljard euro kunnen lenen, gewaarborgd door de Europese begro-
ting, en zou een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, genaamd 
European Financial Stability Facility (EFSF), leningen kunnen uitgeven, die 
voor maximum 440 miljard euro worden gewaarborgd door de landen van de 
eurozone.

Volgens haar statuten had de EFSF tot taak “financiering te vergemakkelij-
ken of te verschaffen voor de in financiële moeilijkheden verkerende lidsta-
ten van de Europese Unie, waarvan de munteenheid de euro is en die met 
de Europese Commissie een aan voorwaardelijke bepalingen onderworpen 
memorandumakkoord hebben gesloten. Te dien einde zal de vennootschap 
fondsen kunnen vrijmaken via de uitgifte van financiële instrumenten (…)”260.

Opdat deze vennootschap het vertrouwen van de markten zou genieten en 
tegen interessante intrestvoorwaarden zou kunnen lenen, waarborgen de 
niet in moeilijkheden verkerende landen van de eurozone al haar leningen 
naargelang van hun respectievelijke deelname in het kapitaal van de ECB. 
Rekening houdend met de geldende verdeelsleutel van 3,48 % waarborgt 
België de door de EFSF uitgegeven leningen voor maximum 15,3 miljard 
euro.

Om de best mogelijke rating te krijgen, worden de door de EFSF uitgegeven 
leningen tegen 120 % gewaarborgd261 en wordt enkel de waarborg door de 
landen met een triple A-rating in aanmerking genomen. Bovendien moet een 
gedeelte van de door de EFSF ontleende bedragen als reserve worden aan-
gehouden. Het Duitse schuldagentschap beheert de liquide middelen die bij 
de EFSF blijven.

Het gevolg van deze waarborg tegen 120 % en het in reserve houden van 
een gedeelte van de ontleende bedragen is dat de EFSF1 slechts kredieten 
kon toekennen voor een bedrag dat op 260 miljard euro werd geraamd.

De deelname van België werd toegestaan door de wet van 2 november 2010 
betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de naamloze vennoot-
schap European Financial Stability Facility en het verlenen van de staats-
waarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumen-
ten.

260 Gepubliceerd in Mémorial, Staatsblad van het Groothertogdom Luxemburg, C n° 1189, 8 juni 2010.
261 Dat betekent dat, indien de EFSF 1.000 euro ontleent, de landen een waarborg van 1.200 euro 

toekennen. De doelstelling bestaat erin zich in te dekken tegen het in gebreke blijven van een 
waarborgende partij.
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Om 5,9 miljard euro aan Portugal en 3,6 miljard euro aan Ierland te kunnen 
lenen, heeft de EFSF drie leningen uitgegeven voor een totaal van 13 miljard 
euro. De minister van Financiën stipt aan dat op basis van de van kracht 
zijnde verdeelsleutel het door België gewaarborgde bedrag 705,3 miljoen 
euro beloopt.

Volgens de regels van Eurostat262 moeten de landen, die de door de EFSF 
aangegane leningen waarborgen, de door de EFSF toegekende kredieten 
opnemen in hun overheidsschuld a rato van hun aandeel in deze waarborg. 
De impact op de overheidsschuld van de door België gewaarborgde leningen 
van de EFSF bedraagt bijgevolg 705,3 miljoen euro.

4.2.2 European Financial Stability Facility 2
Om de leningscapaciteiten van de EFSF te verhogen, hebben de deelne-
mers aan de Europese Raad van 24 juni 2011 beslist dat:

• de landen de door de EFSF uitgegeven leningen zullen waarborgen 
ten belope van 165 % voor een maximum van 780 miljard euro voor 
de hoofdsom263 (tegenover 120 % en 440 miljard vroeger);

•  de EFSF maximum 440 miljard euro zal kunnen lenen aan landen in 
moeilijkheden264,

• in uitzonderlijke omstandigheden de EFSF rechtstreeks op de pri-
maire markt obligaties zal kunnen aankopen die door landen van de 
eurozone worden uitgegeven.

De deelnemers aan de top van de eurozone van 21 juli 2011 hebben boven-
dien beslist dat:

— de EFSF in uitzonderlijke omstandigheden en op basis van een ana-
lyse van de ECB, op de secundaire markt obligaties zal kunnen aan-
kopen die door landen van de eurozone worden uitgegeven,

— de EFSF fondsen zal kunnen lenen aan een land van de eurozone, 
zodat dat laatste een financiële instelling in moeilijkheden kan herka-
pitaliseren.

Voor België betekent dat een waarborg ten belope van maximum 27,1 mil-
jard euro voor de hoofdsom (tegenover 15,3 miljard euro voordien). In de 
EFSF2 zullen de intresten aan het bedrag van de verleende waarborg wor-
den toegevoegd, waarbij de interventiecapaciteit van de EFSF ten bedrage 
van 440 miljard euro gegarandeerd behouden blijft.

262 Eurostat News Release 13 / 2011 – 27 januari 2011, The statistical recording of operations under-
taken by the European Financial Stability Facility.

263 Het maximumbedrag van 780 miljard euro houdt rekening met het feit dat alle landen van de euro-
zone zich borg kunnen stellen. Aangezien Ierland, Portugal en Griekenland zich momenteel niet 
borg kunnen stellen, is het maximumbedrag teruggebracht tot 726 miljard euro. 

264 D.i. 726 miljard/165 %. In het nieuwe systeem zullen de door de EFSF ontleende bedragen nage-
noeg volledig worden doorgestort aan de landen in moeilijkheden.  
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Het parlement heeft deze nieuwe bepalingen goedgekeurd265.

De EFSF 2 is sinds oktober 2011 operationeel en in november 2011 heeft de 
EFSF een nieuwe lening van 3 miljard euro uitgegeven om Ierland te onder-
steunen. Het door België gewaarborgd bedrag werd nog niet meegedeeld.

Na afloop van de Europese Top van 26 oktober 2011 werd beslist om de mid-
delen van de EFSF nog te verhogen.

4.3 European Stability Mechanism

Op de Europese Raad van 24 juni 2011 werd een akkoord bereikt over de 
financiering van een permanent stabiliteitsmechanisme voor de eurozone, 
het European Stability Mechanism (ESM). Dat zal ten laatste op 1 juli 2013 
operationeel zijn. Het werd door middel van een verdrag266 tussen de landen 
van de eurozone ingesteld als een intergouvernementele organisatie naar 
internationaal publiekrecht, gevestigd in Luxemburg.

Dit permanente fonds zal over een totaal geplaatst kapitaal van 700 miljard 
euro beschikken. Daarvan zullen de landen van de eurozone vanaf 1 juli 2013 
in totaal 80 miljard euro moeten volstorten, d.w.z. rechtstreeks in dit fonds 
injecteren. Het Belgische aandeel zal ongeveer 2,8 miljard euro bedragen. 
Voorts zal het ESM een beroep kunnen doen op een combinatie van toege-
zegd opvraagbaar kapitaal en garanties van de landen van de eurozone, ten 
belope van in het totaal 620 miljard euro.

De verdeelsleutel voor de bijdrage van elk land in het totale geplaatste kapi-
taal van het ESM wordt, zoals bij de waarborgen van de door de EFSF aan-
gegane leningen, gebaseerd op zijn deelname in het kapitaal van de ECB. 
Deze sleutel bedraagt voor België 3,48 %, waardoor het totale engagement 
van België in het ESM 24,4 miljard euro zal belopen. Het grootste deel hier-
van zal bestaan uit opvraagbaar kapitaal. De minister van Financiën wenst 
in dit verband aan te stippen dat de verrichtingen van het ESM in tegenstel-
ling tot de EFSF geen enkele weerslag zullen hebben op de schuld van de 
deelnemende landen.

5 Financiële resultaten van de verschillende steunmaatregelen 

5.1 Kasstromen als gevolg van de steunmaatregelen

Drie types steunmaatregelen aan financiële instellingen en Griekenland heb-
ben voor de Schatkist financiële kasstromen met een kwantitatieve impact 
op de staatsschuld en de begroting tot gevolg gehad: kapitaalinjecties (par-
ticipaties in het kapitaal), kredietverleningen (toekenningen van leningen) en 
toekenningen van waarborgen, waarvoor de Schatkist een vergoeding ont-
ving.

265 Wet van 26 september 2011 tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelne-
ming van de Belgische Staat in de naamloze vennootschap "European Financial Stability Facility" 
en het verlenen van de staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële 
instrumenten. 

266 Europees Verdrag van 11 juli 2011.
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De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van deze kasstromen tot en met 
15 november 2011.

De financiële kasstromen ten gevolge van deze maatregelen hebben de (fe-
derale) staatsschuld doen toenemen met 17,6 miljard euro. Het betreft onge-
veer 5,1 % van het BBP tegen marktprijzen in 2010267.

267 Statistisch Tijdschrift van de Nationale Bank van België 2011-II, p. 25. Voor het jaar 2010 bedraagt 
het bruto binnenlands product tegen marktprijzen 342,2 miljard euro.
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Tabel 6 – Financiering van de verschillende steunmaatregelen genomen in 
het raam van de financiële crisis en om de financiële stabiliteit van 
de eurozone te waarborgen (in miljoen euro) (situatie tot en met 
15/11/2011 – federale Staat)

Periode Instelling Verrichting Bedrag

Uitgaande kasstromen (in miljoen euro)

2008 Fortis, Dexia, Ethias, SPV 
Royal Park Investments

Kapitaalinjectie, inclusief expertisekosten FPIM - 11.518,7

2008 SPV Royal Park Investments Kredietverlening - 5.001,7

2008 KBC Kredietverlening - 3.500,0

2009 Kaupthing Kredietverlening - 160,0

2009 SPV Royal Park Investments Kapitaalinjectie - 141,1

2010-2011 Griekenland Kredietverlening - 1.722,8

2010 EFSF Instap in het kapitaal 0,6

2011 Dexia Bank België Instap in het kapitaal 4.000,0

Totaal uitgaande kasstromen - 26.044,9

Inkomende kasstromen

2009 SPV Royal Park Investments Terugbetaling kredietverlening + 4.645,7

2009 SPV Royal Park Investments Intresten + 11,9

2009-2011 Kaupthing Terugbetaling kredietverlening + 120,8

2009-2011 Kaupthing Intresten 3,1

2008-2011 Verschillende financiële in-
stellingen

Vergoedingen voor waarborgregelingen + 1.585,5

2008-2011 Deposito- en Consignatiekas Bijdragen aan het Bijzonder Fonds 
ter bescherming van de deposito’s en 
levensverzekeringen

+ 1.151,6

2010 Bank Société générale Verkoop aandelen van BNP Paribas + 212,9

2010-2011 Griekenland Intresten + 51,7

2011 Fortis Bank en BNP Paribas Dividenden + 352,2

2011 KBC Intresten + 297,8

Totaal inkomende kasstromen + 8.433,2

Saldo - 17.611,7

Bron: FOD Financiën
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5.2 Andere kosten van deze verrichtingen

Bij brief van 4 november 2010 heeft de FPIM aan de Thesaurie facturen 
voorgelegd voor (juridische en financiële) expertisekosten voor een totaal 
van 41,9 miljoen euro. Deze facturen betreffen de prestaties die werden uit-
gevoerd tussen oktober 2008 en april 2010 in het kader van de opdrachten 
die aan de FPIM waren gedelegeerd.

In 2008 had de FPIM een provisie van 20 miljoen euro ontvangen om derge-
lijke uitgaven te dekken. Het saldo van 21,9 miljoen valt ten laste van de be-
groting van het jaar 2011, terwijl initieel geen enkel krediet was uitgetrokken.

De FPIM heeft de prestaties van deze deskundigen rechtstreeks besteld en 
alle facturen vooruitbetaald. De Thesaurie is niet betrokken bij de aanstelling 
van de deskundigen en bij de vaststelling van hun vergoeding, en dus niet in 
staat die uitgaven te programmeren.

De Thesaurie ontvangt geen kopie van de deskundigenverslagen die naar 
de FPIM worden gezonden en kan derhalve niet de vruchten plukken van de 
competentie van de deskundigen.

6 Conclusies

Sinds het verslag van het Rekenhof van 22 december 2010 is de Staat tus-
senbeide gekomen om de herstructurering van de Dexia-groep in oktober 
2011 te ondersteunen. Op datum van 31 oktober 2011 bestonden de steun-
maatregelen in een participatie van 100 % in het kapitaal van Dexia Bank 
België tegen betaling van 4 miljard euro en een waarborg van maximum 
54,4 miljard euro voor sommige leningen van Dexia nv en Dexia Crédit Local.

De Staat heeft ook zijn waarborg verleend voor de bescherming van het ka-
pitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.

De steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis hebben aanleiding 
gegeven tot ontvangsten voor de Staat. Die ontvangsten bestaan in hoofd-
zaak uit de bijdragen die werden gestort aan het Bijzonder Fonds en uit de 
vergoedingen voor de waarborgen. Ze belopen 942,8 miljoen euro voor 2010 
en worden op 1.410,7 miljoen euro geraamd voor 2011.

De vergoedingen die de Staat in 2010 heeft ontvangen van Dexia (voor de 
herfinanciering op de interbankenmarkt en voor FSA), KBC, Fortis Bank en 
Ageas zijn in overeenstemming met de waarborgovereenkomsten. Een ge-
schil tussen het SPV Royal Park Investments en de Staat maakt het voor het 
Rekenhof niet mogelijk de vergoedingen, gestort door het SPV, te onderzoe-
ken.

De sterke toename van de jaarlijkse bijdragen van de financiële instellingen 
(+378,6 miljoen euro) en van de verzekeringsmaatschappijen (+148,7 miljoen 
euro) aan het Bijzonder Fonds in 2011 kan worden verklaard door een wijzi-
ging van het percentage van de bijdragen en door de verplichte deelname 
van alle verzekeringsmaatschappijen aan het Bijzonder Fonds.
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Tegen 1 januari 2012 zullen nieuwe regels voor de vergoeding van het Bij-
zonder Fonds ter Bescherming van de Deposito’s en de Levensverzekerin-
gen moeten worden vastgelegd, omdat het Grondwettelijk Hof het artikel dat 
de jaarlijkse bijdrage van de financiële instellingen bepaalt, heeft vernietigd.

De uitvoering van de waarborgen heeft in 2011 voor de eerste maal aanleiding 
gegeven tot uitgaven, aangezien het Bijzonder Fonds werd ingeschakeld als 
gevolg van het faillissement van de verzekeringsmaatschappij APRA-Leven.

De financiële en juridische expertises die de FPIM in het kader van haar 
gedelegeerde opdrachten heeft besteld, zijn integraal ten laste van de Staat. 
Om de Thesaurie in staat te stellen de vruchten te plukken van de compe-
tentie van de deskundigen en die uitgaven te programmeren, beveelt het 
Rekenhof aan dat de administratie regelmatig een kopie van alle deskundi-
genverslagen en een afschrift van de contracten zou ontvangen, zodra de 
deskundigen en de FPIM ze hebben ondertekend.

Wat de steunmaatregelen aan de eurozone betreft, waarborgt België vier 
leningen die door de European Financial Stability Facility werden uitgegeven 
om Ierland en Portugal te ondersteunen. De Staat heeft bovendien al 1,7 mil-
jard euro aan Griekenland geleend.

De tussenkomsten ten voordele van een aantal financiële instellingen en de 
eurozone bedroegen op datum van 15 november 2011 globaal 26,0 miljard 
euro en de met deze tussenkomsten verband houdende ontvangsten 8,4 mil-
jard euro
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Titel V 
Rekening van de 
Thesaurie 2010
De rekening van de Thesaurie is een onderdeel van de algemene rekening 
van de Staat. Ze bevat een overzicht van de financiële verrichtingen van de 
Schatkist, die optreedt als beheerder van de geldmiddelen van de Staat. Dit 
houdt in dat ze de nodige geldmiddelen voorschiet indien de ontvangsten te 
traag worden geïnd en niet volstaan om de uitgaven te dekken.

Concreet geeft de rekening alle verrichtingen weer op de orderekeningen 
van de Thesaurie en op de thesaurierekeningen. De orderekeningen dienen 
om de verrichtingen van de Schatkist met derden te boeken, de thesaurie-
rekeningen om de financiële verrichtingen van de Staat te registreren en te 
rechtvaardigen.
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Rekening van de Thesaurie

In principe omvat de rekening van de Thesaurie enkel de overheidsdien-
sten die niet in het Fedcomsysteem zijn gestapt. Deze rekening maakt alleen 
maar volgens artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabili-
teit deel uit van de algemene rekening.

De rekening van de Thesaurie 2010 werd nog niet aan het Rekenhof over-
gelegd. Het verslag over die rekening zal in een bijvoegsel bij dit 168e Boek 
worden gepubliceerd zodra die rekening overgelegd en onderzocht zal zijn.
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 Rekening van de vermogenswijzigingen

Titel VI
Rekening van de 
vermogenswijzigingen
De rekening van de vermogenswijzigingen is één van de drie toelichtende 
rekeningen die samen met de samenvattende rekening deel uitmaken van 
de algemene rekening van de Staat. Ze geeft de wijzigingen aan in het actief 
en passief van het vermogen van de Staat.
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Rekening van de vermogenswijzigingen  

De rekening van de vermogenswijzigingen over het jaar 2010 werd nog niet 
overgelegd aan het Rekenhof. Zodra die rekening is overgelegd en onder-
zocht, zal er afzonderlijk over worden gerapporteerd in een bijvoegsel van 
dit 168e Boek.
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Titel VII
Samenvattende 
rekening 
De samenvattende of synthetische rekening is een samenvatting van de drie 
toelichtende rekeningen: de uitvoeringsrekening van de begroting, de reke-
ning van de Thesaurie en de rekening van de vermogenswijzigingen. Samen 
vormen deze rekeningen de algemene rekening van de Staat.
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De samenvattende rekening over het jaar 2010 werd nog niet overgelegd 
aan het Rekenhof. Zodra die rekening is overgelegd en onderzocht, zal er 
afzonderlijk over worden gerapporteerd in een bijvoegsel van dit 168e Boek.
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Titel VIII 
Rekeningen van de
instellingen van 
openbaar nut 
De rekeningen van de instellingen van openbaar nut worden ter controle 
voorgelegd aan het Rekenhof.

In deze titel wordt nagegaan of de instellingen van openbaar nut die over 
rechtspersoonlijkheid beschikken de termijnen naleven voor de overzending 
van hun jaarrekeningen. Er wordt een overzicht gegeven van de kerncijfers 
van de jaarrekeningen van de instellingen die onderworpen zijn aan de wet 
van 16 maart 1954, alsook van bepaalde federale instellingen sui generis.
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Hoofdstuk 1
Naleving van de wettelijke 
termijnen  

De wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van de rekenin-
gen van de openbare instellingen worden onvoldoende in acht genomen. Op 
31 oktober 2011 beschikte het Rekenhof, voor het jaar 2010, slechts over 19 
van de 32 verwachte rekeningen. Voor de jaren 2009 en 2008 hebben res-
pectievelijk 9 en 2 instellingen hun rekeningen nog niet toegezonden. Het Re-
kenhof stelt geen beduidende verbetering vast ten opzichte van voorgaande 
jaren.

1 Inleiding

De 22 operationele instellingen van de categorieën A, B, C en D die in 2010 
waren onderworpen aan de wet van 16 maart 1954268, alsook de 10 instel-
lingen sui generis, moeten strikte termijnen respecteren voor het opstellen, 
goedkeuren en toezenden van hun jaarrekeningen.

1.1 Onderzochte instellingen269

De instellingen van openbaar nut waarvan het Rekenhof de rekeningen moet 
controleren voor het beheersjaar 2010 overeenkomstig wettelijke en regle-
mentaire bepalingen, zijn de volgende: 

Categorie A

•	 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproduc-
ten (FAGG)

•	 Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)
•	 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
•	 Federaal Planbureau (FPB)
•	 Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
•	 Regie der Gebouwen (RDG)

Categorie B

•	 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
•	 Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van 

Landsverdediging (CDSCA)
•	 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

268 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
269 Het Agentschap voor de Oproepen tot de Hulpdiensten (Agentschap 112) en het Fortis-fonds wor-

den niet langer vermeld, omdat die instellingen nooit geactiveerd werden. De Deposito- en Con-
signatiekas (DCK) is evenmin opgenomen omdat deze dienst van algemeen bestuur geen rechts-
persoonlijkheid heeft. Het Rentenfonds, een sui generis instelling met rechtspersoonlijkheid, is wel 
opgenomen. De Ombudsdienst voor Energie (OVE) opgericht bij artikel 27 van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, legde in 2011 voor het eerst rekeningen 
voor. 
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•	 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)
•	 Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, 

Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers  
(IV-NIOOO)

•	 Koninklijke Muntschouwburg (KMS)
•	 Nationaal Geografisch Instituut (NGI)
•	 Nationaal Orkest van België (NOB)
•	 Zilverfonds

Categorie C

• Bureau voor Normalisatie (NBN)
• Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Zie-

kenfondsen (CDZ)
• Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
• Nationale Delcrederedienst (NDD)
• Participatiefonds (PF)

Categorie D

•	 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de 
Arbeiders gebezigd door de Ladings- en Lossingsondernemingen en 
door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en 
Stations (BK1)

•	 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de 
Arbeiders van de Ondernemingen voor Binnenscheepvaart (BK4)

Federale Instellingen sui generis

• Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
• Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)
• Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)
• Nationale Arbeidsraad (NAR)
• Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (NGFB)
• Nationale Kas voor Rampenschade (NKR) 

• Nationale Kas voor Oorlogspensioenen (NKO)
• Ombudsdienst voor energie (OVE)
• Rentenfonds
• Vermogen van de Koninklijke Militaire School (Vermogen KMS)

Net zoals in de vorige zes Boeken bespreekt dit artikel de naleving van de 
wettelijke en reglementaire termijnen door deze federale openbare instel-
lingen.

Dit artikel geeft een overzicht van de toestand voor de begrotingsjaren 2008, 
2009 en 2010 zoals vastgesteld op 31 oktober 2011.
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1.2 Wettelijk en reglementair kader

De data voor de opmaak, goedkeuring en toezending van begrotingsdocu-
menten en rekeningen zijn vastgelegd in volgende wettelijke en reglemen-
taire bepalingen:

•	 de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instel-
lingen van openbaar nut;

•	 het koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen  
reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen 
van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van  
16 maart 1954;

•	 diverse wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing 
zijn op de federale instellingen sui generis.

De termijn voor de overzending aan het Rekenhof van de rekeningen van de 
instellingen van openbaar nut zijn de volgende: 

•	 voor de instellingen van categorie A, B, C en D: 31 mei van het jaar 
volgend op het beheersjaar;

•	 specifieke data van overlegging worden niet opgelegd aan de fede-
rale instellingen sui generis, met uitzondering van het BIPT en het 
NGBF (31 mei x+1), de NKOP en de NKR (31 maart x+1)270.

2 Resultaten van het onderzoek 

Op 31 oktober 2011 hadden 13 van de 32 instellingen hun verwachte officiële 
rekeningen 2010 nog niet overgezonden aan het Rekenhof. Van de officieel 
ingediende rekeningen waren er slechts 10 binnen de wettelijke termijn. Voor 
de beheersjaren 2009 en 2008 ontbraken nog steeds respectievelijk van 9 
en 2 instellingen de rekeningen. In vergelijking met de voorgaande jaren is er 
dus opnieuw geen beduidende verbetering. 

Wat de zes instellingen van categorie A betreft, werden enkel de rekeningen 
2010 van het FPB aan het Rekenhof overgezonden, zij het met een ver-
traging van één maand. De vijf andere instellingen – FAVV,FAGG, Fedasil, 
PDOS en RDG – hadden hun rekeningen op 31 oktober 2011 nog niet aan 
het Rekenhof overgezonden. De PDOS had wel zijn officieuze rekeningen 
2009 en 2010 ter beschikking gesteld, wat niet het geval is voor het FAGG 
dat geen enkele rekening heeft afgelegd over beide jaren. De laatste reke-
ning van de RDG die aan het Rekenhof werd overgelegd, is die van het jaar 
2006271.

Van de negen instellingen van categorie B zijn er twee (IVGVM en IV-NIOOO) 
die hun officiële rekeningen 2010 op 31 oktober 2011 nog niet hadden over-
gezonden (beide instellingen hebben evenwel hun officieuze cijfers ter be-
schikking gesteld). Van de overige instellingen hebben er vijf (BIRB, CDSCA, 
KCE,NGI en Zilverfonds) hun rekeningen binnen de termijn ingediend en zijn 

270 Indien de organieke wetgeving geen datum van overlegging bepaalt, beschouwt het Rekenhof 
30 juni x+1 als datum van overlegging naar analogie met de overleggingstermijn bepaald voor de 
algemene rekening van de Staat in artikel 80 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördi-
neerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

271 Ontvangen op 17 januari 2011.
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er twee (KMS en NOB) met vertraging (respectievelijk drie maanden en zes 
weken) op het Rekenhof toegekomen. Het IV-NIOOO en het IVGVM hebben 
nog geen officiële rekeningen 2009 overgelegd (wel officieuze).

Drie van de vijf instellingen van categorie C hebben hun rekeningen 2010 of-
ficieel aan het Rekenhof toegezonden binnen de termijn (FANC, NBN en PF). 
De rekeningen 2010 en 2009 van de CDZ werden nog niet ontvangen terwijl 
de rekeningen 2010 van de NDD twee weken te laat werden ontvangen. 

Van de twee instellingen van categorie D, heeft alleen BK1 zijn rekeningen 
officieel aan het Rekenhof toegezonden, zij het met een vertraging van een 
maand. De rekeningen BK4 werden officieus in de loop van mei 2011 ter 
beschikking gesteld.  

Van de tien instellingen sui generis hebben er twee (het Rentenfonds en de 
NKR) hun officiële rekeningen 2010 binnen de termijnen overgezonden. Het 
INR, de OVE, de NAR, het NKOP en het NGFB hebben hun rekeningen met 
respectievelijk 12, 12, 11, 2 en 1 weken vertraging overgelegd. Het BIPT en 
het VKMS hebben hun rekeningen nog niet bezorgd, zelfs niet officieus. Van 
het IGO zijn de rekeningen enkel officieus beschikbaar. De officiële rekenin-
gen 2009 van deze instellingen werden aan het Rekenhof toegezonden, met 
uitzondering van de rekeningen van het BIPT, de NAR en het IGO (de laatste 
2 instellingen hebben hun rekeningen wel officieus ter beschikking gesteld). 
Voor 2008 ontbreken nog de rekeningen van het BIPT.

3 Conclusies en aanbevelingen

Na herhaaldelijk aandringen in voorgaande Boeken stelt het Rekenhof op-
nieuw geen significante verbetering vast in de naleving van de wettelijke en 
reglementaire termijnen voor de opmaak, goedkeuring en voorlegging van 
de jaarrekeningen van de federale openbare instellingen.

De vertragingen houden verband met de administratieve procedures voor 
opmaak en overzending van de rekeningen en de certificering door de be-
drijfsrevisor.

Zoals in de voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat geen of onvoldoen-
de gevolg wordt gegeven aan zijn algemene aanbeveling om de administra-
tieve procedure van de opmaak van de rekeningen tot de overzending ervan 
naar het Rekenhof te versnellen en procedures af te spreken tussen de ver-
schillende betrokken partijen.

Er moet over worden gewaakt dat de bedrijfsrevisor zijn werk kan doen bin-
nen termijnen die verenigbaar zijn met de wettelijk vastgelegde termijnen 
voor de opmaak en de overzending van de rekeningen van de instellingen. 

Het Rekenhof vraagt dan ook nogmaals dat een gevolg zou worden gege-
ven aan deze aanbevelingen. Het wijst erop dat bijkomende inspanningen 
voor een tijdige overlegging van de jaarrekeningen noodzakelijk zullen zijn in 
voorbereiding op de inwerkingtreding van de comptabiliteitswet van 22 mei 
2003, die nog kortere termijnen272 voorschrijft.

272 Op grond van artikel 93, §§1 en 2 van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 moet de minister 
van Begroting de goedgekeurde rekeningen van de administratieve openbare instellingen vóór 31 
maart x+1 voor controle aan het Rekenhof voorleggen.
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Hoofdstuk 2 
Kerncijfers 

De kerncijfers in de tabel hieronder zijn (met uitzondering van bepaalde ge-
vallen) afkomstig uit de uitvoeringsrekening van de begroting van elke in-
stelling, door de minister van Financiën voorgelegd aan het Rekenhof op 
grond van artikel 6, §3 en 4, van de wet van 16 maart 1954 of op grond van 
de organieke bepalingen die eigen zijn aan bepaalde instellingen. De cijfers 
geven de situatie weer tot 31 oktober 2011 en omvatten de ontvangsten en 
uitgaven voor orde.

Voor rekeningen die slechts officieus aan het Rekenhof zijn voorgelegd, wer-
den de cijfers enkel vermeld indien ze zijn goedgekeurd door de bevoegde 
organen (het bevoegde beheersorgaan voor de instellingen van categorie B, 
C en D, of de hiërarchisch bevoegde minister voor instellingen van categorie 
A). In enkele gevallen werd rekening gehouden met de realisaties opgeno-
men in de begroting van de instelling goedgekeurd door de wetten houdende 
algemene uitgavenbegroting van de federale Staat. Er wordt enkel rekening 
gehouden met de dotatie ten laste van de federale Staat.

Ontvangsten, uitgaven en dotaties van de instellingen van openbaar nut in 
2008, 2009 en 2010 (in miljoen euro)

Categorie Instelling Cijfers 2008 2009 2010
02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister
B KMS Ontvangsten 45,5 47,8 44,8

waarvan dotatie 31,6 34,2 33,2

Uitgaven 45,4 48,0 44,9

B NOB Ontvangsten 9,6 10,0 10,3

waarvan dotatie 6,9 7,5 7,4

Uitgaven 9,5 10,0 10,4

03 FOD Budget en Beheerscontrole
B Zilverfonds Ontvangsten 0,3 0,3 519,2

waarvan dotatie 0,3 0,3 0,3

Uitgaven 0,3 0,3 519,2

12 FOD Justitie
Sui generis IGO Ontvangsten / 5,2* 5,6*

waarvan dotatie / 5,2* 5,2*

Uitgaven / 2,5* 3,8*

13 FOD Binnenlandse Zaken
C FANC272 Ontvangsten 19,4 19,9 20,3

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0

Uitgaven 27,4 15,8 22,7

16 Ministerie van Landsverdediging
B CDSCA Ontvangsten 33,1 33,5 33,7
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Categorie Instelling Cijfers 2008 2009 2010
waarvan dotatie 6,8 7,5 9,0

Uitgaven 37,0 39,8 42,0

B IV-NIOOO Ontvangsten 45,0 46,6* 39,8*

waarvan dotatie 44,3 42,9* 39,2*

Uitgaven 45,1 43,1* 41,5*

B NGI Ontvangsten 16,3 16,6 17,8

waarvan dotatie 10,8 12,4 12,8

Uitgaven 16,9 17,4 17,6

Sui generis NGFB Ontvangsten 0,7 0,6 0,6

waarvan dotatie 0,3 0,3 0,3

Uitgaven 0,7 0,6 0,6

Sui generis Vermogen 
KMS

Ontvangsten 5,1 3,5 6,5*

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0

Uitgaven 4,8 3,2 6,6*

18 FOD Financiën
C PF Ontvangsten 62,2 62,1 69,3

waarvan dotatie 2,5 3,6 4,6

Uitgaven 84,0 84,2 85,4

Sui generis NKOP Ontvangsten 211,5 196,9 182,5

waarvan dotatie 211,5 196,9 182,5

Uitgaven 211,5 196,9 182,5

Sui generis NKR Ontvangsten 30,6 38,1 26,1

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0

Uitgaven 25,9 29,1 6,5

Sui generis Renten-
fonds273

Ontvangsten 8,8 5,8 5,2

waarvan dotatie 0 0 0

Uitgaven 2,8 2,3 3,4

19 Regie der Gebouwen

A RDG274 Ontvangsten 794,7* 829,6* n.b.

waarvan dotatie 675,6* 756,9* n.b.

Uitgaven 717,6* 790,0* n.b.

21 Pensioenen
A PDOS275 Ontvangsten 10.832,7 11.494,7* 11.830,7*

waarvan dotatie 7.353,4 7.858,5* 8.008,8*

Uitgaven 10.770,1 11.386,1* 11.824,0*

23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
B IVGVM Ontvangsten 5,0 5,1* 5,9*

waarvan dotatie 4,5 4,7* 4,7*

Uitgaven 5,0 5,1* 5,9*

Sui generis NAR276 Ontvangsten 3,1 3,3* 3,4

waarvan dotatie 3,1 3,3* 3,4
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Categorie Instelling Cijfers 2008 2009 2010
Uitgaven 3,0 3,3* 3,3

24 FOD Sociale Zekerheid
C CDZ Ontvangsten 3,9 3,0* n.b.

waarvan dotatie 0,0 0,0* n.b.

Uitgaven 3,6 3,7* n.b

D BK1 Ontvangsten 18,3 19,5 19,6

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0.

Uitgaven 18,3 19,5 19,6

D BK4 Ontvangsten 17,2 14,8 11,8*

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0*

Uitgaven 17,3 14,8 11,9*

25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu
A FAVV Ontvangsten 212,5 183,1 n.b.

waarvan dotatie 114,5 113,4 n.b.

Uitgaven 188,5 159,8 n.b.

A FAGG Ontvangsten 49,7 53,5* n.b.

waarvan dotatie 17,7 19,0* n.b.

Uitgaven 41,7 50,4* n.b.

B KCE277 Ontvangsten 9,3 4,2 9,2

waarvan dotatie 2,3 2,2 2,1

Uitgaven 6,9 7,1 7,3

32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
A FPB Ontvangsten 9,9 10,1 9,8

waarvan dotatie 9,0 9,3 9,1

Uitgaven 9,8 9,8 10,8

B BIRB Ontvangsten 316,7 321,4 321,8

waarvan dotatie 13,4 13,0 13,3

Uitgaven 377,9 371,3 319,9

C NBN Ontvangsten 4,2 4,3 8,6

waarvan dotatie 2,7 2,7 6,9

Uitgaven 3,0 3,8 8,2

C NDD278 Ontvangsten 1,0 0,7 5,0

waarvan dotatie 0,0 0,0 0,0

Uitgaven 15,5 16,9 23,6

Sui generis BIPT279 Ontvangsten 40,5* 44,9* n.b.

waarvan dotatie 0,0* 0,0* n.b.

Uitgaven 30,6* 30,9* n.b.

Sui generis INR Ontvangsten 0,02 0,02 0,02

waarvan dotatie 0,02 0,02 0,02

Uitgaven 0,01 0,01 0,01

Sui generis OVE Ontvangsten / 0,8 1,9

waarvan dotatie / 0,8 0,0

Uitgaven / 0,004 0,9



200 168e Boek van het Rekenhof

Kerncijfers  Instellingen van openbaar nut

Categorie Instelling Cijfers 2008 2009 2010
44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
A Fedasil Ontvangsten 239,0 253,0 n.b.

waarvan dotatie 237,9 246,9 n.b.

Uitgaven 241,5 270,5 n.b.

* officieuze cijfers, hetzij uit officieuze rekeningen door de instelling ter beschikking 
gesteld, hetzij op een andere wijze door de instelling ter beschikking gesteld (reali-
saties uit begrotingsdocumenten of cijfers door de instelling meegedeeld) 

n.b. : niet beschikbaar273274275276277278279280

273 De cijfers die de tabel vermeldt voor het FANC zijn afkomstig uit de economische rekeningen van 
de instelling, omdat die geen uitvoeringsrekening publiceert conform de wet van 16 maart 1954.

274 De cijfers die de tabel vermeldt voor het Rentenfonds zijn afkomstig uit de economische rekenin-
gen, omdat die instelling geen uitvoeringsrekening publiceert.

275 De laatste rekening van de Regie der Gebouwen die officieel werd overgezonden, betreft het 
begrotingsjaar 2006. De vermelde bedragen stemmen overeen met de gerealiseerde cijfers af-
komstig, hetzij uit de begrotingen van de instelling die als bijlage werden gepubliceerd in de begro-
tingswetten 2009 tot en met 2011, hetzij uit officieuze inlichtingen verkregen bij de RDG zelf.

276 De opgegeven bedragen voor de PDOS betreffen zowel de opdrachtenbegroting (ontvangsten en 
uitgaven die betrekking hebben op de wettelijke opdrachten) als de beheersbegroting (ontvangsten 
en uitgaven die betrekking hebben op het beheer).

277 Cijfers overgenomen uit de economische boekhouding.
278 In de loop van 2010 werden maatregelen genomen om de overfinanciering van het KCE te ver-

mijden, door de verplichte terugstorting van de dotaties afkomstig van de FOD Financiën en de 
FOD Sociale Zekerheid boven een bepaalde drempel, na ontvangst van de toelage van het RIZIV. 
Zo werden in 2010 voor het begrotingsjaar 2009 aan zowel de FOD Financiën als de FOD Soci-
ale zekerheid 1,1 miljoen euro teruggestort, terwijl in 2011 voor het begrotingsjaar 2010 telkens 
0,2 miljoen euro aan beide FOD’s werden teruggestort. 

279 De vermelde cijfers houden verband met de beheersverrichtingen zoals opgenomen in de statutai-
re begroting. De verrichtingen met betrekking tot de statutaire opdracht worden enkel opgenomen 
in de economische rekeningen.

280 De laatste rekening van het BIPT die officieel werd overgezonden, betreft het begrotingsjaar 2007. 
De cijfers van 2008 en 2009 werden door het instituut op vraag van het Rekenhof bezorgd.
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Deel II 
Rechtsprekende
opdracht 

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee op-
eenvolgende, van elkaar onderscheiden fasen.

In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen van de reken-
plichtigen af. Daartoe leggen de rekenplichtigen periodiek of ingeval zij een 
tekort hebben of hun ambt beëindigen, rekening af. Het Rekenhof stelt vast of 
de rekening effen is, een tegoed vertoont of met een tekort sluit. Het Reken-
hof stuurt vervolgens de afgesloten rekeningen naar de bevoegde overheid.

In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van 
de rekenplichtige voor tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De 
bevoegde overheid moet de rekenplichtige in wiens rekening een tekort werd 
vastgesteld, dagvaarden voor het Rekenhof, tenzij ze van oordeel is dat de 
rekenplichtige zich kan beroepen op overmacht of het bedrag van het tekort 
niet hoger is dan 1.250 euro. Als de bevoegde overheid de rekenplichtige 
voor het Rekenhof dagvaardt, wordt een openbare en tegensprekelijke pro-
cedure ingezet waarbij de rekenplichtige kan worden veroordeeld tot de ge-
hele of gedeeltelijke terugbetaling van het tekort. Als de bevoegde overheid 
beslist de rekenplichtige niet te dagvaarden, brengt ze het Rekenhof daarvan 
schriftelijk op de hoogte, met vermelding van de motieven, gestaafd met alle 
bewijsstukken. Het Rekenhof rapporteert in zijn Boek over deze gevallen.
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Hoofdstuk 1
Administratieve fase
Overlegging en afsluiting van de rekeningen van 
rekenplichtigen

Bij sommige diensten bestaat nog steeds een belangrijke achterstand in de 
voorlegging van de rekeningen van de rekenplichtigen aan het Rekenhof, 
ondanks de herinneringsbrieven die regelmatig worden toegestuurd aan de 
betrokken administraties en ministers.

Wat de fiscale ontvangsten betreft had het Rekenhof op 31 oktober 2011 en-
kel de rekeningen over het jaar 2010 ontvangen van de Btw, Registratie en 
Domeinen. Voor de niet-fiscale ontvangsten waren 322 op 522 van de reke-
ningen 2010 ingediend.

Op het vlak van de uitgaven waren voor 240 van de 260 beheren alle reke-
ningen over het jaar 2010 voorgelegd.

Tot slot was een vijfde van de rekeningen over waren 2010 (15 op 67) niet 
aan het Rekenhof overgelegd.

Bovendien waren op diezelfde datum 70 diverse soorten rekeningen van vo-
rige jaren niet aan het Rekenhof voorgelegd.

1 Verantwoording van de boekhoudkundige verrichtingen

Alle ontvangsten en uitgaven van de Staat worden gerealiseerd door reken-
plichtigen, die verantwoording verschuldigd zijn aan het Rekenhof en die op 
bepaalde tijdstippen en in geval van een tekort of bij een eindebeheer reke-
ning moeten afleggen aan het Rekenhof. 

De gewone rekenplichtigen innen de ontvangsten. Sommige uitgaven wor-
den bovendien door rekenplichtigen uitgevoerd door middel van voorschot-
ten die hun ter beschikking worden gesteld281. Het beheer van het materieel 
van de Staat dat niet in dienst is genomen, tot slot, is toevertrouwd aan re-
kenplichtigen over waren.

De rekeningen van die verschillende categorieën rekenplichtigen die het Re-
kenhof in 2010 afgesloten heeft, worden weergegeven in de volgende tabel.

281 Voor de FOD’s Kanselarij van de Eerste Minister, Begroting en Beheerscontrole, Personeel en 
Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie, Volksgezondheid, Sociale Zekerheid, 
Maatschappelijke Integratie, Werkgelegenheid en Economie worden die voorschotten niet meer 
door artikel 15, 2°, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof geregeld 
(viermaandelijkse overlegging van de rekeningen), maar door artikel 66 van de wet van 22 mei 
2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (jaar-
lijkse overlegging van de rekeningen) – Toepassing  van de programmawetten van 22 december 
2008 en 23 december 2009 waardoor sommige bepalingen van de wet van 22 mei 2003 op die 
diensten van toepassing worden gemaakt. Zie verder in deel III van dit Boek: “Derde evaluatie van 
het project Fedcom.”
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Tabel 1 –  Aantal rekeningen van rekenplichtigen afgesloten door het Reken-
hof in 2010

FOD en POD Gelden Waren Geldvoor-
schotten

Totaal

FOD Kanselarij van de Eerste Minister 6 2 8

FOD Justitie 50 43 306 399

FOD Binnenlandse Zaken 60 189 249

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en  Ontwikkelingssamenwerking

130 29 159

Defensie 3 10 13

Federale Politie 2 9 11

FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie

42 43 85

FOD Mobiliteit en Vervoer 18 15 33

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Soci-
aal Overleg

50 22 72

FOD Financiën 275 17 62 354

POD Wetenschapsbeleid 5 7 12

Regie der Gebouwen 1 1

FOD Sociale Zekerheid 12 14 26

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu

9 35 44

FOD Personeel en Organisatie 6 2 8

FOD Informatie- en 
Communicatietechnologie

2 1 3

POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale 
Economie

15 7 22

POD Budget en Beheer 1 1

Totaal 686 60 754 1.500

De ontvangsten voor het jaar 2010 geïnd door de gewone rekenplichtigen 
van de niet-fiscale besturen bedragen 8,2 miljard euro. Voor de fiscale bestu-
ren bedragen de totale bruto-ontvangsten 176 miljard euro.

In 2010 werden voor 2,2 miljard euro uitgaven verricht via de rekeningen van 
de rekenplichtigen over fondsenvoorschotten, waarvan ongeveer 2 miljard 
euro voor rekening van het Ministerie van Landsverdediging.

2 Vertraging in de overlegging van de rekeningen

In vele gevallen worden de termijnen voor de overlegging van de rekeningen 
niet nageleefd. Om de omvang van de achterstand te illustreren, wordt in de 
volgende tabel een overzicht gegeven van het totale aantal beheren en van 
het aantal rekeningen van 2010 en vroeger, die op 31 oktober 2011 nog niet 
aan het Rekenhof waren overgelegd. De tabel bevat niet de fiscale reken-
plichtigen.
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Tabel 2 –  Aantal achterstallige beheren per FOD en POD en per categorie 
rekeningen (toestand op 31 oktober 2011)

FOD en POD Totaal aantal 
beheren

Aantal beheren 
met vertraging 

rekeningen 
over 2010 niet 

voorgelegd

Aantal beheren 
met vertraging 
rekeningen van 
vóór 2010 niet 

voorgelegd
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FOD Kanselarij van de Eerste 
Minister

7 2

FOD Justitie 86 43 91 40 13 5 38 6 2

FOD Binnenlandse Zaken 62 69 1

FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en  
Ontwikkelingssamenwerking

148 9 132 2 12

Defensie 4 3 5

Federale Politie 2 2 2

FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie

30 1 17 6 4 1 1

FOD Mobiliteit en Vervoer 17 4 2

FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg

24 2

FOD Financiën 57 18 16 4 2 1 1

POD Wetenschapsbeleid 17 3 1 1

Regie der Gebouwen 1

FOD Sociale Zekerheid 17 8 2

FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu

29 28 4 6 6 1

FOD Personeel en Organisatie 6 2

FOD Informatie- en 
Communicatietechnologie

2

POD Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding 
en Sociale Economie

11 1 9 1

POD Budget en Beheer 2 1 1

Totaal 522 67 260 200 15 20 59 7 4

* Niet-fiscale ontvangsten

Bron: gegevens van het Rekenhof
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3 Voorlegging van de rekeningen

3.1 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking

Op 31 oktober 2011 waren tien rekeningen over 2009 van de diplomatieke 
en consulaire posten nog steeds niet voorgelegd aan het Rekenhof. Er was 
bovendien nog geen enkele rekening over 2010 van die posten ingediend. Uit 
het antwoord van 27 juli 2011 van de voorzitter van het directiecomité van de 
FOD op een vraag van het Rekenhof blijkt dat op dat ogenblik al een kleine 
honderd rekeningen 2010 klaar waren voor overzending aan het Rekenhof. 
De voorzitter zou ze laten voorleggen aan het Rekenhof, ongeacht of alle 
rekeningen over 2009 al waren ingediend. Op de centrale administratie van 
de FOD verloopt de opvolging van de consulaire rechten al enkele jaren pro-
blematisch. Momenteel wordt gepoogd de achterstand weg te werken.

3.2 FOD Financiën

Wat de niet-fiscale rekeningen betreft, wordt de grootste achterstand vastge-
steld bij de Koninklijke Munt, waarvan de laatst voorgelegde rekening over 
gelden nog steeds dateert van 2004.

Wat de fiscale rekeningen betreft, was op 31 oktober 2011 nog geen enkele 
van de 212 jaarrekeningen van de Directe Belastingen over 2010 voorge-
legd, evenmin als de jaarrekeningen over 2009 en 2010 van de Administratie 
van Douane enAccijnzen.

3.3 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leef-
milieu

Voor de rekening “Terugbetalingen Leningen (ex-Landbouw)” ontbreekt sinds 
1 januari 2007 de verantwoording (de rekenplichtige is overleden en het is 
niet mogelijk gegevens te verkrijgen over de inhoudingen die zijn gebeurd op 
de weddes van de betrokken personen). 

Sinds de invoering van Fedcom op 1 januari 2009 zijn verscheidene nog ac-
tieve rekeningen over gelden van de directie-generaal Leefmilieu niet meer 
voorgelegd.

Een kwart van de rekeningen over voorschotten ontbreekt nog, doordat de 
benodigde transactie in het informaticaprogramma (ZBOE006) laattijdig ter 
beschikking werd gesteld aan de administraties die met Fedcom werken.  

3.4 FOD Justitie

Er bestaat een achterstand van vier jaar in de voorlegging van de beheersre-
keningen van de penitentiaire inrichtingen (“Massa der Gedetineerden”). De 
verantwoordingsstukken voor het jaar 2007 zijn wel aan het Rekenhof toe-
gezonden, de rekeningen over het jaar 2007 zijn intussen aan de Thesaurie 
overgelegd.
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Bij de strafinrichting te Marneffe is in het tweede trimester van 2008 een 
tekort ontstaan. Het Rekenhof heeft erop aangedrongen dat onverwijld een 
tekortrekening wordt opgemaakt en voorgelegd. De overige rekeningen over 
het jaar 2008 kunnen in de vorm van een verzamelstaat worden ingediend. 
De rekeningen over de jaren 2009 en 2010 moeten zo snel mogelijk worden 
vervolledigd en de rekeningen die klaar zijn voor verzending aan het Reken-
hof moeten zo snel mogelijk worden overgelegd.

Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat sinds 2007, na het overlijden van 
de rekenplichtige over waren van de gevangenis te Sint-Gillis, geen enkele 
rekening over waren meer is voorgelegd. Het heeft erop aangedrongen dat 
ambtshalve een eindrekening wordt opgesteld op datum van het overlijden 
van de rekenplichtige, en dat de opvolger van de rekenplichtige de overige 
rekeningen over de jaren 2007 tot 2010 zo spoedig mogelijk opmaakt. 

3.5 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

De rekeningen “Expo Shanghai 2010” en “Postzegels Metrologie” worden 
sinds de invoering van Fedcom op 1 januari 2010 niet meer voorgelegd. Bo-
vendien blijken deze rekeningen niet te zijn opgenomen in de Fedcomappli-
catie, hoewel ze verrichtingen bevatten over het patrimonium van de federale 
overheid.

Ook ontbreken nog twee eindrekeningen die door de invoering van Fedcom 
en de afschaffing van de buitengewone rekenplichtigen moeten worden op-
gemaakt. 

3.6 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Soci-
ale Economie

Sinds de toetreding van de POD tot Fedcom op 1 januari 2010 werd nog geen 
enkele rekening voorgelegd van de centrale administratie, ingevolge proble-
men met de benodigde transactie in het informaticaprogramma (ZBOE006).

3.7 POD Wetenschapsbeleid

De laatst overgezonden rekening over gelden van de Nationale Dienst voor 
Congressen dateert nog steeds van 2005. 
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Hoofdstuk 2
Rechtsprekende fase

In 2010 ontving het Rekenhof van de bevoegde overheden acht beslissingen 
om rekenplichtigen bij wie een tekort in de rekening werd vastgesteld, niet te 
dagvaarden. In het totaal bedroegen de tekorten ruim 169.000 euro. 

Met betrekking tot twee tekorten van 1.563,41 Amerikaanse dollars en 
9.514,82 euro, vastgesteld in 2007 en 2006 in de rekeningen van rekenplich-
tigen bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, nam de bevoegde 
overheid geen beslissing tot al of niet dagvaarding. Bijgevolg verkregen die 
rekenplichtigen vijf jaar na het neerleggen van hun functie als rekenplichtige 
definitief kwijting.

In 2010 ontving het Rekenhof van de bevoegde federale overheden acht 
beslissingen om rekenplichtigen bij wie een tekort in de rekening werd vast-
gesteld, niet te dagvaarden. De bedragen van die tekorten worden in de hier-
navolgende tabel weergegeven.

Rekeningen met een tekort per FOD waarvoor de overheid heeft beslist niet te 
dagvaarden (bedragen in euro)

FOD Aantal Totaal bedrag
FOD Financiën 7 169.195,19 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal overleg

1 295,62

Totaal 8 169.490,81

Bron: gegevens Rekenhof

Alle aan het Rekenhof voorgelegde beslissingen tot niet-dagvaarding werden 
gemotiveerd door te verwijzen naar overmacht bij de rekenplichtige. Al deze 
beslissingen waren gesteund op een onderzoek van de aansprakelijkheid 
van de betrokken rekenplichtigen.

Met betrekking tot twee tekorten van 1.563,41 Amerikaanse dollars en 
9.514,82 euro, vastgesteld in 2007 en 2006 in de rekeningen van rekenplich-
tigen bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, nam de bevoegde 
overheid geen beslissing tot al of niet dagvaarding. Bijgevolg verkregen die 
rekenplichtigen vijf jaar na het neerleggen van hun functie als rekenplichtige 
definitief kwijting.

Op 14 oktober 2010 heeft de Nederlandse kamer van het Rekenhof een 
vordering van de minister van Financiën afgewezen. Deze vordering strekte 
ertoe een ontvanger van een plaatselijk btw-kantoor te veroordelen tot terug-
betaling van een tekort aan invorderingen dat in zijn rekening was vastge-
steld. De integrale tekst van het arrest werd gepubliceerd op www.rekenhof.
be onder de rubriek “Arresten”.
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Deel III
Beheer en interne
controle 

De commentaar van het Rekenhof bij de algemene rekening blijft niet be-
perkt tot de resultaten van de controle van de rekeningen en de rechtmatig-
heid van de financiële verrichtingen van het jaar, maar moet ook aandacht 
schenken aan het beheer van de openbare diensten en de goede besteding 
van de overheidsgelden. 

In dit deel komen onderzoeken aan bod die niet rechtstreeks verbonden zijn 
aan de rekeningen 2010 maar wel deel uitmaken van de jaarlijkse controle-
programma’s van het Rekenhof. Ze kunnen algemeen opgevat zijn of betrek-
king hebben op welbepaalde overheidsdiensten of uitgavencategorieën. 

Eerst wordt een algemene evaluatie van Fedcom gemaakt met een overzicht 
en een analyse van de gevolgen die werden gegeven aan de aanbevelingen 
van het Rekenhof van de voorbije jaren over Fedcom. Vervolgens worden 
een aantal detailonderzoeken gepresenteerd.
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Derde evaluatie van de inwerkingtreding van het project 
Fedcom bij sommige departementen van het algemeen 
bestuur

De minister van Begroting en zijn administratie hebben belangrijke inspan-
ningen geleverd om tegemoet te komen aan de opmerkingen en aanbeve-
lingen die het Rekenhof vanaf zijn 164e Boek met betrekking tot Fedcom 
heeft geformuleerd, maar voor een aantal problemen is nog geen afdoende 
oplossing voorhanden. 

De dienst Federale Accountant is verantwoordelijk voor de goede werking 
van Fedcom in de departementen die al met die nieuwe toepassing werken 
en moet tegelijkertijd de overgang naar de nieuwe boekhouding van de an-
dere departementen en de diensten beoogd door artikel 2, 2° tot 4°, van de 
wet van 22 mei 2003 voorbereiden. Door deze vele verantwoordelijkheden, 
slaagt hij er niet meer in dit informaticaproject voldoende te beheersen. De 
oplossingen van de dienst blijven dan ook, ten aanzien van de verwachtingen 
van de gebruikers van het systeem, vaak beperkt tot individuele en punctu-
ele acties die tegemoet moeten komen aan de meest dringende behoeften. 
Voorts zou het project beter gestuurd en opgevolgd moeten worden, wat 
betekent dat de verantwoordelijkheden van de dienst Federale Accountant 
enerzijds en van de departementen anderzijds duidelijker zouden moeten 
worden omschreven. 

1 Inleiding

Het Fedcomproject verzorgt de IT-ondersteuning voor de implementatie van 
de nieuwe overheidscomptabiliteit die de wet van 22 mei 2003 houdende 
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 
heeft ingevoerd. Op 1 januari 2011 zijn drie nieuwe departementen van het 
algemeen bestuur tot Fedcom toegetreden282. Het project is nu in twaalf van 
de zeventien beleidsdomeinen van het algemeen bestuur operationeel.

Sinds de eigenlijke opstart van het project op 1 januari 2009 maakt het Re-
kenhof jaarlijks een evaluatie op van de stand van de implementatie, de om-
kadering en de operationaliteit van de nieuwe toepassing. De resultaten van 
de eerste twee evaluaties kunnen worden nagelezen in het 166e en het 167e 
Boek van het Rekenhof283.

Dit artikel brengt verslag uit over de derde evaluatie van Fedcom. 

2 Tegensprekelijke procedure

Op 24 augustus 2011 heeft het Rekenhof zijn bevindingen en aanbevelin-
gen over het Fedcomproject voor commentaar aan de minister van Begro-
ting toegestuurd, met een kopij aan de staatssecretaris voor Begroting, de 
voorzitter van het directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole, de 
directeur-generaal van de dienst Federale Accountant en de projectmanager 
van Fedcom. 

282 FOD Financiën, FOD Mobiliteit en Vervoer en FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking.

283 Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 548 en 167e Boek, Volume I, p. 431.
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Het antwoord van de minister van Begroting van 6 oktober 2011 wordt kort 
toegelicht in punt 5 van dit artikel. 

3 Stand van uitvoering van het Fedcomproject 

Naar aanleiding van de derde evaluatie van het Fedcomproject heeft het 
Rekenhof nagegaan in welke mate uitvoering werd gegeven aan zijn opmer-
kingen en aanbevelingen die het vanaf zijn 164e Boek over het Fedcompro-
ject en de daarmee verbonden financiële en boekhoudkundige processen en 
interne controle heeft geformuleerd. 

Als bijlage aan dit artikel is een tabel gevoegd die synthetisch de opmerkin-
gen, commentaren en aanbevelingen van het Rekenhof, de antwoorden van 
de minister van Begroting en zijn administratie en een beschrijving van de 
toestand weergeeft. 

Uit de tabel blijkt dat aan sommige opmerkingen en aanbevelingen van het 
Rekenhof al is tegemoetgekomen maar dat voor belangrijke problemen en 
knelpunten nog geen afdoende oplossing voorhanden is.

Het Rekenhof heeft hiernaast ook specifieke aspecten van Fedcom onder-
zocht die in de hiernavolgende artikelen in dit Boek aan bod komen.

4 Rol van de dienst Federale Accountant

Het Rekenhof heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de rol die de 
dienst Federale Accountant uitoefent in het beheer, de sturing en de opvol-
ging van het project nader te bekijken, meer bepaald wat betreft de begelei-
ding en de ondersteuning van de diverse gebruikers van het systeem. Het 
succes van het Fedcomproject hangt in grote mate af van zijn mogelijkheid 
om het budgettaire en comptabele beheer van de Staat aan te passen aan 
de wettelijke en reglementaire vereisten284 en van zijn inspanningen om alle 
betrokken partijen permanent bij dit veranderingsproces te betrekken. 

Het Rekenhof heeft de minister van Begroting erover ingelicht dat de vraag 
nog steeds rijst of de dienst Federale Accountant wel voldoende capaciteit in 
huis heeft om een gepast antwoord te kunnen bieden op alle uitdagingen die 
zich stellen en op de verwachtingen van de departementen en van de andere 
gebruikers van het systeem. Zijn rol is immers cruciaal voor het welslagen 
van het project, dat trouwens vanaf 2012 op alle overheidsdiensten van het 
algemeen bestuur van de federale Staat van toepassing zal zijn.

Het Rekenhof erkent de inspanningen van deze steundienst die wordt ge-
confronteerd met de moeilijkheid om aan alle verwachtingen tegelijkertijd te 
voldoen, rekening houdende met de technische beperkingen van de aan-
gekochte standaardoplossing van SAP. Het stelt echter vast dat de aange-
brachte oplossingen vaak beperkt blijven tot individuele en punctuele acties 
die tegemoet moeten komen aan de meest dringende behoeften van de ge-
bruikers van de toepassing. 

284 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat en koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boek-
houdplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
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Het Rekenhof is zich ervan bewust dat de dienst Federale Accountant zo-
wel moet instaan voor de consolidatie van de implementatie van Fedcom 
in de departementen die al met de nieuwe toepassing werken als voor de 
voorbereiding van de overgang naar de nieuwe boekhouding van de andere 
departementen en de diensten beoogd door artikel 2, 2° tot 4°, van de wet 
van 22 mei 2003 (administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, 
administratieve openbare instellingen en staatsbedrijven). Die diversiteit aan 
opdrachten moet bij de bepaling van de noodzakelijke middelen in rekening 
worden gebracht.

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat er een gebrek is aan leiding en sturing 
van het project en aan een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijk-
heden van, enerzijds, de dienst Federale Accountant, en, anderzijds, de ad-
ministraties. De departementen betreuren dat de dienst Federale Accountant 
te weinig tijd heeft voor de opvolging van de goede werking van Fedcom in 
hun dienst en dat zij geen of te laat antwoord krijgen op hun vragen over de 
concrete toepassing ervan op het terrein. De dienst Federale Accountant 
stelt echter dat de FOD’s onvoldoende gebruik maken van de informatie die 
hen via diverse kanalen (roll out, gegevensbank RWD285, Fedcom School,…) 
ter beschikking wordt gesteld. 

Het Rekenhof wijst er in dat verband ook op dat de departementen zelf ad 
hoc oplossingen uitwerken als antwoord op een reële en directe behoefte of 
onderling overleg plegen om, los van de tussenkomst of het medeweten van 
de dienst Federale Accountant, een praktische oplossing uit te werken voor 
hun gemeenschappelijke problemen. Dergelijke praktijken gaan in tegen de 
geest van de hervorming en beletten dat meer uniformiteit en transparantie 
wordt aangebracht in de boekhoudverrichtingen van de departementen.

De dienst Federale Accountant moet er nauwgezetter op toezien dat de 
FOD’s optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de in het kader van 
Fedcom ter beschikking gestelde transacties bieden en dat zij de instructies 
en richtlijnen correct opvolgen die daarvoor zijn uitgewerkt. Het Rekenhof 
stelt vast dat de FOD’s daarover een verschillende perceptie hebben, vaak 
in functie van de transacties die zij gebruiken en afhankelijk van hun techni-
sche kennis van het systeem. Een betere monitoring van de diverse vragen 
en knelpunten die bij de helpdesk worden ingediend, bv. door het oplijsten 
van zogenaamde FAQ’s, kan de opmaak van uniforme en afdwingbare op-
lossingen bewerkstelligen. Het forum van de werkgroep Gebruikers van Fed-
com zou op een meer afdoende manier moeten worden aangewend om de 
behoeften te analyseren en nieuwe initiatieven te ontplooien. Het Rekenhof 
suggereert de Fedcom School in te richten als een permanent opleidingsin-
stituut om ook alle eindgebruikers van Fedcom rechtstreeks te betrekken en 
hen in te wijden in de reële technische mogelijkheden van de Fedcomtrans-
acties.

Het Rekenhof heeft de minister erop gewezen dat de dienst Federale Ac-
countant de taak heeft de FOD’s te wijzen op hun verplichting de wettelijke 
en reglementaire teksten toe te passen. Het denkt hier meer bepaald aan 
de rol die de controleur van de vastleggingen moet spelen op het vlak van 
de vastlegging en de vereffening van de uitgaven alsook aan de verplichting 

285 Platform dat de algemene informatie over het Fedcomproject bevat.
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van de departementen om tegen eind 2012 de inventaris van de vaste activa 
op te nemen en te waarderen, conform de programmawet van 23 december 
2009.

Het Rekenhof is van mening dat de huidige stand van implementatie van de 
nieuwe boekhouding in het algemeen en van Fedcom in het bijzonder geen 
voldoende garanties biedt dat de door de wetgever opgelegde kalender en 
de kwaliteit en de volledigheid van de aangeleverde informatie worden nage-
leefd. De volgende elementen ondersteunen die visie:

• Er zijn problemen bij de maandafsluitingen van de boekhouding.

• De departementen zijn onvoldoende voorbereid op de stappen die ze 
moeten zetten bij de afsluiting van hun algemene boekhouding. De ex-
terne consultancy waarop een beroep werd gedaan, bv. voor de opmaak 
van accounting manuals voor het afsluitingsproces van de boekhouding, 
heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

• De dagdagelijkse boekhoudkundige praktijk wijkt op essentiële punten af 
van de normen van de wet van 22 mei 2003 en van het koninklijk besluit 
van 10 november 2009. Zo wordt een van de belangrijkste innovaties, na-
melijk het boeken van vastgestelde rechten286 in plaats van op kasbasis, 
niet volledig of op een uniforme wijze in de praktijk gebracht.

• Het is mogelijk dat de op 1 januari 2012 geplande overschakeling naar de 
nieuwe boekhouding van de diensten bedoeld in artikel 2, 2° tot 4°, van de 
wet van 22 mei 2003, zal moeten worden uitgesteld. Er zijn immers niet 
voldoende maatregelen en initiatieven genomen opdat die diensten de 
nieuwe regels inzake boekhouding en financiële rapportering tijdig, volle-
dig en correct zouden kunnen toepassen. Bovendien bestaat nog steeds 
geen volledige duidelijkheid over de afbakening van de consolidatiekring, 
met name de opmaak van een (indicatieve) lijst van instellingen en dien-
sten die onderworpen zijn aan de nieuwe comptabiliteitswet287 288.

• De kwaliteit van de interne controle van het Fedcomsysteem, onder meer 
op het vlak van de beveiliging van de verrichtingen en de scheiding van 
functies, biedt geen zekerheid dat de risico’s zijn afgedekt. 

Al die elementen verhinderen mede de tijdige overlegging van de algemene 
rekening aan het Rekenhof en garanderen niet dat de jaarrekening een ge-
trouw beeld zal weergeven van de economische realiteit.

Tot slot heeft het Rekenhof er nogmaals de aandacht op gevestigd dat naast 
het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het 
boekhoudplan, er nog geen enkel ander besluit definitief is goedgekeurd. 

286 De notie van het vastgesteld recht is nog niet van toepassing op de ontvangsten aangezien artikel 
167, in fine, van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) bepaalt dat de 
verwerking van de fiscale en de niet-fiscale ontvangsten door de FOD Financiën tot 2015 nog op 
kasbasis zal gebeuren.

287 Zie in dit verband ook: Rekenhof, 167e Boek, “Voorbereiding op de boekhoudkundige verplichtin-
gen van de wet van 22 mei 2003 door de diensten die niet tot het algemeen bestuur behoren”, p. 
522 – 539.

288 Met brief van 24 augustus 2011 heeft het Rekenhof de minister van Begroting en de staatssecreta-
ris voor Begroting herinnerd aan zijn vraag om op de hoogte te worden gebracht van de initiatieven 
die in deze aangelegenheid worden genomen. Deze brief is tot dusver onbeantwoord gebleven.



215

Beheer en interne controle  Derde evaluatie Fedcom 

168e Boek van het Rekenhof

Dit vormt een risico voor het welslagen van het project. Het Rekenhof heeft 
de minister van Begroting zijn aanbeveling in herinnering gebracht dat een 
strikte timing zou worden opgelegd voor de voorbereiding van de koninklijke 
besluiten, zodat het Fecomproject zo vlug mogelijk door de nodige juridische 
omkadering kan worden geschraagd. Bovendien zou de nieuwe Commissie 
voor de Openbare Comptabiliteit haar werkzaamheden snel moeten kunnen 
opstarten. 

Het Rekenhof besluit dat, mede door de dienst Federale Accountant, priori-
tair en dringend werk moet worden gemaakt van:

•	 de definitieve opmaak van de belangrijkste uitvoeringsbesluiten van 
de wet van 22 mei 2003;

•	 het uitwerken van eenvormige en afdwingbare procedures, richtlijnen 
en instructies die tegemoetkomen aan de reële behoeften van de 
FOD’s en POD’s die met Fedcom werken en die een uniforme boe-
kingswijze garanderen, om te vermijden dat ze eigen en van elkaar 
afwijkende oplossingen uitwerken en hun oude applicaties en praktij-
ken blijven gebruiken; 

•	 de heroriëntering van de werkgroep Gebruikers van Fedcom, die 
meer dan nu met een strikte kalender en een voorafgaandelijk ver-
spreide agenda, de praktische problemen en bezwaren van de Fed-
com-FOD’s moet inventariseren en behandelen en verantwoording 
moet afleggen over de voortgang van de realisaties op het terrein;

•	 de samenroeping van de nieuwe Commissie voor de Openbare 
Comptabiliteit, die voor alle aan de nieuwe boekhouding onderwor-
pen overheden gemeenschappelijke standpunten moet ontwikkelen 
op het vlak van de normen van het boekhoudplan en de openbare 
comptabiliteit (onder meer wat de interpretatie van de notie vastge-
steld recht betreft) en met betrekking tot de problematiek van de in-
ventaris en de herwaarderings- en afschrijvingsregels;

•	 het tijdig ontplooien van initiatieven en het vastleggen van de nodige 
middelen opdat de kennis en knowhow van de consultant IBM/CSC 
over het systeem, eenmaal het contract zal zijn afgelopen, wordt 
overgedragen aan de dienst Federale Accountant, zoals opgenomen 
in het Best And Final Offer van Fedcom.

5 Antwoord van de minister

De minister van Begroting licht toe dat de dienst Federale Accountant de 
beschikbare middelen inzet in functie van zijn dubbele opdracht, namelijk 
de noodzakelijke capaciteit vrijmaken voor de projectmodus enerzijds en 
voldoende ondersteuning bieden aan de departementen die al met de toe-
passing werken anderzijds. De middelen blijven beperkt maar de overstap 
van een aantal personeelsleden van de Administratie van de Thesaurie zal 
die steundienst ongetwijfeld meer mogelijkheden bieden, onder meer wat de 
rapportering en de opmaak van de inventaris van de materiële vaste activa 
betreft.

De minister stelt dat de processen en procedures die door de dienst Federale 
Accountant ter beschikking van de gebruikers van Fedcom worden gesteld, 
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verder worden aangevuld en verduidelijkt. Hij is echter van oordeel dat het 
aan de leidinggevenden van de FOD’s toekomt om in het kader van hun 
internecontrolesysteem te waken over de naleving van de instructies en de 
richtlijnen.

De minister is het met het Rekenhof eens dat de werkgroep Gebruikers van 
Fedcom nieuwe accenten kan leggen, nu de volledige implementatie van het 
project zijn einde nadert, door meer structureel en in de diepte te gaan wer-
ken. Op de Fedcom School zullen dan plaatsen vrijkomen voor de verdere 
ondersteuning en vorming van andere medewerkers dan de sleutelgebrui-
kers van de departementen.

Hij belooft dat naast de wettelijk verplichte jaarlijkse rapportering voortaan 
ook maandelijks een uitvoeringsrekening van de begroting op kasbasis zal 
worden opgesteld en, trimestrieel, een nagenoeg volledige economische 
rapportering.

De minister gaat in zijn brief ook in op een aantal vaststellingen, commenta-
ren en aanbevelingen die het Rekenhof in een synthetische tabel als bijlage 
bij zijn brief van 24 augustus had opgenomen. 

Hij schetst een actuele stand van voortgang van de uitwerking van de juridi-
sche omkadering van het project en informeert dat de consultant een tech-
nische oplossing voor de gebrekkige kredietbewaking op programmaniveau 
voorbereidt.

De minister nuanceert de bewering als zou de dienst Federale Accountant 
het project op onvoldoende wijze aansturen en opvolgen. Hij wijst daarbij 
op de stringente planning en prioritaire uitvoering van de roll outs, die zijn 
vastgelegd in het contract met de consultant, evenals op de manier waarop 
de aan de helpdesk gesignaleerde problemen worden behandeld en mee-
genomen in de configuratie van de roll outs. De dienst Federale Accountant 
verleent bovendien ondersteuning aan de diensten van de FOD’s die intern 
een nieuwe toepassing ontwikkelen of die voor een belangrijke softwareaan-
koop staan die een impact heeft op de boekhouding. Hij erkent dat de lange 
afwezigheid van sommige projectverantwoordelijken zijn tol heeft geëist, zo-
wel op het vlak van upgrades naar elektronische facturatie, de scanning van 
de inventaris en de systematische ondersteuning van de FOD’s die al zijn 
uitgerold, als op het vlak van de rapportering over het project. Dat er oplos-
singen worden ontwikkeld buiten Fedcom en dat oude toepassingen verder 
worden gebruikt, ziet hij ook als een probleem.

Met betrekking tot de rekenplichtige beheren, informeert de minister over de 
technische aanpassing die aan de systeemafzender van de rapporten van 
de beheersrekening werd aangebracht en over het feit dat de departemen-
ten zullen worden gesensibiliseerd om de wettelijke verplichtingen inzake de 
registratie van vastgestelde rechten correct uit te voeren.

De minister somt tot slot enkele punten op die moeten tegemoetkomen aan 
de opmerkingen van het Rekenhof over de gebrekkige interne controle op de 
uitgavencyclus. 
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Omzetting van orde- en thesaurierekeningen naar  
Fedcom (vervolgonderzoek)

De overdracht van de orde- en thesaurierekeningen naar het nieuwe compta-
biliteitsstelsel wordt onvoldoende gestuurd. De uitgevaardigde instructies zijn 
onvolledig en deels in strijd met de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 en het 
koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoud-
plan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de 
gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Een gebrek 
aan documentatie en informatie is de belangrijkste oorzaak voor de laattij-
dige, onvolledige of onjuiste overdracht van rekeningen.

Een aantal saldi voor een bedrag van 20,1 miljoen euro op orderekeningen, 
die fungeerden als tussenrekeningen waarop sommen werden geboekt die 
in fine begrotingsontvangsten voor de federale Staat zijn, werden bij de over-
dracht naar Fedcom ten onrechte niet op de begrotingsartikels aangerekend. 
De compensatie van de positieve en negatieve saldi op de inactieve orde- 
en thesaurierekeningen vereist een wettelijke machtiging en het saldo van 
de orderekening waarop deze inactieve rekeningen worden samengebracht 
moet naar de rijksmiddelen worden gestort. Op 31 december 2010 ging het 
om een bedrag van 195,1 miljoen euro.

1 Context

1.1 Onderzochte materie

Het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten 
op de rijkscomptabiliteit maakte het mogelijk dat de ontvangsten en uitgaven 
van de Staat voor rekening van derden, evenals specifieke interne verrich-
tingen via bijzondere fondsen, orderekeningen en thesaurierekeningen ge-
naamd, in de boekhouding van de Thesaurie werden geboekt. 

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat behoudt niet langer die mogelijkheid en 
gaat ervan uit dat de voornoemde transacties voortaan via het algemeen 
rekeningstelsel worden verwerkt.

In zijn 167e Boek292 publiceerde het Rekenhof een eerste stand van zaken 
over het gebruik van orderekeningen in Fedcom, naar aanleiding van de in-
werkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de vijf piloot-FOD’s293. Tot 
dusver werd geen gevolg gegeven aan de opmerkingen en aanbevelingen 
die het Rekenhof op basis van dat onderzoek had geformuleerd. 

292 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 450-457.
293 De FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Personeel 

en Organisatie, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie en de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
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In aanvulling van dat eerste onderzoek heeft het Rekenhof nagegaan hoe de 
orde- en thesaurierekeningen van de zeven nieuwe FOD’s of POD’s waar-
op de wet van 22 mei 2003 sindsdien van toepassing is geworden, werden  
geïntegreerd in Fedcom 294.

1.2 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen en aanbevelingen meegedeeld aan de 
ministers van Begroting en Financiën en aan de voorzitters van de FOD’s 
Budget en Beheerscontrole (B&B) en Financiën in een brief van 31 augustus 
2011. 

De minister van Begroting heeft op 17 oktober 2011 geantwoord. Zijn ant-
woord wordt verkort weergegeven in punt 4. De minister van Financiën heeft 
naar het antwoord van zijn collega verwezen.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Regelgevend kader

De FOD B&B heeft nog altijd geen andere instructies uitgeschreven dan de 
nota Orderekeningen van de Thesaurie in Fedcom van 13 maart 2009 om de 
wet van 22 mei 2003 uit te voeren op het vlak van deze specifieke transacties. 
Die nota is echter onvolledig en deels in strijd met de wet van 22 mei 2003 en 
haar uitvoeringsbesluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boek-
houdplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, 
de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

De nota werd opgesteld naar aanleiding van de toetreding van de vijf piloot-
FOD’s tot Fedcom en behandelt daarom niet alle verrichtingen van diensten 
die bij latere roll-outs zijn toegetreden. Zij geeft ook weinig toelichting over 
het gebruik van rekeningen van het algemeen rekeningstelsel ter vervanging 
van de vroegere orderekeningen.

In zijn eerste onderzoek over de orderekeningen van de piloot-FOD’s had het 
Rekenhof al opgemerkt dat de FOD B&B via de virtuele organieke fondsen 
het systeem van de vroegere orderekeningen bestendigt en dat deze oplos-
sing niet strookt met de wet van 22 mei 2003. Volgens het boekhoudplan van 
voormeld uitvoeringsbesluit moeten de verrichtingen met derden, die geen 
ontvangsten ten voordele van de federale Staat zijn, immers worden geboekt 
in rekeningen van klasse 4, zonder invloed op de resultatenrekeningen. De 
nota van de FOD B&B stelt daarentegen expliciet dat de uitgaven en de ont-
vangsten op de virtuele organieke fondsen wel worden geboekt in de resul-
tatenrekeningen (klassen 6 en 7 van de algemene boekhouding).

294 Vanaf 1 januari 2010 trad de wet van 22 mei 2003 in voege voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
en de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en Grootste-
denbeleid. Vanaf 1 januari 2011 trad zij in werking voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Financiën en de FOD Mobiliteit en Vervoer.
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2.2 Omzetting van de orderekeningen naar Fedcom

Niettegenstaande het Rekenhof bij de opstart met de piloot-FOD’s al had ge-
wezen op de tegenstrijdigheid van virtuele organieke fondsen met de boek-
houdregels van de nieuwe comptabiliteitswet en het boekhoudplan, werden 
in de eerste en de tweede roll-out van Fedcom, respectievelijk vanaf 2010 en 
2011, nogmaals orderekeningen omgezet naar dit systeem295. Bovendien 
werden bij de FOD’s en POD’s van de eerste en tweede roll-out bijkomend 
negen nieuwe virtuele fondsen gecreëerd. In het totaal werden hierdoor in 
Fedcom bijkomend 39 virtuele organieke fondsen gecreëerd296.

Tussen de toetreding van de FOD’s en POD’s tot Fedcom en de overdracht 
van de openstaande saldi op hun orderekeningen naar de nieuwe boekhoud-
rekeningen in Fedcom verloopt in sommige gevallen een zekere tijd. Een be-
langrijke oorzaak hiervoor is dat noodzakelijke informatie uit de beheersreke-
ningen van de rekenplichtigen of uit de samenvattende staten van de fiscale 
administraties ontbreekt omdat de overleggingstermijn die is vastgesteld in 
artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 niet is nageleefd.

De FOD’s en POD’s hebben de omzetting van de orde- en thesaurierekenin-
gen onvoldoende voorbereid. Met uitzondering van de FOD Financiën heeft 
geen enkele FOD of POD een overzicht gemaakt van de over te dragen 
schulden en vorderingen op orderekeningen. Zo’n overzicht kan nochtans 
een belangrijk hulpmiddel zijn om de volledigheid en de juistheid van de over-
drachten na te gaan. Evenmin werd een basisdocumentatie verzameld van 
alle in gebruik zijnde orde- en thesaurierekeningen. Naar aanleiding van een 
eerder onderzoek dat het Rekenhof had uitgevoerd in de loop van 2005 en 
2006 en waarover het in het 163e Boek had gerapporteerd, benadrukte het 
het belang van een goede basisdocumentatie voor de vlotte integratie van de 
orde- en thesaurierekeningen in Fedcom297. 

Ten slotte zijn er nog een aantal orderekeningen, verbonden aan een finan-
ciële rekening van rekenplichtigen, die fungeerden als tussenrekeningen 
waarop sommen werden geboekt die in fine begrotingsontvangsten voor de 
federale Staat zijn, maar waarvoor door gebrek aan informatie de onmiddel-
lijke aanrekening als begrotingsontvangst onmogelijk was. De saldi op deze 
orderekeningen, moeten via wachtrekeningen op opbrengstenrekeningen en 
begrotingsartikels worden geboekt. Bij de overdracht op 1 januari 2010 wer-
den de saldi van een aantal van deze orderekeningen, voor een totaal van 
20,1 miljoen euro298, niet op de opbrengstenrekeningen geboekt en aldus 
evenmin op de begrotingsartikels aangerekend.

295 Bij de FOD’s en POD’s van de eerste roll-out werden op die manier twaalf virtuele organieke 
fondsen gecreëerd, bij de FOD’s van de tweede roll-out nogmaals achttien. De omzetting van de 
orderekeningen van de FOD’s van de tweede roll-out was op het moment van de situatieopname, 
d.i. 31 augustus 2011, echter nog niet volledig afgewerkt.

296 Het totaal aantal in Fedcom gecreëerde virtuele organieke fondsen komt hiermee op 73, waarvan 
34 bij de vijf piloot-FOD’s en 39 bij de FOD’s en POD’s van de eerste en tweede roll-out.

297 Rekenhof, 163e Boek, Volume I, p. 626-647.
298 Respectievelijk 0,3 miljoen euro bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en 

19,8 miljoen euro bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (situatie per 31 december 
2009). 
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2.3 Afsluitingsverrichtingen op de orde- en thesaurierekeningen

In 2007 opende de administratie van de Thesaurie een orderekening 
86.06.82.94 Saldi op niet actieve orde- en thesaurierekeningen, waarop zij 
sindsdien historische saldi samenbrengt van inactieve orde- en thesauriere-
keningen die zij wenst af te sluiten. Meestal heeft de bevoegde administratie 
door een onzorgvuldig beheer geen kennis meer van de rechten of verplich-
tingen die tegenover deze saldi staan. In het vooruitzicht van de toetreding 
tot Fedcom zijn verscheidene orderekeningen afgesloten waarvan de posi-
tieve saldi werden overgeschreven naar die verzamelrekening voor een to-
taal bedrag van 208,1 miljoen euro. Andersom werd deze verzamelrekening 
gebruikt om de negatieve saldi van andere rekeningen aan te zuiveren, voor 
een bedrag van 16,1 miljoen euro. Op 31 december 2010 bedroeg het saldo 
van die orderekening 195,1 miljoen euro. Deze onderlinge compensatie van 
saldi op de orde- en thesaurierekeningen vereist een wettelijke machtiging 
en het saldo van deze orderekening 86.06.82.94 moet naar de rijksmiddelen 
worden gestort.

3 Conclusie

De FOD B&B laat toe dat orderekeningen die verband houden met verrich-
tingen voor derden verder worden omgezet naar het stelsel van de virtuele 
organieke fondsen en dat dit stelsel nog wordt uitgebreid i.p.v. afgebouwd. 
Naar aanleiding van het vorig onderzoek over de orderekeningen van de 
piloot-FOD’s had het Rekenhof nochtans opgemerkt dat dit stelsel tegen-
strijdig is met wat de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 bepaalt. Het wijst 
er nogmaals op dat het boekhoudplan volgens het koninklijk besluit van  
10 november 2009 erin voorziet dat de verrichtingen met derden, waaronder 
de verrichtingen op de vroegere orderekeningen, worden geboekt in de reke-
ningen van de klasse 4 van het algemeen rekeningstelsel. 

Voor de FOD’s waarvoor de omzetting naar Fedcom al heeft plaats gehad, 
moet worden onderzocht hoe kan worden afgestapt van het systeem van 
virtuele organieke fondsen. In de mate dat die fondsen toch nog zouden wor-
den behouden, moet in een aangepaste, regelmatige rapportering worden 
voorzien, waardoor kan worden toegezien op ongeoorloofde debetsituaties, 
inactieve rekeningen en debudgetteringen.

De FOD B&B heeft voor de verrichtingen voor orde nog steeds geen alge-
mene instructie uitgevaardigd die een uniforme toepassing waarborgt over 
alle FOD’s en POD’s. De eerdere nota Orderekeningen van de Thesaurie in 
Fedcom van 13 maart 2009 moet worden vervolledigd en aangepast aan de 
wetgeving en reglementering.

De over te dragen orde- en thesaurierekeningen zijn niet systematisch ge-
documenteerd en ontbrekende informatie is een belangrijke oorzaak voor de 
laattijdige, onvolledige of onjuiste overdracht van de saldi op deze rekenin-
gen, namelijk schulden en vorderingen, naar de rekeningen van het nieuwe 
comptabiliteitsstelsel.

De saldi op de orderekeningen, die fungeerden als tussenrekeningen waarop 
sommen werden geboekt die in fine begrotingsontvangsten voor de fede-
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rale Staat zijn, moeten via wachtrekeningen op opbrengstenrekeningen en 
begrotingsartikels worden geboekt. Op 31 december 2009 bedroegen deze 
saldi 20,1 miljoen euro, niet op de opbrengstenrekeningen geboekt en aldus 
evenmin op de begrotingsartikels aangerekend.

Tot besluit merkt het Rekenhof nog op dat de onderlinge compensatie van 
de saldi op historische orde- en thesaurierekeningen, voor hun liquidatie in 
het vooruitzicht van de toetreding van de bevoegde FOD’s tot Fedcom, een 
wettelijke machtiging vereist. Het saldo van de orderekening 86.06.82.94, 
waarop de inactieve orde- en thesaurierekeningen worden samengebracht, 
moet naar de rijksmiddelen worden gestort. Op 31 december 2010 bedroeg 
dit saldo 195,1 miljoen euro.

4 Antwoord van de minister van Begroting

De minister treedt het standpunt bij dat de huidige nota over het gebruik van 
orderekeningen niet allesomvattend is en moet worden uitgebreid. Op basis 
van geïmplementeerde oplossingen en nadat alle FOD’s eind 2011 tot Fed-
com zullen zijn toegetreden, zal een instructie worden uitgewerkt die meer 
algemeen bruikbaar is. 

De minister merkt op dat de virtuele organieke fondsen werden gecreëerd 
voor de boeking van ontvangsten die (soms gedeeltelijk) afkomstig zijn van 
derden en die dienen om uitgaven, bv. werkingskosten, te financieren. In de 
regel gaat het dus niet om “zuivere” derdengelden of transfers, die worden 
geïnd en vervolgens doorgestort, maar wel om reële opbrengsten en kos-
ten die de FOD realiseert. Vandaar dat deze verrichtingen in de algemene 
boekhouding op rekeningen van de klasse 6 en 7 worden geboekt en dus in 
het resultaat worden opgenomen, maar dat zij niet worden opgenomen als 
begrotingsontvangsten en –uitgaven. De minister deelt mee dat eens alle 
FOD’s in Fedcom zijn geïntegreerd, de omzetting naar virtuele fondsen geval 
per geval zal worden herbekeken in het licht van de aangepaste instructie. 
Voor de virtuele fondsen wordt momenteel een aangepast rapport ontwik-
keld om tegemoet te komen aan de vereisten inzake transparantie en speci-
fieke rapportering.

De conversie van de orderekeningen van de FOD Financiën wordt gepland 
voor het eind van de maand oktober 2011, meer bepaald na afsluiting van de 
rekening van de Thesaurie over het jaar 2010299.

Inzake de aanleg van een basisdocumentatie over de orde- en thesauriere-
keningen verwijst de minister naar het gevolg dat reeds werd gegeven aan 
de aanbeveling van het Rekenhof in zijn verslag over het gebruik van orde- 
en thesaurierekeningen, waarover is gerapporteerd in het 163e Boek300. Op 
13 december 2006 werd een ministeriële omzendbrief verstuurd waarbij de 
FOD’s en POD’s werden bevraagd over de door hen beheerde orde- en the-
saurierekeningen. Die bevraging had een respons van circa 85 % en diende 
als goed gedocumenteerde informatiebron over deze rekeningen. Om zeker-
heid te hebben over de volledigheid van de afsluitingsverrichtingen op de 
rekeningen en hun correcte overname in Fedcom, zal een conversielijst per 
299 De FOD Financiën trad toe tot Fedcom bij de tweede roll-out, vanaf 1 januari 2011.
300 Rekenhof, 163e Boek, Volume I, p. 626-643.
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FOD worden opgesteld waarin alle orderekeningen met hun eindsaldo op het 
ogenblik van de integratie in Fedcom vermeld staan, alsook de bestemming 
die eraan is gegeven.

De FOD B&B zal samen met de betrokken FOD’s nagaan of de saldi op 
de tussenrekeningen inderdaad ontvangsten voor de rijksmiddelenbegroting 
betreffen, om ze dan als dusdanig te boeken en ze over te schrijven naar de 
Schatkist.

Wat betreft de compensatie van de afsluitingsverrichtingen op de historische 
orde- en thesaurierekeningen verwijst de minister naar de voorwaarden 
waaronder deze is toegestaan, met name dat:

•	 de werkwijze beperkt blijft tot historische saldi waarvan de oorsprong 
niet meer te achterhalen is;

•	 de overboekingen bij de overlegging van de algemene rekening zou-
den worden gedocumenteerd;

•	 de overboeking van het finale saldo zou worden opgenomen in een 
wetsontwerp houdende eindregeling van de begroting.

Die finale afsluiting is echter pas mogelijk nadat alle FOD’s en POD’s tot Fed-
com zijn toegetreden, namelijk eind 2011.
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Boeking in Fedcom van begrotingsuitgaven op basis 
van vastgestelde rechten

Alle verrichtingen waarbij derden betrokken zijn, die de diensten behorend 
tot de Fedcomperimeter voor eigen rekening doen en die leiden tot een fi-
nanciële afwikkeling, moeten door die diensten worden geboekt wanneer 
het recht is vastgesteld. Dit betekent op het moment dat een gedelegeerde 
ambtenaar bevestigt dat is voldaan aan precies vier in de wet vastgelegde 
voorwaarden. Het Rekenhof is van oordeel dat de verschillende actoren deze 
centrale notie niet voldoende onder de knie hebben en dat er tekortkomingen 
zijn in het toepasselijke wettelijke en reglementaire kader. 

1 Context

1.1 Reikwijdte van de audit 

Naar analogie met ESR 95301 moeten de stromen waar derden bij betrokken 
zijn, geboekt worden op basis van vastgestelde rechten en met name op het 
moment van het ontstaan en van de transformatie of het verdwijnen/annule-
ren van een economische waarde, van een vordering of van een verplichting.

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van 
de comptabiliteit van de federale Staat en het koninklijk besluit van  
10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op 
de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeen-
schappelijke gemeenschapscommissie, zetten dat concept om in het interne 
Belgische recht en preciseren de vier voorwaarden die moeten zijn vervuld 
om te kunnen spreken van een vastgesteld recht en van een stroom als 
zijnde een zeker en liquide recht.

Een groot deel van die stromen heeft betrekking op begrotingsverrichtingen 
en meer bepaald op de transacties die uitmonden in een financiële afwikke-
ling, die voortvloeien uit betrekkingen met derden en die voor eigen rekening 
worden uitgevoerd. Die verrichtingen worden zowel in de algemene boek-
houding als in de begrotingsboekhouding geboekt.

Eén van de grondslagen van de boekhoudkundige hervorming is dat die ver-
richtingen worden geboekt op basis van vastgestelde rechten. Dat principe 
bepaalt op welk moment en op welke basis een begrotingsverrichting in de 
boekhouding (de algemene boekhouding en begrotingsboekhouding) moet 
worden geregistreerd, zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten. Het on-
derzoek van het Rekenhof heeft betrekking op de begrotingsverrichtingen 
inzake uitgaven, die de belangrijkste stromen van de Fedcomdepartementen 
in 2010 vormen.

De audit gaat vooreerst na hoe het concept van het vastgesteld recht in 
Fedcom werd opgevat. De correcte toepassing van de principes die inherent 
verbonden zijn met de vaststelling van rechten (de verrichtingen moeten juist 
zijn, tijdig worden uitgevoerd en de economische realiteit weerspiegelen) is 
immers doorslaggevend voor de betrouwbaarheid van de rekeningen.

301 Raad van de Europese Unie, Verordening (EU) 2223/96 van 25 juni 1996 inzake het Europees 
systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap.
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De tweede doelstelling van de audit bestaat erin na te gaan of de toelichtin-
gen bij het concept vastgesteld recht in de Fedcomdocumenten in ruime zin 
duidelijk, coherent, precies en afdoende zijn en of ze in overeenstemming zijn 
met de wettelijke en reglementaire bepalingen. Bovendien wordt nagegaan 
wat de dienst Federale Accountant van de FOD Budget en Beheerscontrole 
heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat de vereffenaars302 coherent te 
werk gaan bij de verwerking van vastgestelde rechten. Er gaat in het bijzon-
der aandacht uit naar de afgrenzing van de verrichtingen tussen twee jaren. 

1.2 Wettelijk en reglementair kader 

Het wettelijk kader berust op de wet van 22 mei 2003 die gedeeltelijk wordt 
uitgevoerd door het koninklijk besluit van 10 november 2009 en de bijlagen 
bij dat besluit. De werkzaamheden ter voorbereiding van deze wet en het 
koninklijk besluit werpen overigens een nuttig licht op die teksten.

Er moet ook worden onderstreept dat de regering van bij de indiening van 
het wetsontwerp erkende dat “de concrete toepassing van [de modaliteiten 
van de vastgestelde rechten] niettemin heel wat vragen kan oproepen, bij-
voorbeeld, welke zijn de verantwoordingsstukken die in aanmerking moeten 
worden genomen, op welk ogenblik kan men ervan uitgaan dat de verplich-
ting om te betalen bestaat, enz. Vermits er geen ruimte is voor subjectieve 
interpretatie, geeft de wet aan de Koning de bevoegdheid om de concrete 
toepassingsmodaliteiten van die voorwaarden vast te stellen voor de di-
verse soorten vastgestelde rechten”. Het koninklijk besluit van 10 november 
2009 antwoordt slechts gedeeltelijk op die vragen.

1.3 Methode

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het begrip vastgesteld recht inzake be-
grotingsuitgaven wordt gebruikt in de diverse documenten met betrekking 
tot processen en procedures, in de werkinstructies voor SAP-verrichtingen, 
in opleidingshandleidingen, enz. en bij de analyse van de boekhoudkundige 
stukken uit SAP. Vervolgens werden de vertegenwoordigers van de dienst 
Federale Accountant geïnterviewd.

1.4 Tegensprekelijke procedure 

Het Rekenhof heeft zijn conclusies en aanbevelingen toegezonden aan de 
minister van Begroting alsook aan de voorzitter van het directiecomité van de 
FOD Budget en Beheerscontrole met een brief van 14 september 2011 met 
het verzoek hun commentaar mee te delen. 

Het antwoord van de minister werd op 18 november 2011 ontvangen en wordt 
kort toegelicht in punt 4.

302 Zie in dat verband het artikel in dit Boek over de behandeling van de schuldvorderingen in deel III 
Beheer en interne controle.
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2 Resultaten van de audit 

2.1 Naleving van het wettelijke en reglementaire kader 

2.1.1  Begrip vastgesteld recht 

Het begrip vastgesteld recht is bepalend voor het moment waarop een be-
grotingsverrichting gelijktijdig in de algemene boekhouding en in de begro-
tingsboekhouding moet worden geregistreerd. 

Een recht is vastgesteld wanneer een gedelegeerde ambtenaar bevestigt 
dat de vier voorwaarden vervuld zijn waarin artikel 8 van de wet van 22 mei 
2003 en artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 voorzien, 
namelijk dat het bedrag op nauwkeurige wijze is vastgesteld, dat de identiteit 
van de schuldenaar of de schuldeiser bepaalbaar is, dat de verplichting om te 
betalen bestaat en dat een verantwoordingsstuk in het bezit is van de betrok-
ken boekhoudkundige entiteit.

De dienst Federale Accountant benadrukt dat de departementen via hun in-
terne administratieve organisatie moeten nagaan of die vier voorwaarden 
vervuld zijn, alvorens een begrotingsverrichting te boeken. Die verantwoor-
delijkheid inzake interne controle303, houdt voor de departementen meer in 
dan louter nagaan of de procedure van de driepuntscontrole wordt toege-
past304. 

2.1.2  Ontstaan van de betalingsverplichting en bezit van een verantwoor-
dingsstuk 

De verplichting tot betalen ontstaat zodra het recht vaststaat, dat wil zeggen 
dat er geen voorwaarden meer te vervullen zijn om helemaal geldig te zijn305. 
Of die voorwaarde vervuld is, staat los van de eisbaarheid van de schuld.

De dienst Federale Accountant benadrukt in dat opzicht dat die voorwaarde 
in het geval van werken, leveringen en diensten (met uitzondering van huur-
termijnen en abonnementsgelden) geacht wordt vervuld te zijn op het mo-
ment waarop de opdracht betreffende de werken, de leveringen of diensten 
uitgevoerd en aanvaard werd, zoals bepaald in artikel 20, 2e lid, 2°, van het 
koninklijk besluit van 10 november 2009. 

303 Het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het internecontrolesysteem binnen som-
mige diensten van de federale uitvoerende macht bepaalt dat elk departement (FOD of POD) 
verplicht is de goede werking van zijn systeem voor interne controle te verzekeren door elke ver-
antwoordelijke te verplichten mechanismen uit te bouwen om ervoor te zorgen dat de vastgelegde 
doelstellingen worden verwezenlijkt.

304 Het gaat om een SAP-procedure die de dienst Federale Accountant heeft uitgewerkt als onder-
steuning om na te gaan of de vier voorwaarden aanwezig zijn, en die er voor de vereffenaar in be-
staat na te gaan of de gegevens op de verklaring van schuldvordering of op de voorgelegde factuur 
– voornamelijk de prijs, de hoeveelheden en de identiteit van de schuldeiser – overeenstemmen 
met de gegevens op de bestelbons en de leveringsbons voor die verrichting.

305 Die hoedanigheid kan worden bepaald in vergelijking met de niet-vaststaande rechten zoals rech-
ten in opbouw, potentiële rechten, betwiste rechten en rechten waaraan een opschortende voor-
waarde is gekoppeld. 
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De staatssecretaris voor Begroting meent dat die voorwaarde vervuld is zo-
dra de factuur van de leverancier werd goedgekeurd (cf. punt 2.1.3)306.

De dienst Federale Accountant koppelt de norm in verband met de verplich-
ting tot betalen over het algemeen aan de voorafgaande voorlegging van een 
verantwoordingsstuk in de vorm van een verklaring van schuldvordering of 
een factuur.

Het Rekenhof is van oordeel dat die werkwijze restrictiever is dan het gelden-
de normenkader en het benadrukt dat de memorie van toelichting bij de wet 
van 22 mei 2003 het volgende bepaalt in verband met de vier voorwaarden: 
“De derde voorwaarde, namelijk het bestaan van de verplichting om te be-
talen, betekent dat de betaling is verschuldigd en niet meer is onderworpen 
aan de verwezenlijking van bepaalde voorwaarden. Dit houdt evenwel niet 
noodzakelijk in dat het bedrag opeisbaar zou zijn aangezien dit laatste ele-
ment afhangt van de toegekende betalingstermijnen. Het verantwoordings-
stuk in het bezit van de betrokken dienst […] betreft elk document dat het 
ontstaan van het recht kan aantonen; het gaat dus niet noodzakelijk over een 
factuur, ook een intern document kan voldoende blijken.”307

2.1.3  Bepaling van het exacte bedrag van de schuld 

Volgens de procedure die de dienst Federale Accountant heeft verspreid, 
dient de factuur of de verklaring van schuldvordering als uitgangspunt om te 
controleren of het door de Staat verschuldigde bedrag correct is. De SAP-
applicatie blokkeert de betaling van een factuur als het gefactureerde bedrag 
hoger is dan het bedrag op de bestelbon. Die blokkering gebeurt nadat de 
vereffenaar in de algemene boekhouding het recht heeft geboekt ten belope 
van het gefactureerde bedrag. In de begrotingsboekhouding wordt enkel het 
bedrag op de bestelbon geregistreerd. Aan de leverancier wordt vervolgens 
een creditnota gevraagd. Bij ontvangst daarvan boekt de vereffenaar in de 
algemene boekhouding een niet-budgettaire verrichting die wordt afgetrok-
ken van de schuld ten aanzien van de leverancier en machtigt hij de betaling. 

Als de vereffenaar een ander bedrag boekt dan het bedrag dat werd gefactu-
reerd, moet hij dat – volgens de dienst Federale Accountant – systematisch 
schriftelijk verantwoorden op de factuur zelf.

Het Rekenhof wijst erop dat om het exacte bedrag van de schuld te bepalen, 
net zoals voor de erkenning van de verplichting tot betalen, eerst een factuur 
of een verklaring van schuldvordering moet worden voorgelegd. Het is van 
oordeel dat de bepaling van het exacte bedrag van de vordering ten aan-
zien van de Staat (wat bijdraagt tot de liquide status ervan) ook mogelijk zou 
moeten zijn op basis van andere verantwoordingsstukken. Dat is vooral van 
belang op het einde van een boekjaar.      

306 Brief van 24 september 2008 van de staatssecretaris voor Begroting naar aanleiding van de ver-
gadering van de beleidscel van 12 september 2008 (probleem inzake reglementering), gericht aan 
de waarnemend voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole. 

307 Commentaar bij artikel 8 in de memorie van toelichting van de wet, Parl. St. Kamer, 18 juni 2002, 
DOC 50 1870/001, Wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 
van de federale Staat, p. 63, com. 127.
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2.1.4 Identiteit van de schuldeiser 

De laatste voorwaarde om een recht vast te stellen is het feit dat de identiteit 
van de schuldeiser bepaalbaar moet zijn. Volgens de dienst Federale Ac-
countant wordt gecheckt of aan die voorwaarde is voldaan bij de uitvoering 
van de driepuntscontrole, omdat de verklaring van schuldvordering in be-
paalde gevallen onontbeerlijk is om die identiteit definitief vast te stellen.

De dienst Federale Accountant voegt daar nog aan toe dat hij eraan denkt 
een blokkerende controle op de identiteit van de schuldeiser in te stellen 
wanneer er verschillen worden vastgesteld, weliswaar rekening houdend met 
logische uitzonderingen zoals  bestelbons met  generieke leverancier. Het 
Rekenhof is van oordeel dat de interne controle daar alleen maar baat bij zal 
hebben.

2.1.5 Boeking ingeval de begrotingskredieten ontoereikend zijn 

Alvorens een begrotingsverrichting te kunnen boeken, verplicht de dienst Fe-
derale Accountant de vereffenaars na te gaan of er genoeg vereffeningskre-
dieten beschikbaar zijn voor het bedrag van het vast te stellen recht. Is dat 
niet het geval, dan moet de vereffenaar wachten tot het vereffeningskrediet 
is verhoogd tot het benodigde bedrag vooraleer hij het recht kan boeken in 
de algemene boekhouding en het tegelijkertijd kan aanrekenen in de begro-
tingsboekhouding. De dienst Federale Accountant geeft als reden voor die 
manier van werken aan dat er gelijktijdigheid moet zijn tussen de boekingen 
in de algemene boekhouding en de aanrekeningen in de begrotingsboek-
houding. 

Het Rekenhof is van oordeel dat inderdaad zo snel mogelijk wordt nagegaan 
of er voldoende krediet aanwezig is, maar dat dit moet gebeuren nadat werd 
vastgesteld dat aan de vier voorwaarden bepaald in artikel 8 van de wet van 
22 mei 2003 is voldaan, en dus na de effectieve vaststelling van het recht308. 
Is het krediet ontoereikend, dan moet het geldig vastgestelde recht worden 
geboekt in de algemene boekhouding en moet het voor het overige worden 
beschouwd als een niet ten laste van de begroting vereffend vastgesteld 
recht. Het zal ten laste van een basisallocatie worden vereffend zodra er 
voldoende beschikbare vereffeningskredieten zullen zijn.

Het Rekenhof is van oordeel dat de huidige procedure het principe van de 
getrouwheid van de boekhoudkundige staten niet in acht neemt. Door rech-
ten te maskeren waarvoor alle wettelijke vaststellingsvoorwaarden zijn ver-
vuld, belet die procedure het Rekenhof bovendien ten volle zijn rol te vervul-
len die artikel 61 van de wet van 22 mei 2003 hem toebedeelt, namelijk de 
bevoegde minister, de minister van Begroting en, in voorkomend geval, de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers op de hoogte brengen van elke kre-
dietoverschrijding.         

      

308 Zie in dat verband Parl. St. Kamer, 18 juni 2002, DOC 50 1870/001, Wetsontwerp houdende orga-
nisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, p. 74, com. 151.
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2.1.6 Te ontvangen facturen 

Het boekhoudplan dat als bijlage bij het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009 is gevoegd, legt de verplichting op te werken met een subrubriek 
4408 – Te ontvangen facturen.  

De door de dienst Federale Accountant opgestelde procedures voorzien in 
het gebruik van die grootboekrekening om er, op het ogenblik van de afslui-
ting van de rekeningen, de leveringen en prestaties in te boeken die in de 
loop van het jaar N zijn ontvangen en aanvaard, maar die nog geen aanlei-
ding hebben gegeven tot de vaststelling van een recht op het einde van het 
jaar. De boeking gebeurt door een kostenrekening of een rekening van vaste 
activa te debiteren, en door de schuldenrekening “te ontvangen facturen” te 
crediteren. Op dat ogenblik heeft die boeking geen impact in de begrotings-
boekhouding. Wanneer die hele procedure is doorlopen, wordt de vaststel-
ling van het recht in de algemene boekhouding geboekt ten laste van het jaar 
N, met een impact op de begrotingsboekhouding in N+1.  

Die werkwijze strookt niet met het wettelijk en reglementair kader dat bepaalt 
dat vastgestelde rechten onverwijld in de algemene boekhouding moeten 
worden geboekt en simultaan moeten worden aangerekend in de begrotings-
boekhouding. 

2.1.7 Ogenblik van de boeking in de praktijk 

De dienst Federale Accountant is van oordeel dat het ogenblik van boeking/
aanrekening van de verrichting (boekingsdatum) het ogenblik is waarop de 
vaststelling van het recht plaatsvindt. De vereffenaar moet die boeking bij-
gevolg dateren op de dag van zijn tussenkomst. Het kan gebeuren dat hij 
nochtans een vroegere datum inschrijft, een werkwijze die de dienst Fede-
rale Accountant wil tegengaan door de vereffenaars met behulp van SAP-
schermen ertoe aan te zetten de datum van de dag waarop ze tussenkomen 
als boekingsdatum te gebruiken. 

2.1.8 Afgrenzing en gratieperiode 

De dienst Federale Accountant gaat ermee akkoord dat rechten die verbon-
den zijn aan het jaar N kunnen worden vastgesteld tot 31/01/N+1, op voor-
waarde dat de levering of prestatie is gebeurd tijdens het jaar N. Die rechten 
moeten eveneens met dezelfde datum in de boekhouding worden geregis-
treerd. Het Rekenhof wijst erop dat die praktijk afwijkt van de bepalingen van 
artikel 7 van de wet van 22 mei 2003309, die stellen: “Elke verrichting wordt 
aan het boekjaar of aan het begrotingsjaar gehecht tijdens hetwelk ze heeft 
plaatsgehad. Om evenwel tot een boekjaar of een begrotingsjaar te behoren 
moeten de rechten zijn vastgesteld gedurende die jaren. De vastgestelde 
rechten die evenwel niet vóór 1 februari van het volgende jaar door de dienst 
zijn geboekt, behoren tot een volgend jaar”.

309 Zonder er rekening mee te houden dat dit indruist tegen de algemene regel die de dienst Federale 
Accountant zelf heeft uitgevaardigd en die wil dat het vastgestelde recht de datum draagt van de 
boeking van dat recht in de algemene boekhouding.
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De dienst Federale Accountant heeft verklaard dat hij dat principe van de 
aanhechting van de rechten bij het boekjaar waarin ze zijn vastgesteld,  
niet toepast. Naar zijn zeggen zou dat de bestaansreden van de notie gratie-
periode volledig wegnemen. 

2.1.9 Vereffening en ondertekening 
De dienst Federale Accountant is van oordeel dat de enige handtekening die 
de administratieve en de juridische aansprakelijkheid van de voor de veref-
fening gedelegeerde ambtenaar in het geding brengt, de handtekening van 
de betrokkene is die voorkomt op een document in het vereffeningsdossier. 
De controles van het Rekenhof tonen aan dat de realiteit verschillend is. Die 
ambtenaar brengt over het algemeen niet zijn handtekening aan en hij ver-
meldt evenmin schriftelijk de datum waarop hij het recht erkent. 

2.2 Kwaliteit van de procedures en instructies in verband met de 
vastgestelde rechten 

2.2.1 Toereikendheid en duidelijkheid

Het procesdocument Uitgavencyclus310 definieert en beschrijft bondig het 
vereffeningsproces, zonder in te gaan op het moment waarop elk van de vier 
voorwaarden, opgesomd in artikel 8 van de wet van 22 mei 2003, is vervuld, 
de bijzonderheden die samenhangen met de afgrenzing van de verrichtin-
gen, de concrete taken die de vereffenaar moet verrichten bovenop de drie-
puntscontrole, enz… Het wettelijke en reglementaire kader wordt hier vaak 
louter overgenomen zonder beschrijving hoe het verweven is met de ontwik-
kelde SAP-procedures. De overige documenten zoals de procedurehandlei-
dingen geven voorrang aan de technische aspecten die samenhangen met 
de vereffening van de meest frequente verrichtingen, zonder rechtstreeks te 
verwijzen naar de notie van vastgesteld recht.  Sommige van die documen-
ten zijn niet duidelijk of bevatten onjuistheden.

De dienst Federale Accountant is van oordeel dat de ontwikkelde procedures 
op zich volstaan zodat de departementen de notie vastgesteld recht zouden 
kunnen toepassen via de SAP-applicaties.

2.2.2 Mededeling van de procedures en instructies

De meeste procedures en instructies bevinden zich op RWD, de internetsite 
voor ondersteuning en documentatie van Fedcom. Er worden ook andere 
kanalen gebruikt die gericht zijn op specifieke gebruikers.

Een van de meest significante gebreken in de documenten die ter beschik-
king worden gesteld, is het gebrek aan informatie in verband met de verdeling 
van de verantwoordelijkheden inzake administratieve organisatie tussen de 
dienst Federale Accountant en de departementen (zie eveneens punt 2.3.2). 

310 FOD Budget en Beheerscontrole, Fedcom Project – Uitgavencyclus, versie 2.0, 22 februari 2010, 
p. 17.
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2.2.3 Ontwerp van omzendbrief betreffende de data en de behandeling 
van de verklaringen van schuldvordering
De dienst Federale Accountant is zich bewust van de problemen met de 
kwaliteit van de procedures en instructies voor de vastgestelde rechten. Om 
hieraan voor een deel tegemoet te komen, heeft hij een ontwerp van om-
zendbrief opgesteld over de betekenis van de sleuteldata van de uitgavency-
clus in SAP en de acties die moeten worden uitgevoerd in het kader van de 
vereffening en de boeking van de schuldvorderingen311.

2.3 Sturing van het proces van boeking van de begrotingsuitgaven

2.3.1 Omkadering

De proactieve omkadering van de departementen door de dienst Federale 
Accountant betreft in hoofdzaak het ter beschikking van de Fedcomdeparte-
menten stellen van het SAP-instrument, van zijn verschillende transacties en 
zijn controles, evenals de mededeling van een reeks procedures en instruc-
ties, voornamelijk via het RWD-platform. Die dienst staat ook in voor de vor-
ming van de sleutelgebruikers in de departementen wat betreft de belangrijk-
ste Fedcomtransacties en –processen. Die gebruikers hebben op hun beurt 
de taak intern de andere gebruikers te vormen, conform het principe dat dit 
behoort tot de verantwoordelijkheid van elk departement. 

Voor het overige verzekert hij slechts een reactieve omkadering. 

Tijdens de eerste maanden van de roll-outfase in een departement gaan een 
of meer personen van de dienst Federale Accountant ten minste eenmaal 
per week ter plaatse om de invoering van het project te ondersteunen, te 
antwoorden op vragen van de gebruikers en soms te helpen bij het uitvoe-
ren van transacties. De dienst legt er echter de nadruk op dat, buiten de 
interfaces, alle begrotingsverrichtingen door de departementen zelf worden 
geboekt. De ambtenaar van de dienst Federale Accountant is er slechts om 
eventueel de ambtenaar van het departement te helpen. Nadien liggen die 
bezoeken verder gespreid in de tijd en eindigen ze na het eerste jaar waarin 
het project werd ingevoerd.

Het ander aspect van de reactieve omkadering van de dienst Federale Ac-
countant is de helpdesk, die per e-mail en telefonisch kan worden gecontac-
teerd.

Tot slot organiseert de dienst Federale Accountant regelmatig vergaderingen 
en woont hij er ook bij voor de opvolging van het project, wat het mogelijk 
maakt met de gebruikers informatie uit te wisselen. Initieel gingen die verga-
deringen maandelijks door, maar momenteel zijn ze minder frequent. 

2.3.2 Verdeling van de verantwoordelijkheden en controle

De dienst Federale Accountant is van oordeel dat voor de correcte toepas-
sing van de notie vastgesteld recht, de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt 
bij de departementen, zowel wat de naleving van het wettelijk en reglemen-

311 Zie in dat verband het artikel hierna over de verwerking van de schuldvorderingen.
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tair kader betreft als voor de interne controle die moet worden ingesteld. Zo is 
het de opdracht van de departementen te verifiëren of een betaling niet lan-
ger onderworpen is aan bepaalde voorwaarden (opschortende voorwaarde, 
potentieel recht, betwist recht, enz.) in het kader van de verificatie van de 
verplichting tot betalen.

De departementen steunen van hun kant hoofdzakelijk op de documenten 
en de vormingen van het Fedcomproject voor de correcte toepassing van de 
hervorming van de rijkscomptabiliteit.

Het verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 be-
treffende het internecontrolesysteem binnen sommige diensten van de fe-
derale uitvoerende macht312 stelt in dat verband: “Indien elk personeelslid 
verantwoordelijk is voor de goede werking van het intern controlesysteem, 
ieder op zijn niveau, behoort de uiteindelijke operationele verantwoordelijk-
heid voor de goede werking van de interne controle toe aan de verantwoor-
delijken, aan het management en in laatste instantie aan de Voorzitter van 
het Directiecomité.[...]  De verantwoordelijkheid van elk personeelslid vloeit 
ergens voort uit de delegatie van uitvoeringsbevoegdheid door de Voorzitter 
van het Directiecomité aan de diensten en aan de personen die ervan deel 
uitmaken. [...] Vervolgens wordt aan de Directeur van de stafdienst Budget 
en Beheerscontrole van elke federale overheidsdienst de verantwoordelijk-
heid toevertrouwd over het intern controleproces inzake budgettair, boek-
houdkundig beheer en over de hiermee gepaard gaande aspecten van be-
heerscontrole. Blijft tenslotte nog het feit dat de functionele minister, die de 
politieke verantwoordelijkheid voor de goede werking van de federale over-
heidsdienst draagt, uiteraard ook belang heeft bij een goede werking van het 
geïntegreerd intern controlesysteem”.313

Deze toestand heeft een belangrijk gevolg: de uitwerking van de interne con-
trole door elk departement en het opstellen en het verspreiden van de SAP-
procedures zijn onvoldoende gecoördineerd, wat leidt tot het ontstaan van 
een grijze zone waarin men niet goed ziet wat de verantwoordelijkheid is 
van elk van de actoren, noch soms zelfs op welke norm/procedure het per-
soneelslid moet steunen. Niemand verifieert bijvoorbeeld dat de informatie 
afkomstig van de dienst Federale Accountant (vormingen, brieven aan de 
SPOC’s314) wel degelijk door de sleutelgebruikers van het departement werd 
doorgegeven aan alle eindgebruikers die betrokken zijn bij het uitgavenpro-
ces.

Bij deze grijze zone van de verdeling van de verantwoordelijkheden komt 
nog het feit dat de dienst Federale Accountant zich er in het algemeen niet 
van verzekert dat de concepten, de procedures en de instructies door de 
departementen sinds hun invoering integraal en uniform werden toegepast. 

312 Belgisch Staatsblad, 18 oktober 2007, p. 53954. 
313 Deze stelling met algemene draagwijdte geldt a fortiori voor het in de praktijk brengen van de notie 

vastgesteld recht.
314 Single Points of Contact .
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2.3.3 Cataloog van de Fedcomdiensten

Het geheel van de punten die in dit gedeelte van het verslag worden behan-
deld, moet in perspectief worden geplaatst met de cataloog van de Fedcom-
diensten315 uitgegeven door de dienst Federale Accountant bij de opstart van 
het project.

Op het vlak van de ondersteuning van de gebruikers heeft de dienst Federale 
Accountant zich ertoe verbonden een functionele steun te verlenen die onder 
meer bestaat uit bijstand aan de gebruiker betreffende de wetgeving en de 
reglementering eigen aan Fedcom.

Tevens was voorzien in een maandelijkse vergadering van de groep van 
gebruikers met als doel “tot een consensus te komen om gezamenlijke richt-
lijnen op te stellen over de meest optimale manier om Fedcom te gebruiken. 
[…] Die groep dient de aanvragen voor grote wijzigingen in bij het directieco-
mité van de FOD B&BG”. 

Die twee punten zijn slechts zeer partieel in de praktijk omgezet.

De dienst Federale Accountant rechtvaardigt die leemte gedeeltelijk door 
aan te voeren dat hij niet beschikt over voldoende middelen om al die op-
drachten uit te voeren.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de notie vastgesteld recht en het proces van 
boekhoudkundige en budgettaire vereffening ondanks het belang ervan on-
voldoende worden beheerst en dat de tekortkomingen vastgesteld ten aan-
zien van de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 en het koninklijk besluit 
van 10 november 2009 de getrouwheid van de rekeningen schaden.

De dienst Federale Accountant interpreteert sommige noties uit het wettelijke 
en reglementaire kader op een foute wijze. Dit probleem dat gedurende het 
gehele jaar aanwezig is, is bijzonder zorgwekkend tijdens de belangrijke pe-
riode van de afgrenzing tussen boekjaren.

Wat het beheer van de eindejaarsverrichtingen betreft, herinnert het Reken-
hof eraan dat krachtens de wet van 22 mei 2003 enkel de rechten die effec-
tief werden vastgesteld vóór 31/12/N en die ten laatste op 31/01/N+1 in de 
boekhouding werden geboekt, tot het boekjaar N behoren. Van zodra een 
recht in januari N+1 wordt vastgesteld, moet het aan het jaar N+1 worden 
gehecht. 

Het normatieve kader bepaalt bovendien, in geval van aanvaarde leverin-
gen of prestaties waarvoor de factuur nog niet is toegekomen op het einde 
van het jaar en onder voorbehoud van de naleving van alle voorwaarden in 
verband met de erkenning van een recht, dat deze leveringen en prestaties 
worden ingeschreven als te ontvangen facturen op het einde van het jaar 
krachtens het principe van het getrouwe beeld. Dat impliceert de vaststel-
ling van het recht en dus ook de inschrijving ervan in de algemene en de 

315 FOD Budget en Beheerscontrole, Fedcom Project – Cataloog van de Fedcom-diensten, versie 1.0.
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begrotingsboekhouding. Zoals in alle gevallen waar er bewegingen zijn op 
de begrotingsrekeningen van de algemene boekhouding, is in dat geval de 
gelijktijdige aanrekening in de algemene boekhouding en de begrotingsboek-
houding verplicht316.

De dienst Federale Accountant is van oordeel dat moet worden gewacht tot 
men in het bezit is van een factuur om een begrotingsverrichting te boeken. 
Deze benadering lijkt restrictiever te zijn dan het geldende normatieve kader 
dat in ruimere zin verwijst naar het bezit van een verantwoordingsstuk. Het 
Rekenhof verstrekt de aanbeveling een flexibelere procedure voor de vast-
stelling van de rechten te ontwikkelen, ten minste voor de verrichtingen in de 
periode van afgrenzing waarvoor de factuur nog niet bij het departement is 
toegekomen. Daardoor zullen de reële economische stromen beter aan het 
boekjaar in kwestie kunnen worden gehecht, wat zal helpen om het principe 
van de getrouwheid van de budgettaire en boekhoudkundige staten na te 
leven.

Het Rekenhof stelt vast dat SAP de boeking van een recht niet toelaat wan-
neer het vereffeningskrediet ontoereikend is. Op die manier wordt een bud-
gettaire voorwaarde toegevoegd aan de noodzakelijke maar voldoende voor-
waarden om een recht te erkennen, zoals bepaald door artikel 8 van de wet 
van 22 mei 2003. Het onderstreept in dat verband het belang van de over-
eenstemming tussen het wettelijk en reglementair kader enerzijds en de aan-
gewende procedures en de ter beschikking gestelde informatica anderzijds.

Het Rekenhof dringt erop aan dat, overeenkomstig de wet, de aanrekening in 
de begrotingsboekhouding nooit zou voorafgaan aan de boeking in de alge-
mene boekhouding. Het is belangrijk dat de boekingsdatum dezelfde is als 
de datum van de effectieve vereffening en dat de administratieve beslissing 
van de gedelegeerde ambtenaar voor de vereffening wordt bekrachtigd door 
een handtekening. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de omzetting en de verspreiding van de 
concepten vastgesteld recht en vereffening in de processen, de procedures, 
de handleidingen inzake de SAP-transacties en de vormingsprogramma’s te 
wensen overlaten en te weinig precies zijn en dat deze niet optimaal aan de 
eindgebruikers worden meegedeeld. De departementen beschikken dan ook 
niet over adequate instrumenten om op een coherente en homogene wijze 
de budgettaire uitgavenverrichtingen te boeken en aldus hun plicht te ver-
vullen om het normatieve kader na te leven. De procedures maken het niet 
mogelijk dat kader integraal te respecteren en druisen er soms tegen in, iets 
waarvan de departementen zich niet noodzakelijkerwijze bewust zijn.

Het Rekenhof beveelt de dienst Federale Accountant aan de procedures en 
instructies te vervolledigen en aan te passen zodat alle modaliteiten voor 
de vaststelling en de vereffening van alle types van rechten inzake begro-
tingsuitgaven duidelijk en ondubbelzinnig worden toegepast, met volledige 
inachtneming van het wettelijk en reglementair kader. Enkel op die manier 
zal de coherentie van de boekingen kunnen worden verzekerd. De publicatie 
van de omzendbrief over de data en de verwerking van schuldvorderingen 
zou tot die doelstelling bijdragen. Deze uniformisering is des te belangrijker 

316 Behalve wanneer het beschikbaar vereffeningskrediet ontoereikend is.
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aangezien het algemeen bestuur op termijn317 slechts één balans en één re-
sultatenrekening zal publiceren voor alle departementen en dat de verschil-
lende boekingscriteria die de departementen hanteren de getrouwheid van 
de rekeningen dan ook op de helling zullen zetten.

Het beveelt eveneens aan de communicatiekanalen te rationaliseren. Elke 
instructie, wijziging in een procedure of synthese van vooraf bestaande in-
formatie moet onmiddellijk aan de departementen worden meegedeeld via 
het informatieplatform RWD, samen met een bericht van de actualisering 
ervan. De belangrijkste instructies zouden moeten worden opgenomen in 
de documenten op verschillende niveaus (processen, procedures, gebruiks-
aanwijzing van de transacties, enz.) om ervoor te zorgen dat de informatie 
maximaal het doelpubliek bereikt.

Inzake de opvolging door de dienst Federale Accountant concludeert het Re-
kenhof tot slot dat het proces van de boeking van de begrotingsuitgaven op 
basis van de vastgestelde rechten onvoldoende wordt gestuurd. Dat gebrek 
aan sturing heeft gevolgen op drie niveaus. Het manifesteert zich vooreerst 
door een te weinig proactieve en systematische omkadering van de depar-
tementen eenmaal die laatste overgaan van de opstartfase naar de fase van 
de routine. Het blijkt in de tweede plaats door een te vage definiëring van 
de concrete verantwoordelijkheden die ten laste vallen van de dienst Fede-
rale Accountant enerzijds en de departementen anderzijds. Daardoor zijn 
er niet afgedekte zones tussen de basisprocedures die de dienst Federale 
Accountant heeft uitgetekend en de internecontroleprocedures die de de-
partementen moeten invullen. Het gebrek aan sturing blijkt ten derde uit de 
zwakke acties van de dienst Federale Accountant om ervoor te zorgen dat 
de behandeling van de vastgestelde rechten door de vereffenaars van de 
verschillende departementen coherent is, in overeenstemming met het wet-
telijk en reglementair kader.

Het Rekenhof is van oordeel dat de dienst Federale Accountant in staat zou 
moeten zijn de sturingsopdracht volledig op zich te nemen en de departe-
menten een proactieve en systematische omkadering te bieden na de roll-
outfase, zoals gestipuleerd in de cataloog van diensten die hij heeft opge-
steld. Er moet een duidelijke verdeling worden vastgelegd tussen de door 
hem opgestelde en op te stellen procedures en deze die de departementen 
moeten uitwerken, aangevuld met een coördinatie vanuit alle oogpunten tus-
sen die verschillende actoren. 

Al die a priori en a posteriori controlemaatregelen van de kwaliteit van de 
rekeningen van de federale Staat zullen een positieve weerslag hebben op 
de getrouwheid ervan.

4    Antwoord van de minister

In zijn brief van 16 november 2011 werpt de minister een nieuw licht op de 
naleving van het wettelijke en reglementaire kader, de kwaliteit van de pro-
cedures en van de instructies alsook op de sturing van  het boekingsproces 
van de verrichtingen in verband met de budgettaire uitgaven.

Deze verschillende elementen van antwoord wijzigen de auditconclusies niet.

317 Vanaf het jaar 2012 in de huidige stand van de wetgeving.



244 168e Boek van het Rekenhof

Verwerking schuldvorderingen  Beheer en interne controle 

Verwerking van schuldvorderingen in Fedcom, van hun 
ontvangst tot de boeking van de vastgestelde rechten 
in de algemene boekhouding en in de begrotingsboek-
houding

De verschillende fasen van de uitgavencyclus in Fedcom zijn geïntegreerd in 
processen die de rol van de betrokken actoren, de uit te voeren controles en 
de boekingen die bij elke fase moeten worden uitgevoerd in de informatica-
toepassing SAP, preciseren.

Het Rekenhof heeft de verwerking van schuldvorderingen onderzocht, van 
hun ontvangst tot de vaststelling van het recht en de boeking ervan in de al-
gemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding. Het komt daarbij tot 
de conclusie dat het regelgevend, administratief en boekhoudkundig kader 
onvolledig is en dat de ontwikkelde procedures niet volstaan. De verantwoor-
delijkheden van de actoren die in deze processen een rol spelen, zijn slecht 
omschreven. Het Rekenhof wijst tot slot op de zwakheden in de organisatie 
van de interne controle en op het feit dat de vereffenaars hun rol en het be-
lang van de vaststelling van rechten niet goed percipiëren. 

1 Context

1.1 Draagwijdte van het onderzoek

In het boekhoudproject Fedcom steunen de systemen die worden uitgewerkt 
op de boeking van de verrichtingen in de SAP-toepassing, die gebeurt naar-
mate de verschillende verantwoordelijke actoren ze verwerken. De cyclus 
van de uitgavenverrichtingen bestaat immers uit verschillende fasen, van de 
identificatie van een behoefte tot de vaststelling van het recht door de veref-
fenaar318. Via die administratieve handeling erkent de vereffenaar een schuld 
tegenover de schuldeiser en registreert hij die in de algemene en in de be-
grotingsboekhouding. 

1.2 Wettelijk en reglementair kader  

Het normatieve kader wordt voornamelijk gevormd door de wet van 22 mei 
2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat en het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling 
van het boekhoudplan dat onder andere van toepassing is op de federale 
Staat. Het onderzoek houdt ook rekening met het ontwerp van koninklijk be-
sluit betreffende de organisatie van de boekhoudkundige en begrotingsver-
richtingen en de definitie van de functies en met het ontwerp van omzendbrief 
van de dienst Federale Accountant  van de FOD Budget en Beheerscontrole 
die onder andere het gebruik van datums in de uitgavencyclus preciseert319. 

318 De fase van betaling door de centraliserend rekenplichtige, die ook in die cyclus thuishoort, komt 
hier niet aan bod.

319 Ontwerp van omzendbrief van de Federale Accountant “Toelichting en instructies m.b.t. de ver-
schillende datums, de betaaltermijnen, de verwerking en de monitoring via het geautomatiseerde 
boekhoudsysteem, geïmplementeerd in het kader van het project Fedcom, van schuldvorderin-
gen”.   
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1.3 Onderzoeksmethode

Het Rekenhof heeft de diverse beschikbare Fedcomdocumenten onderzocht 
die betrekking hebben op de verwerking van inkomende schuldvorderin-
gen320 en op de functie van de vereffenaar (procedures, transacties, handlei-
dingen…). Ook heeft het de betrokken actoren geïnterviewd in de departe-
menten die vanaf het pilootproject in 2009321 en de eerste roll-out in 2010322 
met Fedcom werken, en de dienst Federale Accountant.

Bij diezelfde actoren werden tests uitgevoerd, die onder meer betrekking 
hebben op de boeking van de procedurefasen in SAP, op de controles die 
werden uitgevoerd, op de interpretatie en de toepassing van de in de ontwer-
pomzendbrief opgenomen datum- en termijncriteria, op de beoordeling van 
een aantal administratieve processen verbonden aan de boekhoudkundige 
verwerking van de schuldvorderingen en op de erkenning en boeking van de 
rechten door de vereffenaar.

Ook werd per departement een analyse gemaakt van de geboekte facturen 
en creditnota’s op basis van de gegevens uit de SAP-transactie FBL1N (cre-
diteuren postenlijst).

1.4 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof heeft op 5 oktober 2011 een ontwerpverslag verstuurd naar de 
ministers van de negen departementen die in 2010 Fedcom gebruikten en 
aan de voorzitters van hun directiecomités, met het verzoek hun commen-
taar mee te delen. 

Bij afsluiting van dit Boek hadden alleen de minister van Ambtenarenzaken 
en Overheidsbedrijven voor de FOD Personeel en Organisatie en daarnaast 
de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Volksgezondheid, Veilig-
heid van de Voedselketen en Leefmilieu en de POD Maatschappelijke Inte-
gratie gereageerd.

2 Verwerking van schuldvorderingen in Fedcom en samenstelling 
van het vereffeningsdossier

Volgens de gebruikelijke procedure dateert het departement een inkomende 
schuldvordering met een datumstempel (basisdatum). Het registreert ze nog 
dezelfde dag in SAP door middel van de transactie MIR7. Door die registratie 
wordt het bestaan van het document in het systeem bevestigd en worden 
een aantal gegevens ingevuld zoals de datum van de schuldvordering, het 
bedrag, de schuldeiser en de betalingsreferentie. In dit stadium kan het de-

320 De overkoepelende term “schuldvordering” wordt in dit onderzoek zowel gebruikt voor inkomende 
facturen als voor schuldvorderingen voor kostenvergoedingen door personen die niet onderwor-
pen zijn aan de btw (zoals personeelsleden van departementen). Ereloonnota’s van bijvoorbeeld 
vrije-beroepsbeoefenaars en aanvragen tot betaling van dotaties, subsidies of toelagen worden 
ook gelijkgesteld met schuldvorderingen.

321 De FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Fedict, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de 
FOD Personeel en Organisatie en de FOD Volksgezondheid.

322 De FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Eco-
nomie, KMO, Middenstand en Energie en de POD Maatschappelijke Integratie.  
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partement een aantal verificaties doen die nadien het werk van de vereffe-
naar zullen vergemakkelijken (zie hierna). Zo kan het nagaan of de gegevens 
van de leverancier overeenstemmen met die in het centraal register van de 
schuldeisers van de Staat (master data)323. De registratie is facultatief en laat 
toe heel wat nuttige informatie in het kader van de uitgavencyclus te beheren. 
Ze heeft geen invloed op de budgettaire en de algemene boekhouding324. 

Zo nodig worden de schuldvorderingen voorgelegd aan de bestellende dienst 
of een toezichthoudende dienst die ze aan de contractuele, reglementaire of 
wettelijke voorwaarden kan toetsen. In dat geval wordt de correctheid van de 
schuldvordering nagegaan, meer bepaald het voorwerp, het bedrag en de 
geleverde prestaties en de overeenstemming met de bestelbon. Daarna gaat 
het dossier naar de stafdienst Budget en Beheerscontrole van het betrokken 
departement voor vereffening.

3 Vaststelling van de rechten inzake uitgaven door de vereffenaar

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie van de boek-
houdkundige en begrotingsverrichtingen en de definitie van de functies be-
paalt dat aan de vereffenaar een reeks welomlijnde taken worden toegekend. 
Hoewel ze niet de waarde van een norm hebben, wordt de inhoud van som-
mige passages van het ontwerp van koninklijk besluit325 hieronder ter infor-
matie opgenomen, omdat de Fedcomprocessen op die basis de functie van 
vereffenaar al geïntegreerd hebben. 

Het ontwerp van KB preciseert zo dat de vereffenaar deel uitmaakt van de 
stafdienst Begroting en Beheerscontrole van het departement en dat hij de 
volgende taken heeft:

•	 elke schuld vereffenen als aan de voorwaarden van het vastgesteld 
recht zoals bepaald in artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 is voldaan 
(en enkel in dat geval); 

•	 de regelmatigheid, de wettigheid en de werkelijkheid controleren van de 
schuld op basis van de vooraf aangegane en vastgelegde verbintenis-
sen en van de prestatie(s) geboekt die door de bevoegde persoon zijn 
ontvangen;

•	 de correcte en onbetwiste omvang van de schuld vaststellen;

•	 als de omvang van de schuld die hij heeft vastgesteld, niet in overeen-
stemming is met de schuldvordering, het onbetwistbaar verschuldigde 
gedeelte vaststellen en dat, samen met de noodzakelijke toelichting, aan 
de schuldeiser meedelen; 

•	 de vastgestelde schuld aanrekenen op de beschikbare middelen of kre-
dieten;

•	 de schuld betaalbaar stellen;

323 Dit bestand bevat gegevens over de schuldeisers en wordt centraal beheerd door de dienst Fede-
rale Accountant.

324 SAP beheert immers heel wat meer gegevens dan alleen de boekings- en begrotingsverrichtingen 
die eruit voortvloeien.

325  Voorbereidende versie mei 2011.
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•	 de betaalopdrachten aan de bevoegde rekenplichtigen geven of hun de 
schuld overmaken. 

Het ontwerp preciseert ook dat de vereffenaar de betaling blokkeert als er 
een specifieke procedure loopt die de betaling verhindert of als onduidelijk 
is wie moet worden betaald, alsook wanneer er onvoldoende vereffenings-
kredieten beschikbaar zijn. Hij moet ook de nodige stappen nemen om de 
vrijgave van de geblokkeerde betalingen te bespoedigen. 

In het document Beschrijving van de FOD-specifieke rollen in Fedcom326 van 
de FOD Budget en Beheerscontrole wordt de functie van vereffenaar beknopt 
beschreven. Elk departement kan dat document raadplegen op het informa-
tieplatform RWD van Fedcom. Het document Fedcom Project – Uitgavency-
clus327 beschrijft overigens de verschillende processen die van toepassing 
zijn in het kader van de uitgavencyclus, zowel voor de overheidsopdrachten, 
de subsidies als specifieke uitgaven. In dat document wordt ook beknopt in-
gegaan op de taken van de vereffenaar. Die treedt op om de schuldvorderin-
gen te boeken, die meestal al in SAP vooraf geregistreerd worden zodra het 
departement ze ontvangt. Hij beschikt daartoe over de transactie MIRO328, 
die wordt gebruikt om rechten vast te stellen en te boeken. Daarnaast be-
schikt hij over andere transacties waarmee hij de boekhoudgegevens van de 
schuldeisers kan raadplegen over onder meer de benaming van de soorten 
goederen, de aanvragen tot aankoop, de bestelbons, de ontvangst van goe-
deren, de budgettaire impact. 

De verschillende procesdocumenten en werkinstructies over het gebruik van 
de transacties (voornamelijk de transactie MIRO) wijzen erop dat de veref-
fenaar het vastgesteld recht boekt nadat hij op basis van het dossier heeft 
nagegaan of de vier voorwaarden van artikel 8 van de wet van 2003 zijn 
vervuld. Hij beschikt daarvoor, naast de informatie die zich al in SAP bevindt, 
over het fysieke vereffeningsdossier dat in een vroeger stadium door de ver-
schillende actoren werd samengesteld.

Bij die controle wordt onder andere nagegaan of de gegevens van de bestel-
bon/van de vastlegging overeenstemmen met die van de levering/ontvangst 
van de goederen en die van de schuldvordering die het departement heeft 
ontvangen. Er wordt ook nagegaan welke rekeningen moeten worden ge-
debiteerd en gecrediteerd. Ingeval er geen overeenstemming is, neemt de 
vereffenaar de nodige corrigerende maatregelen om de factuur of het aan-
vaarde gedeelte ervan te kunnen betalen. 

De vaststelling van een recht door de vereffenaar door middel van de trans-
actie MIRO heeft tot gevolg dat een schuld ten aanzien van een schuldeiser 
van de Staat wordt erkend, die concrete vorm aanneemt door een boeking 
van de onderliggende verrichting in de algemene boekhouding (en wat de 
begrotingsboekhouding betreft, ten laste van de vereffeningskredieten). Tot 
slot geeft hij de schuldvorderingen vrij voor betaling. 

326 FOD Budget en Beheerscontrole, Fedcom Change Management Team “Beschrijving van de FOD-
specifieke rollen in Fedcom”.

327 Fedcom Project Team, “Fedcom project – Uitgaven cyclus – v 2.0 van 22/02/2010”, te raadplegen 
via het informatieplatform RWD van Fedcom.

328 Fedcom Project Team, “Handleiding factuur of kredietnota boeken (MIRO)”, versie van 3 november 
2010. Eveneens te raadplegen op het informatieplatform RWD van Fedcom. 
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4 Onderzoeksresultaten en aanbevelingen 

Over het algemeen is men nog maar weinig vertrouwd met de verwerking 
van schuldvorderingen in Fedcom, van het ogenblik waarop ze worden ont-
vangen tot het moment waarop het recht wordt vastgesteld. Die vaststelling 
geldt zowel voor het administratieve beheer van de vereffeningsdossiers, 
als voor de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens in SAP. De vast-
gestelde moeilijkheden zijn zeer uiteenlopend van aard. Ze hebben onder 
meer te maken met de beschikbaarheid van procedures, het inzicht in de 
concepten, de naleving van de normatieve bepalingen, het feit dat sommige 
departementen of diensten geen gebruik maken van bepaalde SAP-functies, 
de uiteenlopende interpretaties tussen de departementen, de naleving van 
het principe dat verrichtingen zonder uitstel moeten worden verwerkt en de 
invoering van interne controles. 

4.1 Kader en procedures

Het huidige reglementair, administratief en boekhoudkundig kader is ontoe-
reikend als omkadering voor de verwerking van schuldvorderingen en voor 
het vaststellen van rechten. Het koninklijk besluit betreffende de actoren en 
de scheiding der functies zit nog in de ontwerpfase. Met uitzondering van di-
verse technische documenten over de registratie en de boeking van schuld-
vorderingen en het vaststellen van rechten, geeft de dienst Federale Accoun-
tant onvoldoende instructies en richtlijnen aan de departementen over de 
toepassing en interpretatie van de procedures in SAP. 

De omzendbrief “Toelichting en instructies m.b.t. de verschillende datums, de 
betaaltermijnen, de verwerking en de monitoring via het geautomatiseerde 
boekhoudsysteem, geïmplementeerd in het kader van het project Fedcom, 
van schuldvorderingen”, die al ruim verspreid is binnen de departementen, 
heeft nog altijd geen definitief karakter. De ontwerpomzendbrief wordt bo-
vendien door de departementen niet eenduidig begrepen noch toegepast. 
De departementen delen niet dezelfde interpretatie van de data en het ge-
bruik van de betalingstermijnen.

Er is bovendien onduidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijk-
heden voor procedures tussen, enerzijds, de dienst Federale Accountant die 
Fedcombasisprocedures opstelt die in alle departementen eenvormig kun-
nen worden toegepast, en, anderzijds, de departementen, die die procedu-
res moeten toepassen door zelf gedetailleerde subprocedures te ontwikke-
len. De interviews tonen aan dat er tussen die twee niveaus een grijze zone 
bestaat waarin elke partij van de ander verwacht dat hij zijn verantwoordelijk-
heid neemt.
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Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan dat de omzendbrief over de datums en de beta-
lingstermijnen snel wordt voltooid en verspreid, met bepaalde preciseringen 
en aanpassingen over het verloop van de boekhoudkundige registratie en 
van de verwerking van schuldvorderingen in SAP. 

De bevoegdheden van de departementen en de dienst Federale Accountant 
moeten preciezer omschreven worden, door middel van een aanpassing van 
de dienstencataloog of door een Service Level Agreement (SLA) te sluiten. 
Daardoor zouden de departementen beter hun eigen, gedetailleerde proce-
dures kunnen ontwikkelen, met oog voor en in de lijn van de algemene pro-
cedures die de dienst Federale Accountant heeft opgesteld. Die moet zijn 
sturende rol beter gaan spelen. Overleg met de departementen moet beter 
worden geformaliseerd in het kader van de vergaderingen van de werkgroep 
Gebruikers van Fedcom en door workshops te organiseren.

4.2 Vaststelling van de verantwoordelijkheden van de actoren

De huidige functiescheiding tussen de fases van de registratie van de 
schuldvordering, de ontvangst van de goederen en de vaststelling van het 
recht, holt de uitvoering van de interne controle op deze deelprocessen uit. 
De scheiding moet garanderen dat de gegevens tijdig in het systeem wor-
den ingevoerd, dat er overeenstemming is met de bestelbon en dat er een 
afdoende controle plaatsvindt. Ze is momenteel niet in alle departementen 
effectief verzekerd, vooral bij de kleinere departementen.

De begrippen en verantwoordelijkheden die verband houden met de accep-
tatie van geleverde goederen, diensten en werken zijn niet altijd uniform en 
de afstemmingen met bestelbons, leveringsbons of prestatiestaten blijken 
niet altijd uit de fysieke stukken. Die stukken laten ook niet altijd blijken wie 
op welk moment zijn goedkeuring heeft verleend. Sommige departementen 
hechten meer belang aan de goedkeuring op de fysieke stukken dan aan de 
technische autorisatie via MIGO329. 

De procedures stellen weliswaar de band tussen de actoren van de verrich-
tingencyclus en de schrijfrechten in SAP voorop, maar de departementen 
(en meer bepaald de beleidscellen) maken nog deels gebruik van adminis-
tratieve goedkeuringsprocedures waarvan andere ambtenaren de resultaten 
achteraf in SAP moeten invoeren.

De matrices van de rollen, op basis waarvan de dienst Federale Accountant 
de schrijfrechten voor de verschillende transacties opent, worden door de 
departementen niet regelmatig geactualiseerd.

Aanbevelingen

De departementen moeten in hun interne schriftelijke procedures de verant-
woordelijkheden van de actoren die bij de verwerking van inkomende schuld-
vorderingen betrokken zijn, duidelijk vastleggen en wijzen op het belang van 
formele goedkeuringen. 

329 MIGO is de transactie voor aanvaarding van prestaties en / of leveringen.
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De invoer van gegevens in SAP moet nauwkeuriger worden omschreven en 
omkaderd. De procedures die de dienst Federale Accountant heeft opge-
steld, gaan ervan uit dat alle actoren rechtstreeks in het systeem hun ver-
antwoordelijkheid nemen via de SAP-transacties. Daarom moeten de schrijf-
rechten in SAP strikt worden beheerd op basis van autorisatiematrices. De 
validering van de ingevoerde gegevens, die bevestigt dat een administratieve 
verantwoordelijkheid wordt opgenomen, zou ook moeten steunen op een be-
veiligde procedure met elektronische handtekening. 

Het Rekenhof suggereert ook dat de interne controle en de delegatie van 
bevoegdheden meer aan bod zouden komen in de opleidingen die worden 
georganiseerd door het Change Management Team van Fedcom (Fedcom 
School).

4.3 Organisatie van de verwerking van de schuldvorderingen vanaf 
ontvangst tot erkenning van het recht 

Tijdens vorige audits330 pleitte het Rekenhof voor de geïnformatiseerde invoer 
van inkomende schuldvorderingen ter ondersteuning van het beheer van de 
begrotingskredieten, de opmaak van financiële verslagen en de naleving van 
betalingstermijnen. De departementen waren toen van oordeel dat de invoe-
ring van een geïntegreerd boekhoudsysteem in het kader van Fedcom die 
verwachtingen zou inlossen. 

Die verwachtingen zijn echter slechts gedeeltelijk ingelost. De interne 
controles blijven ontoereikend en niet alle technische mogelijkheden van 
SAP om die controles te optimaliseren, worden benut. Deze audit toont 
de versnippering aan die op het vlak van de procedures en de organisatie 
bestaat tussen de departementen. Ze blijven overwegend gebruik maken 
van goedkeuringsprocedures buiten het SAP-systeem. De implementering 
van dat systeem vertaalt zich dus niet in een performante opvolging van de 
schuldvorderingen in alle departementen.

Niet alle schuldvorderingen en facturen worden rechtstreeks, getrouw en vol-
ledig in SAP ingevoerd. Aangezien de transactie MIR7 facultatief is, wordt een 
deel van de schuldvorderingen niet geregistreerd. Daardoor zijn de schulden 
die voortvloeien uit inkomende schuldvorderingen en waarvoor de rechten 
nog niet vastgesteld zijn, slechts gedeeltelijk bekend. Bovendien wordt het 
principe dat het totaalbedrag van de schuldvordering moet worden gere-
gistreerd, niet altijd toegepast. Het ingevoerde bedrag houdt rekening met 
de beschikbare vereffeningskredieten, wat kan leiden tot een onderschatting 
van de werkelijke creditpositie van de leveranciersrekeningen in SAP.

De mogelijkheden die het systeem biedt op het vlak van de bestelbon en de 
goederenontvangst worden nog altijd onvoldoende benut. Dat gaat ten koste 
van de opvolging van het proces bestelling-levering-schuldvordering. Die 
toestand wordt mee in de hand gewerkt door een ongepast gebruik van de 
verschillende soorten bestelbons en met de technische goederenontvangst 
die er eventueel mee gepaard gaat. De techniek van de goederenontvangst 

330 Rekenhof, “Onderzoek van de interne controle op de uitgaven voor aankopen door de federale 
departementen”, 164e Boek, Volume I, p. 555-579, en “Uitvoering van de regeringsmaatregelen 
voor de beheersing van de begrotingskredieten”, 164e Boek, Volume I, p. 489-512. Ter beschikking 
op www.rekenhof.be.
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wordt vaak enkel maar gebruikt om op technisch vlak een schuldvordering in 
het systeem af te punten.

De tests van de audit hebben uitgewezen dat de werkelijke ontvangstdatum 
van de schuldvordering (d.i. het moment waarop de betalingstermijn begint te 
lopen) niet noodzakelijk overeenstemt met de datum in het systeem of onvol-
doende duidelijk naar voren komt uit de materiële stukken. Diezelfde tests 
hebben ook aangetoond dat de in SAP ingevoerde betalingstermijnen soms 
worden gewijzigd om redenen die verband houden met het interne beheer.

Aanbevelingen 

De departementen moeten optimaal gebruik maken van de mogelijkheden 
van SAP en het gebruik van parallelle toepassingen buiten Fedcom moet 
worden vermeden.

Het Rekenhof beveelt aan werk te maken van een betere opvolging van de 
verwerking van schuldvorderingen, o.m. om het beheer van de betalings-
termijnen te verbeteren en aldus te beantwoorden aan het criterium zonder 
uitstel. Dat criterium heeft niet enkel betrekking op betalingen binnen de wet-
telijke of contractueel vastgestelde termijn, maar ook op de vaststelling van 
rechten, opdat de boekhoudkundige en budgettaire schrifturen onverwijld 
zouden gebeuren, zoals bepaald in artikel 12 van de wet van 22 mei 2003. 

De dienst Federale Accountant moet de departementen ertoe aanzetten de 
schuldvorderingen integraal te registreren en hen wijzen op de voordelen 
van de registratieprocedure via MIR7. Door die transactie systematisch te 
gebruiken voor alle schuldvorderingen, ook die van de beleidscellen, kan de 
verwerking van die schuldvorderingen beter worden opgevolgd en verbetert 
de volledigheid van de gegevens in de monitoring van de betalingstermijnen 
die de Federale Accountant opstelt.

Met de aanmaak van een bijkomend datumveld voor de registratie van 
schuldvorderingen kan een specifiek nummer aan de registratie worden toe-
gekend, los van het nummer dat bij de vaststelling van het recht (boekings-
datum) wordt gegenereerd. Op die manier wordt de logica van SAP beter 
gerespecteerd331.

De lay-out en de mogelijkheden van de bestelbon moeten verder worden 
uitgediept. De technische goederenontvangst in SAP kan bovendien worden 
gebruikt voor diensten, subsidies en andere categorieën van uitgaven. 

De betalingstermijn is een essentieel administratief gegeven om zich ervan te 
vergewissen dat de wettelijke of contractueel vastgestelde termijn niet wordt 
overschreden. De departementen moeten er dan ook op toezien de voorop-
gestelde wettelijke en contractueel vastgelegde betalingstermijnen nauwge-
zet in te voeren in SAP, zonder ze aan te passen om redenen die verband 
houden met het intern beheer van de schuldvorderingen. Dat beheer moet 
steunen op korte verwerkingstermijnen die voortvloeien uit geoptimaliseerde 

331 De boekingsdatum (datum waarop de schuldvordering in de boekhouding wordt ingevoerd wan-
neer het recht wordt vastgesteld) wordt voorlopig toegekend bij de registratie van de schuldvorde-
ring in MIR7. De vereffenaar moet die datum aanpassingen bij de vaststelling van het recht.  
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procedures voor de verwerking van schuldvorderingen. Het beheer van de 
betaalkalender moet gebeuren aan de hand van specifieke instrumenten.

4.4 Internecontrolemaatregelen

Door het ontbreken van de koninklijke besluiten kan het volledige kader om 
alle fasen van de aankoopcyclus te beheren, niet worden afgewerkt, o.m. 
wat de internecontrolemaatregelen betreft. De departementen beschouwen 
bovendien de uitwerking van regels en procedures voor de uitgavencyclus en 
in het bijzonder de administratieve en boekhoudkundige verwerking van de 
schuldvorderingen, niet als prioritair.

Een omstandige opgave van anomalieën bij de ingevoerde gegevens is niet 
beschikbaar in de vorm van een rapportering of transactie, noch bij de dienst 
Federale Accountant noch bij de verschillende FOD’s. Dat leidt er bijvoor-
beeld toe dat de invoering van onlogische datums niet systematisch wordt 
gedetecteerd. De dienst Federale Accountant heeft, van zijn kant, geen zicht 
op het bestaan en de kwaliteit van de interne controles die verbonden zijn 
aan de administratieve verwerking en opvolging van schuldvorderingen bij 
de departementen. 

Het Rekenhof besluit in deze context dat er onvoldoende controle en monito-
ring wordt uitgeoefend, zowel door de dienst Federale Accountant als in de 
departementen.

Aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat een regelmatige toetsing van de ingevoerde 
cijfergegevens, bijvoorbeeld op basis van steekproefcontroles op afwijkingen 
tussen documentdatum en basisdatum of tussen basisdatum en boekingsda-
tum, het mogelijk moet maken zich een oordeel te vormen over de concrete 
toepassing van de ontwerpomzendbrief. Een dergelijke toetsing kan ook lei-
den tot een anomaliedetectie door de departementen in eerste lijn en door 
de dienst Federale Accountant in tweede lijn. Een bijsturing van de systeem-
warnings om ze minder gemakkelijk te kunnen negeren, kan daaraan worden 
gekoppeld.

De dienst Federale Accountant zou de departementen moeten opleggen de 
recurrente maandelijkse controles uit te voeren, samen met een systeem 
van regelmatige rapportering daarover. Die rapportering verbetert immers de 
kwaliteit van de aangeleverde informatie voor de opvolging van de betalings-
termijnen. Op die manier kan hij sneller inspelen op mogelijke problemen en 
maakt hij de departementen bewuster van de kwaliteit van de ingevoerde 
gegevens.

Het ontwerp van omzendbrief over de datums en de betaaltermijnen zou 
moeten bepalen dat de stafdirecteur Budget en Beheerscontrole en de ver-
antwoordelijke van de boekhouddienst erover waken dat de ontvangen boek-
houdkundige stukken zo snel mogelijk in Fedcom worden ingevoerd.



253

Beheer en interne controle Verwerking schuldvorderingen

168e Boek van het Rekenhof

4.5 Elektronische verwerking van de schuldvorderingen 

De huidige initiatieven voor de scanning van documenten zijn een stap in de 
goede richting maar zijn weinig efficiënt omdat de gescande documenten niet 
worden gebruikt voor een elektronische opvolging van de schuldvorderingen 
en enkel dienen ter ondersteuning van het proces van de boekhoudkundige 
verwerking. De scanninginitiatieven worden op het niveau van de verschil-
lende departementen genomen, wat nadelig is voor de eenvormigheid van 
die projecten. De versnippering creëert bijkomende internecontrolerisico’s en 
zal de toekomstige integratie van scanningapplicaties in SAP bemoeilijken. 

Aanbevelingen 

Het Rekenhof beveelt aan dat de dienst Federale Accountant zou onder-
zoeken of de specifieke module in SAP voor de scanning en de herkenning 
van schuldvorderingen operationeel kan worden gemaakt naargelang van de 
behoeften van de diensten. De module in kwestie heeft bovendien het voor-
deel dat ze het mogelijk maakt een koppeling te maken met een specifieke 
functiescheiding en nuttig kan zijn voor zowel de uitbouw van internecontro-
lemaatregelen als voor de externe controle.

De dienst Federale Accountant zou in dat kader de scanninginitiatieven moe-
ten evalueren die ondertussen al geïmplementeerd zijn, om na te gaan of 
ze kunnen worden bijgestuurd om te komen tot een elektronische opvolging 
van de schuldvorderingen. Ook moet hij de nodige bijstand verlenen aan 
de departementen die nieuwe initiatieven overwegen, met het oog op meer 
uniformiteit. 

4.6  Perceptie door de vereffenaars van hun rol en van het belang van 
het vaststellen van rechten

De vereffenaars hebben niet steeds voldoende zicht op het belang van de 
vaststelling van de rechten bij de uitvoering van de nieuwe overheidsboek-
houding. De vaststelling van een recht is niet enkel een technische, maar ook 
een administratieve handeling die hun aansprakelijkheid impliceert en die 
bekrachtigt dat de vier voorwaarden vervat in artikel 8 van de wet van 22 mei 
2003 vervuld zijn. Die handeling wordt geconcretiseerd door een boeking die 
het bestaan van de schuld erkent, in tegenstelling tot de voorgaande hande-
lingen die enkel een impact hebben op het niveau van SAP.

Een recht wordt niet geboekt op basis van een administratief document tot 
vaststelling van een recht dat de vereffenaar vooraf heeft opgesteld, geda-
teerd en ondertekend. De transactie MIRO groepeert immers in eenzelfde 
verrichting de fase van de vaststelling en van de boeking van een recht op 
het moment dat de gegevens die de vereffenaar heeft ingevoerd, worden 
gevalideerd.

De notie vastgestelde rechten inzake de uitgaven zoals die wordt voorgesteld 
in de instructies en andere documenten die de dienst Federale Accountant 
opstelt of in de opleidingen op initiatief van die dienst, is te weinig precies. 
Bepaalde formuleringen in die documenten zijn eveneens strijdig met de nor-
matieve bepalingen. Ze schrijven een controle voor op de toereikendheid 
van de beschikbare kredieten vooraleer een recht vast te stellen, en voegen 



254 168e Boek van het Rekenhof

Verwerking schuldvorderingen  Beheer en interne controle 

aldus een voorwaarde toe aan de wet van 22 mei 2003. Voorts wordt in de 
werkinstructies voor de transactie MIRO de boekingsdatum verward met de 
datum van de stempel van de ontvangst van de schuldvordering.

Het Rekenhof stelt voorts verscheidenheid vast bij de administratieve be-
handeling van de vereffeningsdossiers naargelang van de departementen. 
De organisatie van deze fase van de controle wordt immers grotendeels aan 
hen overgelaten. In die context is het niet duidelijk dat de organisatie van het 
werk van de vereffenaar, zoals bepaald in de instructies, voldoende steunt op 
het nemen van verantwoordelijkheid door de actoren stroomopwaarts in de 
keten van de verrichtingen. Het systeem maakt dat nochtans mogelijk dankzij 
de informatie die het bevat. 

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan in de procesdocumenten en in de opleidingen 
die de dienst Federale Accountant organiseert voor vereffenaars meer de 
nadruk te leggen op het feit dat de vaststelling van een recht een adminis-
tratieve verrichting is, die boekhoudkundige gevolgen heeft. Die gevolgen 
moeten ook duidelijk naar voren komen. 

De basisregels van de controle door de vereffenaar moeten worden verdui-
delijkt in de instructies van de dienst Federale Accountant die bedoeld zijn 
voor alle departementen. Die instructies zouden ten minste moeten preci-
seren in welke mate en volgens welke voorwaarden de vereffenaar bij het 
vaststellen van een recht kan steunen op de controles die al werden verricht 
door de actoren stroomopwaarts in het systeem, evenals de controles die hij-
zelf moet verrichten en de acties die hij moet ondernemen als hij anomalieën 
ontdekt, bv. als de vereffeningskredieten ontoereikend zijn.

Het Rekenhof beveelt tot slot aan om de regels aan te passen die betrekking 
hebben op het ogenblik van de effectieve vaststelling van het recht door de 
vereffenaar, hetzij door een administratief document tot vaststelling van het 
recht in te voeren dat de vereffenaar opstelt, hetzij door de nodige maatrege-
len te nemen opdat de validering in MIRO gepaard zou gaan met voldoende 
beveiligingsmaatregelen opdat ze als een elektronische handtekening kan 
worden beschouwd.
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Encours van de vastleggingen, overgedragen schuld-
vorderingen en stand van de verwijlintresten bij de  
federale departementen

Het Rekenhof heeft in mei 2011 een enquête gehouden bij de zeventien fe-
derale departementen met de bedoeling om voortaan jaarlijks, als commen-
taar bij de rekeningen van het algemeen bestuur van de Staat, informatie te 
verstrekken over het tijdig nakomen van de financiële verplichtingen. Bij de 
afsluiting van dit Boek had de FOD Werkgelegenheid nog geen gevolg gege-
ven aan die enquête. De POD Wetenschapsbeleid deelde mee dat het geen 
antwoord kon verstrekken op het merendeel van de gestelde vragen. 

Eind 2010 bedroeg het encours van de vastleggingen 4,6 miljard euro. 

Niet alle departementen konden informatie verstrekken over de verwijlin-
tresten die ze hadden betaald tengevolge van laattijdige betalingen. Volgens 
de onvolledige gegevens zouden er in 2010 in totaal voor een bedrag van 
2,1 miljoen euro verwijl- en gerechtelijke intresten zijn betaald.

1 Context

Het Rekenhof heeft in het verleden vastgesteld dat betalingen en begrotings-
aanrekeningen soms werden uitgesteld en naar volgende begrotingsjaren 
werden doorgeschoven, ondermeer om bepaalde begrotingsdoelstellingen 
te kunnen respecteren.

Het heeft kritiek geuit op die praktijk en aanbevelingen geformuleerd om dit 
in de toekomst te kunnen voorkomen. Het heeft ook aangedrongen op een 
nauwgezette registratie van alle inkomende schuldvorderingen, de verval-
data en de vereffening ervan in een elektronische databank waardoor het 
steeds mogelijk moet zijn een gedetailleerd en volledig overzicht te hebben 
van alle openstaande schulden en van de verwijlintresten die ze (kunnen) 
genereren. Bovendien heeft het gevraagd dat een gedetailleerde inventaris 
van de betaalde intresten en van de oorzaken die de intresten hebben ver-
oorzaakt zou worden bijgehouden332.

Inmiddels zou, ondermeer door de invoering van Fedcom, in de meeste de-
partementen voldoende informatie beschikbaar moeten zijn die een indicatie 
kan geven over de mate waarin ze hun financiële verplichtingen ten opzichte 
van derden tijdig nakomen of eventueel naar volgende begrotingsjaren door-
schuiven.

Om deze cijfergegevens te verkrijgen, heeft het Rekenhof in mei 2011 infor-
matie opgevraagd bij de FOD’s en POD’s, bij Defensie en bij de Federale 
Politie333. 

Het Rekenhof heeft de door de departementen aangeleverde informatie ech-
ter niet volledig kunnen valideren, noch op basis van de gegevens die in de 
Fedcomtoepassing werden geregistreerd, noch via de tests die het heeft ge-

332 Rekenhof, 164e Boek, p. 510-511.
333 Brieven van 25 mei 2011 aan de leidend ambtenaren van de zeventien federale departementen. 

Een kopij van deze brieven werd op die datum ook toegezonden aan de toezichthoudende minis-
ters.
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daan in het kader van zijn audits over de verwerking van schuldvorderingen 
in Fedcom en over de boeking van begrotingsuitgaven op basis van vastge-
stelde rechten334. Tijdens die audits is onder meer gebleken dat de Fedcom-
departementen bij de invoering van de basisgegevens in het systeem (bv. 
de boekingsdatum van een schuldvordering of de geldende betalingstermijn) 
vaak op een verschillende manier te werk gaan, wat de volledigheid en de 
vergelijkbaarheid van de overgelegde resultaten niet garandeert.

Bij de afsluiting van dit Boek had de FOD Werkgelegenheid nog geen ant-
woord verstrekt op de bevraging. De POD Wetenschapsbeleid deelde mee 
dat het geen sluitend antwoord kon verstrekken op het merendeel van de 
gestelde vragen.

2 Encours van de vastleggingen 

Het Rekenhof verzocht de departementen het bedrag mee te delen van het 
encours aan kredietvastleggingen op de gesplitste en de variabele vastleg-
gingskredieten op 31 december 2010. 

Het encours wordt in een groot deel van de departementen beïnvloed door 
een beperkt aantal overeenkomsten die meerdere jaren bestrijken en die 
vaak werden aangegaan in het kader van (her)investeringsprogramma’s voor 
materieel en infrastructuur of van langlopende financiële verbintenissen.  

Tabel 1  – Encours op 31 december 2010 (in euro)

Sectie Bedrag  %
02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister 6.295.529,29 0,14
03 FOD Budget en Beheerscontrole 6.088.743,45 0,15
04 FOD Personeel & Organisatie 30.773.040,42 0,67
05 FOD Fedict 28.566.521,01 0,62
12 FOD Justitie 131.422.368,43 2,86
13 FOD Binnenlandse Zaken 156.546.429,10 3,41
14 FOD Buitenlandse Zaken 725.679.557,22 15,80
16 Defensie 1.898.500.000,00 41,33
17 Federale Politie 78.029.118,12 1,70
18 FOD Financiën 247.025.184,91 5,38
23 FOD Werkgelegenheid                                           niet bekend niet bekend
24 FOD Sociale Zekerheid 11.631.628,42 0,25
25 FOD Volksgezondheid 44.163.320,41 0,96
32 FOD Economie 698.986.292,86 15,22
33 FOD Mobiliteit en Vervoer 341.360.035.68 7,43
44 POD Maatschappelijke Integratie 188.109.373,47 4,10
46 POD Wetenschapsbeleid                                                            niet bekend niet bekend
Totaal 4.593.177.142,79 100,00

Bron: Rekenhof, op basis van informatie verstrekt door de departementen

334 Zie in dat verband de artikelen hierover in deel III Beheer en interne controle van dit Boek.
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3 Naar het begrotingsjaar 2011 overgedragen schuldvorderingen 
waarvan de betalingstermijn op 31 december 2010 was over-
schreden 

De volgende tabel geeft een overzicht van de naar het begrotingsjaar 
2011 overgedragen schuldvorderingen waarvan de betalingstermijn was 
overschreden op 31 december 2010 en die nog niet waren betaald, en de 
daardoor veroorzaakte verwijlintresten.

Tabel 2 – Uitgestelde vereffeningen waarvan de betalingstermijn was over-
schreden

Sectie Aantal  
Schuld-

vorderingen

 % Bedrag in 
euro

 % Verwijl-
intresten

02  FOD Kanselarij van de 
Eerste Minister 

25 0,58 72.949,63 0,41 0,00

03  FOD Budget en 
Beheerscontrole 

5 0,12 1.281,66 0,01 0,00

04  FOD Personeel & 
Organisatie 

34 0,79 293.651,59 1,64 0,00

05  FOD Fedict 2 0,05 4.433,45 0,02 0,00
12  FOD Justitie 146 3,40 4.861.409,63 27,23 0,00
13  FOD Binnenlandse 

Zaken 
2.559 59,61 1.438.508,10 8,06 0,00

14  FOD Buitenlandse 
Zaken

187 4,36 1.079.732,69 6,05 3.712,80

16  Defensie 363 8,46 2.540.000,00 14,23 23.465,00
17  Federale Politie 44 1,02 259.493,32 1,45 0,00
18  FOD Financiën niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
23  FOD Werkgelegenheid niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
24  FOD Sociale Zekerheid 242 5,64 166.903,84 0,93 0,00
25  FOD Volksgezondheid 145 3,38 2.210.749,64 12,38 0,00
32  FOD Economie 434 10,11 2.119.477,51 11,87 0,00
33  FOD Mobiliteit en 

Vervoer
107 2,49 2.806.295,00 15,72 1.511,00

44  POD Maatschappelijke 
Integratie

0 0,00 0,00 0,00 0,00

46  POD Wetenschapsbeleid niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend niet bekend
Totaal 4.293 100,00 17.854.886,06 100,00 28.688,80

Bron: Rekenhof, op basis van informatie verstrekt door de departementen

Het Rekenhof wijst erop dat het de door de departementen aangeleverde 
informatie niet volledig heeft kunnen afstemmen met de gegevens in het Fed-
comsysteem. De in de tabel vermelde cijfergegevens moeten als minima 
worden beschouwd.
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Zowat 4.300 schuldvorderingen, met een totale waarde van 17,9 miljoen 
euro, stonden eind 2010 nog als onbetaald geregistreerd, hoewel de beta-
lingstermijn op dat ogenblik al was overschreden.

Bij de FOD Binnenlandse Zaken hebben de laattijdige vereffeningen vooral 
betrekking op ereloonnota’s van advocaten ten laste van de Dienst Vreem-
delingenzaken.  

Het aanzienlijke bedrag aan overdrachten bij de FOD Justitie wordt in hoofd-
zaak verklaard door de specifieke en vaak langdurige goedkeuringsregels 
voor de gerechtskosten in strafzaken (96 facturen voor een afgerond bedrag 
van 4,5 miljoen euro). 

De meeste departementen geven de laattijdige ontvangst van de facturen 
en de vertraging bij de interne verwerking ervan op als oorzaken van de 
vertraging.

Vier departementen geven een tekort aan vereffeningskredieten op als (bij-
komende) reden voor het uitstel van betaling335.

Het bedrag aan verwijlintresten dat in 2011 op deze laattijdige betalingen 
werd vereffend, lijkt beperkt (28.688,80 euro, waarvan 23.465 euro of 82 % 
betaald door Defensie) maar dit moet toch enigszins worden genuanceerd. 
Enkele departementen deelden het Rekenhof immers mee (nog) niet over de 
gevraagde informatie te beschikken in hun informatiesystemen336. Voorts be-
rekent en betaalt het merendeel van de administraties enkel verwijlintresten 
nadat de schuldeiser daar expliciet heeft naar gevraagd.  

4 In 2010 betaalde intresten 

Tot slot verkreeg het Rekenhof ook een overzicht van de intresten die de 
federale departementen in de loop van het begrotingsjaar 2010 hebben be-
taald.

Bij de interpretatie van de onderstaande tabel moet echter rekening worden 
gehouden met dezelfde nuance als hierboven (punt 3, laatste paragraaf).

Tabel 3 – Overzicht van de in 2010 betaalde intresten (in euro)

Sectie Bedrag  % Commentaar
02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister 0,00 0,00

03 FOD Budget en Beheerscontrole 0,00 0,00

04 FOD Personeel & Organisatie 0,00 0,00

05 FOD Fedict 0,00 0,00

12 FOD Justitie 39.302,74 1,85

13 FOD Binnenlandse Zaken 0,00 0,00

14 FOD Buitenlandse Zaken 0,00 0,00

335 De FOD’s Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Defensie en de Federale Politie.
336 De FOD’s Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën en Economie en de POD Weten-

schapsbeleid.
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Sectie Bedrag  % Commentaar
16 Defensie 925.609,04 43,66 waarvan 114.628,50 euro 

aan gerechtelijke intresten 
17 Federale Politie 82.606,98 3,90 waarvan 72.239,54 euro 

aan gerechtelijke intresten
18 FOD Financiën 72.872,81 3,44

23 FOD Werkgelegenheid niet bekend niet bekend

24 FOD Sociale Zekerheid 0,00 0,00

25 FOD Volksgezondheid 2.696,92 0,13

32 FOD Economie 0,00 0,00

33 FOD Mobiliteit en Vervoer 997.046,00 47,03

44 POD Maatschappelijke Integratie 0,00 0,00

46 POD Wetenschapsbeleid niet bekend niet bekend

Totaal 2.120.134,49 100,00

Bron: Rekenhof, op basis van informatie verstrekt door de departementen

In totaal werd in de loop van het begrotingsjaar 2010 een bedrag van ruim 
2,1 miljoen euro aan verwijlintresten vereffend, waarvan zowat 0,2 miljoen 
euro (9 %) ingevolge gerechtelijke uitspraken of dadingen (bij Defensie en de 
Federale Politie).

Defensie en de FOD Mobiliteit en Vervoer vereffenden samen méér dan 
1,8 miljoen euro aan verwijlintresten in het kader van overheidsopdrachten 
(ruim 93 % van het totale bedrag). Dit komt omdat zij belangrijke investerings-
projecten uitvoeren en, in tegenstelling tot vele andere departementen, de 
verwijlintresten betalen zonder dat de schuldeiser daar expliciet naar heeft 
gevraagd337. Het saldo, 125.000 euro, werd vereffend door vier andere de-
partementen. 

5 Conclusie

Bij gebrek aan een nauwgezette registratie van alle inkomende schuldvorde-
ringen, de vervaldata en de vereffening ervan in een elektronische databank 
is het nog steeds niet mogelijk voor de meeste departementen een gedetail-
leerd en volledig overzicht te hebben van alle openstaande schulden en de 
verwijlintresten die deze schulden (kunnen) genereren. 

Het systeem van elektronische verwerking van de inkomende schuldvorde-
ringen in Fedcom moet worden bijgestuurd zodat de nodige informatie (indi-
catoren) eruit kan worden gehaald, op basis waarvan kan worden nagegaan 
of de verschillende departementen hun financiële verplichtingen ten opzichte 
van derden tijdig nakomen of doorschuiven naar volgende begrotingsjaren.

337 Artikel 15, §§ 1, 2 en 4 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, gehecht in bijlage aan het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
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FOD Justitie : Financiële evolutie, opvolging en beheer 
van de gerechtskosten in strafzaken

Het Rekenhof heeft een onderzoek gevoerd naar de evolutie, de opvolging 
en het beheer van de kredieten voor gerechtskosten in strafzaken.

In vijftien jaar namen de gerechtskosten toe van 24 tot 107 miljoen euro, 
terwijl de middelen op de (initiële) begroting de laatste jaren telkens opnieuw 
ontoereikend bleken. Ondanks een aantal recente maatregelen kunnen met 
de huidige gegevensbanken de verbintenissen en de uitgaven voor gerechts-
kosten nog steeds niet adequaat worden opgevolgd. Al deze factoren leiden 
frequent tot betalingsachterstand, voor een derde tot een kwart van de fac-
turen. 

Ondanks de beleidsverklaringen en de initiatieven om deze uitgaven beter te 
beheersen, is er onvoldoende inzicht in de oorzaken van de ongebreidelde 
stijging van bepaalde gerechtskosten (bv. gerechtsdeurwaarders) en is een 
neerwaartse aanpassing van bepaalde tarieven wenselijk. Zo kost het op-
stellen van een DNA-standaardprofiel in België drie- tot viermaal meer dan 
in Frankrijk. Ook wat betreft de geplande tariefvermindering voor telefoontap 
blijven onduidelijkheden bestaan. Het Rekenhof stelde ook tekortkomingen 
vast in de boekhouding en de interne controle, evenals enkele onrechtmatig-
heden bij de betaling van prestaties geleverd door tolken.

1 Context

1.1 Voorwerp van het onderzoek

Het onderzoek heeft betrekking op de evolutie, de opvolging en het beheer 
van de kredieten voor gerechtskosten in strafzaken.

Gerechtskosten zijn kosten gemaakt in het kader van het opsporingsonder-
zoek, het gerechtelijk onderzoek en de uitspraak. Ze hebben betrekking op 
de vergoeding van de prestaties van zeer diverse dienstverleners die de be-
trokken magistraat vordert: deskundigen, laboratoria, operatoren elektroni-
sche communicatie, gerechtsdeurwaarders, vertalers en tolken enz. 

De voorbije vijftien jaar zijn de uitgaven (ordonnanceringen) voor gerechts-
kosten meer dan verviervoudigd: van nagenoeg 24 miljoen euro (1995) tot 
ruim 107 miljoen euro (2010)338. Telkens heeft het beleid ook maatregelen 
gepland om deze uitgaven te beheersen. 

1.2 Wettelijk en reglementair kader

De belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen voor dit onderzoek 
zijn: 

a) de programmawet van 27 december 2006 (II);

338 Dit is 12,8 % van het totaal van alle in 2010 voor de gewone rechtsmachten vereffende uitgaven 
(927,6 miljoen euro) en 6,2 % van alle uitgaven op de begroting van de FOD Justitie (1.741,8 mil-
joen euro).
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b) de opeenvolgende begrotingswetten die bijkomend een reeks andere uit-
gaven met gerechtskosten hebben gelijkgesteld339;

c) het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen regle-
ment op de gerechtskosten in strafzaken (hierna AR);

d) ministeriële omzendbrieven houdende bepaling van de procedures en 
(geïndexeerde) tarieven340;

e) een zestigtal omzendbrieven houdende zowel algemene procedurele als 
specifieke bepalingen341.

1.3	 Beschrijving	van	de	budgettaire	processen	en	de	financiële	con-
trole

De procedure voor gerechtskosten omvat drie stappen: de vordering, de 
taxatie en de betaling.

De vordering is de handeling waarbij de magistraat aan een dienstverlener 
de schriftelijke opdracht geeft een prestatie te leveren in het kader van een 
strafzaak.

Bij de taxatie controleert de opdrachtgevende magistraat de kwaliteit van de 
verleende dienst en keurt hij de gelijkvormigheid van de onkostenstaat die 
de dienstverlener heeft ingediend met de reglementaire tarieven goed. Bij 
slechte uitvoering of bij overdreven facturering kan de magistraat de onkos-
tenstaat verminderen. Op basis van de taxatie kunnen de gerechtskosten 
worden teruggevorderd bij de veroordeelde.

Vanuit budgettair oogpunt wijst het Rekenhof erop dat de uitgave niet wordt 
begroot op het moment dat de magistraat de prestatie vordert. Hoewel de 
eenheidstarieven reglementair zijn bepaald, kan de omvang van de opdracht 
immers vaak niet vooraf worden ingeschat. Het bedrag van de uitgave is 
derhalve pas bekend bij de taxatie. De betaling vindt plaats op grond van de 
taxatie. 

De uitgaven worden aangerekend op het bestaansmiddelenprogramma 
van de organisatieafdeling 56 – gewone rechtsmachten, basisallocatie 
12.56.03.12.40 “Gerechtskosten in criminele, correctionele en politieza-
ken.…” van de FOD Justitie. Op basis van een recurrente begrotingsbepaling 
mag voor de vereffening ervan gebruik worden gemaakt van kredietopenin-
gen342.

Overeenkomstig het AR bepaalt de minister welke categorieën gerechtskos-
ten door de griffiers van de hoven en rechtbanken worden betaald en welke 
door de Dienst Gerechtskosten van de FOD Justitie. De eerste staan bekend 

339 Zie bv. tabel 2 gevoegd bij de voornoemde wet van 23 december 2009.
340 Omzendbrieven 131 van 22 januari 2009 en 131bis van 27 januari 2011.
341 Voor dit onderzoek zijn vooral belangrijk: de omzendbrieven van 18 oktober 1920 en 19 november 

1927 met betrekking tot de betalingsprocedure en de verantwoording van de gerechtskosten be-
taald door de griffies en parketten.

342 Zie bv. art. 2.12.2 van de wet van 23 december 2009 houdende Algemene Uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2010, p. 4871.
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als dringende gerechtskosten343, de laatste als niet-dringende gerechtskos-
ten344. 

De dringende gerechtskosten worden elektronisch of manueel geregistreerd 
door de betrokken griffie. Welke gegevens worden geregistreerd, hangt af 
van de rechtbank - elk type rechtbank beschikt over een eigen informatica-
systeem - maar zelfs binnen eenzelfde systeem hanteren de griffies soms 
verschillende werkwijzen. 

De griffies van de rechtbanken betalen alle dringende gerechtskosten345, 
ook die van de parketten, die zelf geen betalingen uitvoeren. Er bestaan ca. 
170 bankrekeningen waaruit de griffiers (of door hun aangestelde agenten) 
de dringende gerechtskosten betalen.

Op deze bankrekeningen stort de FOD Justitie voorschotten. Elke griffie be-
schikt over een vastgestelde provisie346, die moet toelaten om de dringen-
de gerechtskosten gedurende drie maanden te financieren. Nadat de grif-
fier overeenkomstig de regelgeving de staat van zijn maandelijkse uitgaven 
met bijhorende verantwoordingsstukken bij de Dienst Gerechtskosten van 
de FOD heeft ingediend, wordt de provisie opnieuw op peil gebracht, d.w.z. 
aangevuld met een bedrag gelijk aan dat van de verantwoorde uitgaven. Dat 
gebeurt meestal drie à vier maanden na de indiening van de maandelijkse 
staat. 

De controle van de dringende gerechtskosten berust vooral bij de taxerende 
magistraat. Soms voeren de griffies bijkomende controles uit. Bij gebrek aan 
voorschriften daarover, kunnen deze controles inhoudelijk sterk verschillen. 
Uit een vroeger onderzoek van het Rekenhof347 bleek dat de controle van de 
dringende gerechtskosten door de centrale diensten vooral een formeel ka-
rakter heeft, wellicht te verklaren door de grote hoeveelheid onkostenstaten 
(ca. 500.000 per jaar).

De griffies en parketten sturen schuldvorderingen voor niet-dringende ge-
rechtskosten door naar de Dienst Gerechtskosten. Bij ontvangst boekt die 
de factuurgegevens in het centrale boekhoudsysteem van de FOD Justitie 
(CGAB). Voordat hij effectief betaalt, voert de dienst een controle uit. Re-
gelmatig onderzoekt de dienst ook welbepaalde categorieën gerechtskosten 
grondig. Dat leidt, volgens de dienst, tot veelvuldige herziening van taxaties, 
waardoor de uitgaven kunnen worden beperkt.

343 Dringende gerechtskosten betreffen vooral prestaties geleverd door tolken en vertalers, vergoe-
dingen toegekend aan getuigen en gezworenen, analyse van telefoonverkeer en telefoontap, stal-
lings- en takelkosten, rogatoire commissies en kosten van gerechtsbijstand.

344 Niet dringende gerechtskosten betreffen vooral deskundigenonderzoek, laboratoriumonderzoe-
ken, medische expertises, geestesonderzoek en prestaties door gerechtsdeurwaarders.

345 Hoewel de kosten voor de analyse van telefoon en telefoontap in principe dringende gerechtskos-
ten zijn, worden de facturen ervoor gecontroleerd door de eenheid National Technical & Tactical 
Support Unit - Central Technical Interception Facility (NTSU/CTIF) van de Federale Politie en 
betaald door de Dienst Gerechtskosten. Een analoog systeem bestaat voor de uitgaven voor inter-
nationale rogatoire commissies.

346 Ook (geld)voorschot of rollend fonds genoemd.
347 Rekenhof, 165e Boek van het Rekenhof, Volume 1, p. 520-533. Ter beschikking op  

www.rekenhof.be
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1.4 Onderzoeksmethode

De evolutie van het encours, het crediteurenbeheer en de betalingstermijnen 
werden onderzocht aan de hand van de begrotingsdocumenten, de centrale 
boekhouding (CGAB) en documenten en informatie verkregen bij de Dienst 
Gerechtskosten. Er werden vergaderingen belegd met de bevoegde diensten 
van de FOD Justitie. Ook werd deelgenomen aan een informatievergadering 
met de korpschefs van de griffies in het kader van de geplande boeking van 
de dringende gerechtskosten in CGAB als aanloop naar FEDCOM. Wat de 
gerechtskosten voor analyse van het telefoonverkeer betreft, werd informatie 
vergaard bij de NTSU/CTIF. 

De betalingstermijnen van de dringende gerechtskosten werden onderzocht 
op basis van een representatieve steekproef van de maandelijkse verant-
woordingsstaten, aangevuld met informatie uit de databanken van de betrok-
ken parketten en griffies.

1.5 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof kondigde op 30 maart 2011 zijn onderzoek aan bij de minister 
van Justitie en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie. Het 
voorontwerp van verslag werd toegezonden aan de voorzitter van het direc-
tiecomité van de FOD op 17 augustus 2011. Omdat het Rekenhof geen ant-
woord ontving binnen de termijn van een maand, werd het ontwerpverslag in 
samenspraak met het departement op 28 september 2011 toegezonden aan 
de minister van Justitie. Bij het afsluiten van dit Boek had het Rekenhof geen 
antwoord van de minister ontvangen.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Budgettaire aspecten, crediteurenopvolging en betalings- 
termijnen 

Het Rekenhof is er zich van bewust dat de middelen om de gerechtskosten 
te betalen, niet eenvoudig te ramen zijn. Het aantal en de omvang van de 
strafzaken is per definitie onvoorspelbaar, net zoals de snelheid waarmee 
nieuwe technologieën beschikbaar worden voor strafonderzoek. Het heeft 
echter vastgesteld dat de gerechtskosten de voorbije jaren bij het opstellen 
van de begrotingen systematisch te laag werden geraamd omdat onvoldoen-
de rekening werd gehouden met het groeipad dat deze uitgaven kenmerkt als 
gevolg van de technologische ontwikkelingen en het volume van de facturen 
waarvan de betaling wordt doorgeschoven naar een volgend begrotingsjaar 
(bedrag aan facturen uit 2010 te betalen in 2011: ca. 16 miljoen euro).

Het risico is dan ook reëel dat ook de kredieten voor het begrotingsjaar 
2011 ontoereikend zullen zijn en dat, zoals tijdens vorige begrotingsjaren, 
kredietherverdelingen en/of bijkredieten vereist zullen zijn om aan de beta-
lingsverplichtingen te kunnen voldoen348.

De crediteurenopvolging vertoont tekortkomingen. Zo worden de verbintenis-
sen voor gerechtskosten, d.w.z. de vorderingen van de magistraten, slechts 
348 Parl. St.Kamer, DOC 53 1347/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbe-

groting voor het begrotingsjaar 2011, p. 25-26.
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uitzonderlijk geregistreerd. De totale omvang van de openstaande onkosten-
staten (onbetaalde facturen) is evenmin bekend, omdat de griffies de drin-
gende gerechtskosten (alsnog) niet registreren in de centrale boekhouding 
en een consolidatie van de gegevens van alle griffies onmogelijk is vanwege 
de uiteenlopende boekhoudprogramma’s die ze gebruiken. 

De systematische onderschatting van de vereiste kredieten en het omslach-
tige financieringssysteem (via kredietopeningen) verplichten de administratie 
ertoe elk begrotingsjaar de betaling van bepaalde categorieën uitgaven uit te 
stellen ten voordele van andere. Als bovendien de aanvulling van de provi-
sies van de griffies wordt uitgesteld, kunnen ook de dringende gerechtskos-
ten niet tijdig worden betaald349. Uit gegevens verkregen bij de FOD blijkt dat 
de Dienst Gerechtskosten jaarlijks bij benadering 15 à 20 % van de totale 
uitstaande schuld doorschuift naar een volgend begrotingsjaar.

Het Rekenhof heeft ook de eventuele vertraging bij de betaling van de ge-
rechtskosten onderzocht.

De niet-dringende gerechtskosten werden onderzocht op basis van het ge-
gevensbestand van de betalingen die in 2010 werden geboekt in de centrale 
gegevensbank. Daaruit bleek dat de modale350 betalingstermijn 67 dagen 
bedroeg na ontvangst van de onkostenstaat door de dienst Gerechtskosten; 
31 % van alle onkostenstaten wordt echter pas na drie maanden of meer 
betaald.

De modale betalingstermijn voor prestaties van gerechtsdeurwaarders be-
draagt 56 dagen, die voor medische expertises 67 dagen. Het merendeel 
van de onkostenstaten wordt betaald binnen één tot vier maanden. Voor een 
relatief klein aantal onkostenstaten - ongeveer 160 van de 62.140 - liet de be-
taling meer dan tien maanden op zich wachten. Het betreft dossiers waarin 
bij de Commissie voor de Gerechtskosten beroep werd ingesteld tegen de 
beslissingen van de taxerende magistraat of van de minister van Justitie in-
zake het bedrag van de gerechtskosten.

Wat betreft de dringende gerechtskosten (vertalers en tolken, vergoedingen 
van juryleden en getuigen…), die niet centraal worden geboekt, werden de 
betalingstermijnen onderzocht aan de hand van een representatieve steek-
proef van de verantwoordingsstukken die de griffies in 2010 indienden bij de 
Dienst Gerechtskosten. Daaruit bleek dat voor ongeveer een kwart van de 
schuldvorderingen de betaling negentig dagen of meer in beslag neemt. 

Doordat het een magistraat is die de opdracht geeft en de kosten taxeert, zijn 
de gerechtskosten van reglementaire en niet van contractuele aard. Daar-
door is de overheid in principe niet gebonden aan de regelgeving overheids-
opdrachten noch aan betalingstermijnen uit het Burgerlijk Wetboek of aan 
verwijlinteresten. Niettemin is er een evolutie merkbaar (Europese regelge-

349 Uit een enquête door de Dienst Gerechtskosten en de Commissie voor de Modernisering van de 
Rechterlijke Orde bleek dat 37 % van de griffies hierdoor regelmatig betalingsmoeilijkheden onder-
vinden.

350 De modus geeft de meest voorkomende frequentie aan. Het (rekenkundig) gemiddelde is voor deze 
analyse een minder geschikte maatstaf omdat de waarde ervan sterk wordt vertekend door een 
relatief gering aantal extreem lange betalingstermijnen: voor ongeveer 160 van de 62.140 schuld-
vorderingen beliep de betalingstermijn nl. 300 tot 500 dagen.
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ving351, rechtsleer…) die de toepassing van betalingstermijnen en schade-
vergoeding bij laattijdige betaling niet a priori uitsluit. Als die evolutie zich 
voortzet, dreigen de gerechtskosten in de toekomst nog te worden verhoogd 
met verwijlinteresten, wat eveneens een impact heeft op de vereiste begro-
tingskredieten.

2.2 Boekhoudkundige verwerking van de gerechtskosten vanaf 2012

Op 1 januari 2012 treedt de nieuwe comptabiliteitswet in werking voor de 
FOD Justitie352. Dat impliceert o.m. dat de gerechtskosten, net als alle an-
dere uitgaven, moeten worden geboekt overeenkomstig de principes van het 
dubbel boekhouden en in de jaarrekening moeten worden opgenomen. De 
gerechtskosten moeten dus worden geïntegreerd in het Fedcomprogramma 
bij de FOD Justitie.

De hervorming van de algemene boekhouding van de FOD bepaalt dat alle 
onkostenstaten centraal worden geboekt vanaf hun ontvangst. Het nieuwe 
systeem bevat een aantal verplichte velden die de crediteurenopvolging en 
de interne controle gevoelig moeten verbeteren. Zo zou een einde worden 
gesteld aan de contante betalingen, kunnen dubbele betalingen gemakkelij-
ker worden opgespoord en zouden fiscale fiches automatisch worden opge-
maakt.

De boeking van de verbintenissen, d.w.z. de financiële raming van de vorde-
ringen van de magistraten, is echter voor onbepaalde duur uitgesteld.

Daardoor biedt Fedcom geen overzicht van de transacties op het niveau van 
de dienstverleners, temeer omdat ook de dringende gerechtskosten slechts 
globaal en na vereffening in Fedcom worden geboekt via een systeem van 
geldvoorschotten. Dat stelsel houdt in dat de geldmiddelen van de griffies 
maandelijks automatisch worden aangevuld met een bedrag gelijk aan het 
totaal van de gerechtskosten die ze de vorige maand hebben betaald. 

Zolang voor de gerechtskosten geen verbintenissen en transacties worden 
geboekt op het niveau van de dienstverleners, zal de beheersrekening van 
de FOD Justitie onvolledig zijn.

Wat de geldvoorschotten betreft rijst bovendien een juridisch probleem. 
Doordat de provisies van de griffies automatisch worden aangevuld, zullen 
in principe de betalingstermijnen van de dringende gerechtskosten inkorten. 
Dat voordeel neemt echter niet weg dat de werkwijze niet strookt met artikel 
66 van voormelde comptabiliteitswet. Die beperkt het gebruik van geldvoor-
schotten immers tot welbepaalde werkingsuitgaven, die bovendien voorbe-
houden zijn aan rekenplichtigen die formeel verantwoording afleggen aan 
het Rekenhof. De werkwijze van de FOD Justitie voldoet aan geen van beide 
voorwaarden. 

351 Art. 2 van de richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 be-
treffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. 

352 Art. 133 en 134 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat, zoals gewijzigd door art. 167 van de wet houdende diverse 
bepalingen van 29 december 2010.
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De FOD Justitie wijst er overigens op dat heel wat praktische moeilijkheden 
de implementatie van Fedcom kunnen vertragen: het invoeren van de (vele) 
leveranciersgegevens, het gebrek aan hardware (scanners) enz.

2.3 Interne controle

Ongeacht de plannen voor een verbeterde, centrale boeking van de ge-
rechtskosten, wijst het Rekenhof erop dat de interne controle van de ge-
rechtskosten nog een aantal tekortkomingen vertoont. Zo worden de drin-
gende gerechtskosten vrijwel uitsluitend gecontroleerd op het lokale niveau 
(vorderende magistraat, griffie, parket), waar bovendien uiteenlopende werk-
wijzen worden gehanteerd. Uniforme, schriftelijke controle-instructies zijn 
onbestaande.

Hoewel de Dienst Gerechtskosten regelmatig bepaalde categorieën ge-
rechtskosten aan een grondig onderzoek onderwerpt en de NTSU/CTIF van 
de Federale Politie de telefonie-uitgaven systematisch onderzoekt, waarbij 
overigens goede resultaten worden geboekt, ontbreekt ook op dit niveau een 
performante gegevensbank en een gestructureerde controle (risicoanalyse, 
schriftelijke instructies, verantwoordelijkheden van de diverse actoren).

2.4 Beheersing van de uitgaven

Om de voortdurende toename van de gerechtskosten voor analyse van het 
telefoonverkeer en telefoontap (2010: ca. 22,5 miljoen euro) af te remmen, 
werd, na onderzoek en overleg met de telecomoperatoren, bij koninklijk  
besluit van 8 februari 2011353 een tariefvermindering van 30 % vastgelegd. 
Hoewel het koninklijk besluit in maart 2011 in werking trad, is deze verminde-
ring nog niet merkbaar in de facturatie, omdat die pas maanden na de pres-
taties plaatsvindt. De gegevensbank van de NTSU/CTIF bevat ook lacunes 
die een accurate crediteurenopvolging onmogelijk maken: de datum van de 
verzending of van de ontvangst van de factuur wordt immers niet genoteerd. 
De verschillende trajecten van het gerechtelijk en het boekhoudkundig dos-
sier en het gebrek aan een koppeling van beide dossiers (bv. door middel 
van een uniek nummer) leiden ertoe dat dit type gerechtskosten, zoals ook 
de meeste andere, vrijwel nooit kunnen worden gerecupereerd bij de veroor-
deelden.

Wat betreft de prestaties van tolken en vertalers (2010: ca. 25 miljoen 
euro) heeft de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde 
(CMRO) diverse wantoestanden aangeklaagd en gepleit voor een statuut en 
een aangepaste tarifering. Op dit vlak valt er echter geen vooruitgang vast 
te stellen. Op enkele lokale initiatieven na, blijft de interne controle onder-
maats. De controle door de Dienst Gerechtskosten is meestal beperkt tot de 
vormelijke aspecten. In de praktijk berust de controle alleen bij de taxerende 
magistraat en bij de griffies en parketten. Er zijn geen instructies voor de 
inhoud van deze controles en de verantwoordelijkheden van de actoren. In 
de marge van zijn onderzoek kon het Rekenhof vaststellen dat, in strijd met 

353 Koninklijk besluit van 8 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot 
uitvoering van de artikelen 46bis, §2, eerste lid, 88bis, §2, eerste en derde lid, en 90quater, §2, 
derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 109ter, E, §2, van de wet van 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
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de wetgeving, de prestaties van een aantal dienstverleners door de vorde-
rende magistraat werden getaxeerd (goedgekeurd) voor ze werden geleverd. 
Sommige griffies wezen er op dat sommige dienstverleners de prestaties 
enkel willen leveren als ze onmiddellijk worden vergoed. De betaling gebeurt 
vaak in contant geld, soms omdat de prestaties worden geleverd door per-
sonen die geen bankrekening kunnen openen omdat ze illegaal op Belgisch 
grondgebied verblijven. Een nieuw wetsontwerp dat aan iedereen die wordt 
verhoord of van zijn vrijheid wordt beroofd, rechtsbijstand van een advocaat 
toekent, zal ongetwijfeld leiden tot een bijkomende substantiële stijging van 
deze gerechtskosten354. 

Met betrekking tot de genetische onderzoeken (2010: ca.10 miljoen euro) 
blijkt uit een recente studie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie (NICC)355 dat de tarieven voor het opstellen van een DNA-
referentieprofiel in België drie- tot viermaal zo hoog liggen als in Frankrijk356. 
Nochtans werd al in 2007 een werkgroep opgericht die moest onderzoeken 
of het centraliseren van bepaalde opdrachten of de toekenning ervan via 
een openbare aanbesteding de kostprijs kon beperken. Het NICC stelde ook 
tekortkomingen vast in de gegevensbanken en het gegevensbeheer van de 
FOD Justitie, die een efficiënte controle van deze uitgaven in de weg staan. 
Een wetsontwerp dat de lijst van misdrijven vatbaar voor DNA-onderzoek 
uitbreidt, zal volgens het NICC ook deze uitgaven met minstens 1,5 miljoen 
euro per jaar doen toenemen357. 

De analyse van de oorzaken van de toename van de gerechtskosten voor 
prestaties van gerechtsdeurwaarders (2010: ca. 17,6 miljoen euro, een stij-
ging met 240 % in de periode 2005-2010) en de door het CMRO voorge-
stelde denkpistes om die uitgaven beter te beheersen, zoals het beperken 
van het optreden van gerechtsdeurwaarders in strafzaken, zijn ontoereikend 
gebleken. 

3 Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt volgende maatregelen aan: 

•	 De raming van de gerechtskosten moet bij het opstellen van de jaarlijkse 
begrotingen realistisch zijn, zodat het gebruik van bijkredieten of kre-
dietherverdelingen en het doorschuiven van facturen of onkostenstaten 
naar een volgend begrotingsjaar worden vermeden.

•	 Het gebruik van geldvoorschotten moet beantwoorden aan artikel 66 van 
de comptabiliteitswet van 22 mei 2003.

354 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van 
het Wetboek van Strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn 
vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen,waaronder het recht om een advocaat te raadplegen 
en door hem te worden bijgestaan; inwerkingtreding gepland op 1 oktober 2012. Parl. St. Kamer 
2010-2011, DOC 1279/001-006. 

355 NICC, Les dépenses en matière d’expertises génétiques dans le système pénal belge, de 2000 à 
2010. Rapport technique. 31 mei 2011.

356 292 à 399 euro tegenover 60 à 100 euro.
357 Wetsontwerp van 26 mei 2011 houdende wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de 

wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken. 
Parl. St. Kamer, DOC 53 1504/001.
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•	 De hervormingen in het kader van FEDCOM, waarbij alle gerechtskosten 
vanaf de ontvangst van de factuur of de onkostenstaat worden geboekt 
in de algemene boekhouding van de FOD, moeten onverkort worden 
doorgevoerd. Met het oog op een accurate raming van de budgettaire 
middelen en een analytisch beheer moeten ze worden aangevuld met 
de registratie van de verbintenissen (vorderingen van de magistraten). 
Op termijn moeten deze hervormingen leiden tot een boekhouding die 
garant staat voor een volledige beheersrekening van de FOD Justitie.

•	 Naast een vervollediging van de gegevensbanken is er dringend nood 
aan een gestructureerde controle van de gerechtskosten op grond van 
een risicomodel. De verantwoordelijkheden van alle actoren moeten wor-
den gepreciseerd. Er moet worden nagegaan of het nog aangewezen is 
een onderscheid te maken tussen dringende en niet-dringende gerechts-
kosten. 

•	 Het is wenselijk een schriftelijke handleiding op te stellen voor het finan-
ciële beheer en de interne controle van de gerechtskosten.

•	 Gelet op de recente juridische ontwikkelingen en om de risico’s op scha-
devergoeding (verwijlinteresten) wegens laattijdige betaling te vermijden, 
moeten interne richtlijnen worden uitgevaardigd waarbij redelijke beta-
lingstermijnen worden vooropgesteld. Met uitzondering van de gevallen 
waartegen beroep wordt ingesteld, zou een effectief crediteurenbeheer 
het aantal onkostenstaten dat pas na drie maanden of meer wordt be-
taald, moeten kunnen terugdringen.

•	 In de gegevensbank van de uitgaven voor telefonie (NTSU/CTIF) moeten 
velden worden ingevoerd die toelaten de facturen op te volgen vanaf de 
datum waarop ze worden ontvangen en die toelaten de kosten daadwer-
kelijk te recupereren bij de veroordeelde. De toepassing van de regle-
mentaire tariefvermindering moet worden opgevolgd en er moet duide-
lijkheid komen over de mogelijkheid tot verdere tariefverminderingen. 

•	 Gelet op de substantiële toename van de uitgaven voor vertalers en tol-
ken en de vastgestelde problemen op dit vlak, moet dringend werk wor-
den gemaakt van een statuut, aangepaste tarieven en een gestructureer-
de controle door de centrale diensten. De administratie moet hiervoor 
een stappenplan opstellen.

•	 Er zijn dringende maatregelen nodig om de kostprijs van de DNA-onder-
zoeken terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. De aanbevelingen 
van het NICC over rationalisatie en centralisatie moeten via de daartoe 
in 2007 opgerichte werkgroep worden omgezet in beleidsmaatregelen. 
Naast de aanpassing van de tarieven, waarbij ook verschillen worden 
weggewerkt waarvoor geen rationele grondslag bestaat, moet voor de 
controle van deze uitgaven een specifieke structuur worden uitgebouwd. 
Voor al deze maatregelen zou een actieplan moeten worden opgesteld.



269

Beheer en interne controle  Fonds Europese Toppen

168e Boek van het Rekenhof

FOD	 Binnenlandse	 Zaken:	 Fonds	 ter	 financiering	 van	
sommige uitgaven verbonden met de veiligheid van de 
Europese Toppen te Brussel

Het Rekenhof heeft de procedures onderzocht voor de toekenning en de 
aanwending van de subsidies die de zes Brusselse politiezones en de ne-
gentien Brusselse gemeenten krijgen uit het “Fonds ter financiering van som-
mige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de orga-
nisatie van de Europese Toppen te Brussel” bij de FOD Binnenlandse Zaken. 

Sinds zijn oprichting in 2003 kampt dit fonds met een onderbenutting van de 
uitgetrokken vereffeningskredieten. 

1 Context

1.1 Voorwerp van het onderzoek

Het Rekenhof heeft de procedures onderzocht voor de toekenning en de 
aanwending van de subsidies die de zes Brusselse politiezones358 en de 
negentien Brusselse gemeenten krijgen vanuit het “Fonds ter financiering 
van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend 
uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel” (verder “het Fonds” 
genoemd) in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Het Fonds werd opgericht door de artikelen 463 tot 467 van de program-
mawet van 24 december 2002. Jaarlijks wordt 25 miljoen euro voorafgeno-
men van de opbrengsten van de personenbelasting en toegewezen aan dit 
Fonds. In de periode 2003-2010 werd aldus in totaal 187,5 miljoen aan het 
Fonds toegewezen359. Het Fonds wordt beheerd door de algemene directie 
Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Voor de subsidiëring van de verschillende maatregelen ten laste van het 
Fonds neemt de ministerraad jaarlijks zeven subsidiebesluiten. Die worden 
vooraf voorgelegd aan het Beliris-Samenwerkingscomité, waarin zowel de 
federale regering als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn vertegenwoor-
digd en vermelden telkens ook een maximaal toelagebedrag.

Voor de politiezones betreft het zes types maatregelen, namelijk:

1. de aanmoediging van de toetreding van politieagenten van het hulpkader 
tot het basiskader van de Brusselse politiezones;

2. taalopleidingen;
3. de rekrutering en het behoud van het aanwezige personeel door middel 

van fidelisatiepremies;
4. de investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in de Brus-

selse politiezones;
5. de uren gepresteerd in het kader van de ordehandhaving bij de Europese 

Toppen;
358 Brussel Hoofdstad – Elsene, Brussel-West, Zuid, Ukkel – Watermaal-Bosvoorde – Oudergem, 

Montgomery en Schaarbeek – Sint-Joost-ten-Node – Evere.
359 In 2003 bedroeg de voorafname slechts 12,5 miljoen euro.
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6. de ondersteuning van het ASTRID-communicatiesysteem in de Brus-
selse politiezones.

Voor de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
de vzw TRANSIT voor opvang van drugsgebruikers gaat het om een sub-
sidiëring van hun uitgaven voor criminaliteitspreventie in het kader van de 
Europese Toppen en voor andere (niet duidelijk gedefinieerde) initiatieven 
die voortvloeien uit de internationale functie van de stad Brussel en van de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1.2 Wettelijk en reglementair kader

a) de artikelen 463 tot 467 van de programmawet van 24 december 2002;
b) de gecoördineerde wetten i.v.m. de begrotingsfondsen die door een pro-

grammawet zijn gewijzigd;
c) de jaarlijkse subsidiebesluiten;
d) het koninklijk besluit van 1 december 2003 houdende de voorwaarden 

waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële tussenkomst 
te kunnen genieten in het kader van een overeenkomst betreffende de 
preventie van de criminaliteit gedurende de Europese toppen en an-
dere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de 
stad Brussel en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
dat nadien werd vervangen door het koninklijk besluit van 6 december 
2007 betreffende de overeenkomsten inzake Europese toppen.

1.3 Onderzoeksmethode

Het Rekenhof heeft vergaderingen belegd met de AD Veiligheid en Preventie 
en daarna aanvullende vragen gesteld. Verder heeft het de schriftelijke in-
formatie gebruikt waarop een audit uit 2008 van de Inspectie van Financiën 
over het Fonds is gebaseerd360.

De diverse subsidiebesluiten (politiezones en gemeenten) en het voor de ge-
subsidieerde gemeenten richtinggevende koninklijk besluit van 6 december 
2007 met financiële richtlijnen werden doorgenomen. Ze werden als toets-
steen gebruikt bij de steekproefsgewijze controle van de dossiers over de 
afrekeningen voor 2009 die de AD Veiligheid en Preventie in 2010 heeft af-
gehandeld.

In totaal werden 439 dossiers (157 voor de politiezones en 282 voor de ge-
meenten) met een totale waarde van 5.486.754 euro gecontroleerd. 

1.4 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof heeft zijn onderzoek op 5 januari 2011 aangekondigd bij de mi-
nister van Binnenlandse Zaken en de voorzitster van het directiecomité van 
de FOD Binnenlandse Zaken. Het voorontwerp van verslag werd op 13 juli 
2011 aan de voorzitster van het directiecomité van de FOD toegezonden. Zij 
antwoordde bij brief van 23 augustus 2011. Met dit antwoord werd rekening 

360 Nota van de Inspectie van Financiën van 7 oktober 2008, kenmerk JV/08.39(1399) 8.14.5., gericht 
aan de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid.
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gehouden in het ontwerpverslag dat op 21 september 2011 werd toegezon-
den aan de minister van Binnenlandse Zaken. Bij de afsluiting van dit Boek 
had het Rekenhof nog geen antwoord van de minister ontvangen. 

2 Onderzoeksresultaten 

2.1 Benutting van de kredieten

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de benutting van de kredie-
ten die jaarlijks voor het fonds worden uitgetrokken.

Tabel 1 – Overzicht van de aanrekeningen op het Fonds (in duizend euro)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ontvangsten op het 
Fonds (voorafname op de 
personenbelasting)

12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Vastleggingskredieten 12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.051 25.047

Vastleggingen op het Fonds 12.359 24.750 24.800 24.839 24.930 24.856 24.817 24.824

Vereffeningskredieten360 0 25.000 25.000 25.000 25.000 24.595 46.923 20.196

Betalingen op het Fonds 0 5.085 18.996 19.359 15.998 21.496 40.907 16.255
Saldo/beschikbaar op het 
Fonds

12.500 32.415 38.419 44.060 53.062 56.565 40.657 49.402

Bron: Dienst van de Begroting en van de Controle (FOD B&B)361

Tabel 2 – Overzicht van de kredietvastleggingen en vereffeningen per KB (in 
miljoen euro)

Vastgelegd 
in 2003-2010

Vermindering  
visum vorige 
jaren in 2010

Vereffend in 
2003-2010

Openstaand saldo 
vastleggingen op 
31 december 2010

KB Preventie bij de  
gemeenten

54,6 2,7 36,4 15,5

KB Hulpkader 1,1 0,5 0,5 0,1
KB Taal 11,5 4,5 5,4 1,6
KB Fidelisatiepremies 41,1 1,4 34,2 5,6
KB Infrastructuur 28,8 0,8 25 2,9
KB Gepresteerde uren 13,0 2,7 8,1 2,2
KB ASTRID 35,8 4,5 28,2 3,1
Totaal 185,9 17,1 137,8 31,0

Bron: Rekenhof

361 Het vereffeningskrediet van een organiek fonds voor een bepaald jaar geldt als het plafond voor de 
toegestane betalingen in dat jaar, die echter wel betrekking kunnen hebben op vorige jaren.
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Jaarlijks wordt 25 miljoen euro voorafgenomen van de personenbelasting 
en toegewezen aan het Fonds. Dat bedrag is wettelijk bepaald en sinds 
2003 onveranderd gebleven. In de jaarlijkse begrotingen wordt het zonder 
behoefteraming en verdere toelichting overgenomen. 

Sinds zijn oprichting in 2003 kampt het Fonds met een onderbenutting van 
de vereffeningskredieten. Dat vertaalt zich in een openstaand saldo van de 
vastleggingen (het zogenaamde encours) op 31 december 2010 van 31 mil-
joen euro. Daarvan heeft 14,3 miljoen euro (46 %) betrekking op de periode 
2003-2009. In 2010 werd wel 17,1 miljoen euro aan vastleggingen van vorige 
jaren geannuleerd, zodat de vastleggingen in de periode 2003-2010 in totaal 
168,8 miljoen euro bedroegen.

De systematische onderbenutting van de kredieten van het Fonds vindt in 
eerste instantie zijn oorsprong in de vertraging van de opstart in 2003 van 
het Fonds en de jaarlijks terugkerende laattijdige publicatie van de subsidie-
besluiten die voor de nodige rechtsgrond voor de uitgaven moeten zorgen.

Ook het ankerprincipe in de jaren 2005-2007, waardoor betalingen om bud-
gettaire redenen werden uitgesteld en het feit dat de AD Veiligheid en Pre-
ventie veel door de gemeenten ingediende verantwoordingsstukken niet kon 
aanvaarden, hebben tot de onderbenutting bijgedragen.

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt ook dat de gemeenten en politie-
zones het moeilijk hebben om de aanwending van de subsidies te verant-
woorden. Door de systematische onderbenutting van de kredieten van het 
Fonds rijst twijfel of de wettelijke financiering van 25 miljoen euro per jaar wel 
beantwoordt aan een werkelijke behoefte. 

Het Rekenhof stelt ook vragen bij het feit dat die uitgaven via een organiek 
fonds in de begroting worden toegekend, terwijl een meer voor de hand lig-
gende budgettaire oplossing bestaat, nl. de inschrijving van traditionele be-
grotingskredieten.

2.2 Toekenning van de subsidies

Jaarlijks neemt de ministerraad een reeks subsidiebesluiten, die eerst zijn 
voorgelegd aan het Beliris-Samenwerkingscomité. Daarin is zowel de fede-
rale regering als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd. 

Zodra die besluiten zijn uitgevaardigd, worden de subsidies vastgelegd ten 
belope van de bedragen die in de besluiten zijn vermeld.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat, als gevolg van de laattijdige bijeenkomst 
van het Samenwerkingscomité362, de subsidiebesluiten elk jaar veel te laat 
worden gepubliceerd, wat leidt tot een grote vertraging in de vereffeningen 
van de bedragen. 

Bovendien zijn de maatregelen waarvoor subsidies kunnen worden toege-
kend en die in de besluiten omschreven worden, sinds 2003 onveranderd 
gebleven. Ook bleef de verdeelsleutel (jaarlijks 17,3 miljoen euro voor de 

362 Voor de bespreking van de toelagebesluiten voor 2009 is het Beliris-Samenwerkingscomité bv. 
pas op 19 november 2009 bijeengekomen.
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politiezones en 7,5 miljoen voor de gemeenten sinds 2006) gedurende al die 
jaren nagenoeg dezelfde.

Volgens de AD Veiligheid en Preventie zouden de besluiten aan de inmid-
dels gewijzigde omstandigheden moeten kunnen worden aangepast. Zowel 
de doelstellingen als de behoeften die met de gesubsidieerde maatregelen 
verband houden, zijn immers in de praktijk veranderd sinds 2003. 

Wat de maatregelen voor criminaliteitspreventie voor de negentien gemeen-
ten betreft, ontbreekt volgens de AD Veiligheid en Preventie bovendien elke 
resultaatsverbintenis.

Uit een eigen audit van de AD Veiligheid en Preventie bleek dat ze ook zelf 
niet bij machte is de effectiviteit van de maatregelen voor de zes politiezones 
te controleren en van oordeel is dat de knowhow daarvoor zich veeleer bij de 
Federale Politie bevindt. 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de gemeenten voor de maatregelen ook 
andere toelagen ontvangen uit de algemene uitgavenbegroting van de Staat, 
wat de transparantie niet bevordert en het risico op een dubbele subsidië-
ring doet ontstaan. In de beleidsvoorbereiding zou met dit gegeven rekening 
moeten worden gehouden.

2.3 Vereffening van de subsidies

In vijf van de zeven besluiten is in de betaling van een voorschot voorzien bij 
de ondertekening ervan363. De betaling van de saldi hangt af van de voorleg-
ging van een verantwoordingsdossier aan de AD Veiligheid en Preventie.

Het Rekenhof stelt vast dat de AD Veiligheid en Preventie de verantwoor-
dingsstukken grondig controleert.

Ze toetst de verantwoordingsstukken van de gemeenten over hun maatrege-
len voor criminaliteitspreventie aan de financiële richtlijnen voor de gemeen-
ten in het koninklijk besluit van 6 december 2007. Daarnaast bestaan er bin-
nen de AD Veiligheid en Preventie ook nog een aantal ongeschreven interne 
richtlijnen om verantwoordingsstukken te weigeren, die impliciet voortvloeien 
uit de genoemde financiële richtlijnen. 

Het Rekenhof is echter van oordeel dat, in het bijzonder wat de toelagen aan 
de gemeenten betreft, de reglementering het mogelijk maakt activiteiten te 
subsidiëren die niet rechtstreeks of slechts gedeeltelijk verband houden met 
de “veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen in 
Brussel”.

Met vier gemeenten lopen er aldus sinds 2004 juridische betwistingen over 
hoe ruim of strikt de subsidiebesluiten moeten worden geïnterpreteerd wat 
de toelaatbare uitgaven betreft. De betwistingen vloeien mee voort uit het feit 
dat op het ogenblik van de betwiste uitgaven het koninklijk besluit met finan-
ciële richtlijnen voor de gemeenten uit 2007 nog niet bestond. 

363 Bij de maatregelen ‘Hulpkader’ en ‘Fidelisatiepremies’ wordt niet in voorschotten voorzien.
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De rechtbank van eerste aanleg heeft zich tot dusver nog niet over dit geschil 
uitgesproken.

2.4 Terugvordering van de voorschotten

Als de politiezones en de gemeenten de activiteiten en maatregelen waar-
voor ze voorschotten hebben ontvangen, uiteindelijk niet hebben uitgevoerd 
of als ze geen of onvoldoende aanvaardbare verantwoordingsstukken voor-
leggen, moeten de (saldi van de) voorschotten worden teruggevorderd.

De terugvorderingen worden geboekt als vastgestelde rechten vanaf het 
ogenblik dat de dienst recuperatie bij de AD Veiligheid en Preventie de re-
kenplichtige van de terugvorderingen op de hoogte stelt van deze terugvor-
deringen. De stafdienst B&B van de FOD merkt daarbij echter op dat de 
dienst Recuperatie die vastgestelde rechten niet systematisch doorgeeft aan 
de rekenplichtige op het ogenblik dat de schuldvordering ten laste van een 
politiezone of een gemeente wordt opgemaakt.

Uit het overzicht van de terugvorderingen blijkt dat pas vanaf 2007 met de 
terugvordering werd gestart, dat de terugvorderingen aanvankelijk niet syste-
matisch als vastgesteld recht werden geboekt en dat een aanzienlijk bedrag 
van de geboekte vastgestelde rechten nog moet worden geïnd (eind mei 
2011, 2,3 miljoen euro).

De AD Veiligheid en Preventie beschikt evenmin over een sluitend systeem 
van debiteurenbeheer dat voldoende waarborgen biedt dat alle terug te vor-
deren bedragen ook effectief worden teruggevorderd, ze tijdig en correct als 
vastgestelde rechten worden geboekt en een volledige en tijdige inning van 
alle openstaande rechten wordt verzekerd.

3 Conclusies en aanbevelingen

Sinds zijn oprichting in 2003 kampt het “Fonds ter financiering van sommige 
uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie 
van de Europese Toppen te Brussel” met een onderbenutting van zijn ver-
effeningskredieten. Dat vertaalt zich in een openstaand saldo van de vast-
leggingen (het zogenaamde encours) op 31 december 2010 van 31 miljoen 
euro.

De systematische onderbenutting van de kredieten van het Fonds vindt in 
eerste instantie zijn oorsprong in de vertraging van de opstart in 2003 van 
het Fonds en de jaarlijks terugkerende laattijdige publicatie van de subsidie-
besluiten die voor de nodige rechtsgrond voor de uitgaven moeten zorgen.

Ook het ankerprincipe in de jaren 2005-2007, waardoor betalingen om bud-
gettaire redenen werden uitgesteld en het feit dat de AD Veiligheid en Pre-
ventie heel wat door de gemeenten ingediende verantwoordingsstukken niet 
kon aanvaarden, hebben bijgedragen tot die onderbenutting.

Het Rekenhof wijst er daarom op dat het systeem moet worden geëvalueerd, 
op basis van de volgende aandachtspunten:
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•	 De efficiëntie van het systeem van een jaarlijkse voorafname van 25 mil-
joen euro van de personenbelasting die wordt toegewezen aan een or-
ganiek begrotingsfonds, moet worden onderzocht. 

•	 Er moet worden nagegaan of de maatregelen en acties die voor subsidi-
ering in aanmerking komen, nog aan de huidige behoeften beantwoor-
den.

•	 blijft, moet worden overwogen de reglementering bij te sturen, zodat en-
kel die uitgaven die onbetwistbaar, rechtstreeks en hoofdzakelijk bijdra-
gen tot de veiligheid van de Europese Toppen, in aanmerking kunnen 
komen voor subsidies uit het Fonds.

•	 De subsidiebesluiten zouden het best bij aanvang van het begrotingsjaar 
waarop ze betrekking hebben, worden gepubliceerd.

•	 Het risico dat de maatregelen en activiteiten die het Fonds subsidieert, 
ook nog via andere begrotingskanalen en andere overheden en instan-
ties worden gefinancierd, moet voldoende worden afgedekt om dubbele 
subsidiëring te voorkomen.

•	 Er moet ermee rekening worden gehouden dat de AD Veiligheid en Pre-
ventie zelf niet in staat is de effectiviteit van de maatregelen voor de zes 
Brusselse politiezones te controleren en dat de expertise daarvoor bij de 
Federale Politie te vinden is.

•	 De ongeschreven interne richtlijnen die de AD Veiligheid en Preventie 
hanteert bij de verwerping van sommige uitgaven van de gemeenten, 
zouden om redenen van rechtszekerheid, transparantie en het vermij-
den van betwistingen, moeten worden geformaliseerd. 

Tot slot dringt het Rekenhof erop aan dat de AD Veiligheid en Preventie een 
systeem van debiteurenbeheer zou ontwikkelen dat voldoende waarborgen 
biedt dat alle voorschotten die aan de gemeenten en politiezones werden 
uitbetaald en waarvan de rechtmatige aanwending niet kon worden aange-
toond, ook effectief worden teruggevorderd, tijdig en correct als vastgestelde 
rechten worden geboekt en zo vlug mogelijk kunnen worden geïnd. 

4 Antwoord van de administratie 

De FOD Binnenlandse Zaken wijst erop dat overeenkomstig artikel 465 van 
de programmawet van 2002 het bedrag van 25 miljoen euro enkel via een 
wet kan worden gewijzigd. De beslissingsmacht daarover ligt bij het Beliris-
Samenwerkingscomité en niet bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dat 
Beliris-Samenwerkingscomité beslist volgens artikel 466 van dezelfde pro-
grammawet over het gebruik van de toegekende middelen. Volgens de FOD 
Binnenlandse Zaken heeft het tot nu toe geen enkel gevolg gegeven aan de 
aanbevelingen364 die de AD Veiligheid en Preventie daarover sinds 2008 for-
muleert. Ook wijst de FOD erop dat de AD Veiligheid en Preventie bij elke 
bilaterale begrotingsbespreking en elke begrotingscontrole de nodige veref-
364 Deze documenten konden ondanks uitdrukkelijk verzoek van het Rekenhof echter niet bij het de-

partement worden verkregen.
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feningskredieten evalueert en motiveert, waarmee het bewijs wordt geleverd 
dat ze wel degelijk die kredieten beheert. 

De vaststelling dat de AD Veiligheid en Preventie zelf niet in staat is de effec-
tiviteit van de maatregelen voor de zes Brusselse politiezones te controleren 
en dat de expertise daarvoor zich bij de Federale Politie bevindt, wenst de 
FOD Binnenlandse Zaken als volgt te nuanceren:

•	 De AD Veiligheid en Preventie moet bij haar controles handelen binnen 
haar reglementair mandaat. Daardoor kan ze zich bij de effectiviteitscon-
trole voor de politiezones enkel baseren op de verantwoordingsstukken 
die haar worden verstrekt door het Sociaal Secretariaat van de Geïnte-
greerde Politie (SSGPI).

•	 De effectiviteit van de maatregel ‘Fidelisatiepremies’ wordt gegarandeerd 
door het SSGPI.

•	 Het gebrek aan expertise bij de AD Veiligheid en Preventie inzake de 
maatregel ‘Infrastructuur’ wordt gecompenseerd door het optreden van 
een adviescommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de lokale politie, de Federale Politie, het crisiscentrum van Binnenlandse 
Zaken en de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de AD Veiligheid en 
Preventie.

•	 In 2008 had de AD Veiligheid en Preventie voorgesteld de maatregelen 
voor de gemeenten in de strategische veiligheids- en preventieplannen bij 
Binnenlandse Zaken te integreren en die voor de politiezones in de mid-
delen van de Federale Politie. Aan dat voorstel is nooit gehoor gegeven. 
Het had precies tot doel de opvolging en de controle van de uitvoering van 
de verschillende maatregelen te verbeteren.

Wat de controle op de effectiviteit van de diverse maatregelen betreft, wordt 
ook onderstreept dat de Directie Lokale Integrale Veiligheid de projecten van 
de gemeenten in het kader van hun overeenkomsten inzake de Europese 
Toppen evalueert aan de hand van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de 
lokale overheden. Diezelfde directie heeft in 2008 een auditverslag over de 
effectiviteit van de besproken maatregelen geschreven.

Het Rekenhof benadrukt dat uit deze audit precies bleek dat de AD Veiligheid 
en Preventie zelf niet in staat is de effectiviteit van de maatregelen voor de 
zes Brusselse politiezones te controleren.

De FOD Binnenlandse Zaken wijst erop dat het risico op een dubbele sub-
sidiëring van de maatregelen zeer beperkt is, gezien de interne organisatie 
van de subsidiecontroles binnen de AD Veiligheid en Preventie. De FOD 
merkt op dat de problematiek van de dubbele subsidiëring niet eigen is aan 
de maatregelen voor de Europese Toppen, maar voor elke door de federale 
Staat en door de gedefedereerde entiteiten gefinancierde maatregel geldt. 

De ongeschreven controlecriteria binnen de administratie vloeien impliciet 
voort uit de geschreven financiële richtlijnen, hebben tot doel de billijkheid in 
de behandeling van de dossiers te waarborgen en zijn in overeenstemming 
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met de doelstellingen van de regelgeving die zich, wat de gemeenten betreft, 
ook vertalen in contractuele verbintenissen.

De FOD Binnenlandse Zaken beaamt dat de communicatie tussen de Direc-
tie Lokale Integrale Veiligheid in de AD Veiligheid en Preventie en de reken-
plichtige van de terugvorderingen in de Stafdienst B&B zou kunnen worden 
verbeterd, om zo een efficiënt systeem van terugvorderingen te creëren. De 
overgang naar FEDCOM op 1 januari 2012 zal volgens de FOD Binnenland-
se Zaken bijdragen tot een systematisering van de terugvorderingsprocedu-
res en een optimalisatie van het beheer van de kredieten op het Fonds.  

Tenslotte beklemtoont de FOD dat sommige structurele en organisatorische 
maatregelen al in de richting van de aanbevelingen van het Rekenhof gaan. 
Hij verzekert dat op zeer korte termijn een aantal proceswijzigingen zullen 
worden doorgevoerd die het systeem van recuperatie en invordering van 
vastgestelde rechten optimaliseren, zoals de invoering van FEDCOM, een 
nieuwe procedure voor de bepaling van de vastgestelde rechten en de for-
malisering van de communicatie tussen de dienst die de maatregelen contro-
leert en de dienst die de vastgestelde rechten invordert. 
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FOD Buitenlandse Zaken: Leningen van staat tot staat

In het kader van zijn beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en 
ondersteuning van de uitvoer naar ontwikkelingslanden kent België jaarlijks 
leningen toe aan vreemde staten. Het Rekenhof beveelt aan een instrument 
uit te werken om de projecten te selecteren, overeenkomstig het OESO-Ar-
rangement. Voorts pleit het ook, niettegenstaande op basis van de controles 
over de periode 2008-2010 geen onregelmatigheden werden vastgesteld, 
voor een boekhoudkundig beheers- en opvolgingssyteem dat meer garanties 
biedt voor de exhaustiviteit en de betrouwbaarheid.

1 Context

1.1 Leningen van staat tot staat

Het stelsel van de leningen van Staat tot Staat werd in 1964 ingevoerd. Het 
machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor de externe 
handelsbetrekkingen ertoe samen financiële bijstand te verlenen aan ontwik-
kelingslanden. Bedoeling is die landen in staat te stellen tegen voordelige 
voorwaarden uitrustingsgoederen en diensten aan te kopen die onontbeerlijk 
zijn voor hun economische en sociale ontwikkeling. De rentevoet van die 
leningen schommelt tussen 0 en 2 % afhankelijk van het BNP van het be-
gunstigde land. Hun looptijd bedraagt 30 jaar. De eerste terugbetaling vindt 
plaats na een periode van tien jaar. Voor de meeste ontwikkelingslanden is 
de financiële samenwerking gebonden aan de levering van Belgische goe-
deren en diensten. De leningen van staat tot staat zijn een instrument van de 
Belgische internationale coöperatie en een belangrijke ondersteuning van de 
export aan ontwikkelingslanden. 

Sinds 2004 worden deze leningen ingeschreven in de begroting ontwikke-
lingssamenwerking365. Ze vallen ten laste van kredieten van de horizontale 
begrotingslijn die de uitgaven voor de openbare ontwikkelingssamenwerking 
groepeert voor alle federale gezagsdepartementen (lijn ODA –Official Deve-
lopment Assistance).

Op 31 december 2010 bedroeg het openstaande bedrag (encours) van toe-
gekende leningen 587,04 miljoen euro. 

365 Begroting van de FOD Buitenlandse Zaken, Organisatieafdeling 54, Directie-Generaal Ontwik-
kelingssamenwerking, Programma 1, Gouvernementele samenwerking, subprogramma 14, niet-
gedelegeerde samenwerking, basisallocatie 84.00.44, Leningen aan vreemde staten. 
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Tabel 1 –  Encours van de leningen van staat tot staat op 31 december 2010 (in 
duizend euro)

Begunstigd Land Bedrag Begunstigd 
Land

Bedrag Begunstigd 
Land

Bedrag

Algerije 42.614 Gambia 562 Peru 4.308
Angola  1.967 Ghana 52.608 Filippijnen 13.137
Bangladesh 4.555 Guinee 3.281 Sao Tome 981
Bosnië-  
Herzegovina

3.543 Indonesië 66.221 Senegal 1.622

Botswana   387 Jamaica 5.784 Seychellen 4.660
Burkina Faso 11.673 Jordanië 2.479 Soedan 632
Kameroen 23.689 Kenia 12.616 Syrië 16
Kaapverdië  1.477 Libanon 1.023 Tanzania 5.101
China 47.738 Liberia 2.107 Thailand 347
Kroatië    632 Malawi 2.572 Tunesië 27.899
Cuba 2.479 Maldiven 3.599 Turkije 23.414,9
Djibouti   263 Mali 8.420 Vietnam 11.738
Dominicaanse  
Republiek

  533 Mongolië 4.589 Zambia 5.920

Ecuador 10.176 Marokko 4.118 Zimbabwe 1.885
Egypte 11.187 Mozambique 7.161 DRC (ex- Zaïre) 120.819
El Salvador 669 Nepal 11.843

Gabon 2.908 Nigeria 9.088

Algmeen totaal 587.041

Bron: Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, Belgi-
sche federale Thesaurie, FOD Financiën

De terugbetaling van de leningen en de storting van de intrest worden aange-
rekend op de rijksmiddelenbegroting366. In 2010 werd 28.160.000 euro inge-
schreven op de algemene rekening van de Staat voor de terugbetaling terwijl 
965.000 euro werd ingeschreven als intrest. 

1.2 Draagwijdte van de audit 

Deze audit heeft betrekking op het administratief en boekhoudkundig proces 
van de toekenning en de terugvordering van leningen aan vreemde staten. 
De volgende aspecten werden onderzocht: wettelijkheid van de toegekende 
leningen, evaluatiecriteria voor de leningaanvragen, controle op de aanwen-
ding van de gelden, opvolging van de vervaldagen voor de betaling, boeking, 
invordering van de leningen en wettelijkheid van de kwijtscheldingen van 
schulden. 

366 Rijksmiddelenbegroting, hoofdstuk 18, Financiën, Administratie van de Thesaurie, kapitaalont-
vangsten, artikel 88.0.02, Terugbetaling van leningen toegestaan aan vreemde staten  en lopende 
ontvangsten, artikel 26.00.03, Intrest aan de Staat verschuldigd, afkomstig uit het buitenland. 
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1.3 Auditmethode

Tijdens de audit werd informatie verzameld over de procedures die worden 
gehanteerd voor de toekenning, de storting en de terugvordering van lenin-
gen en over de formalisering van die procedures. 

Alle dossiers die tussen 2008 en 2010 aan het comité FINEXPO (financiële 
steun voor de uitvoer, cf. punt 2.1.2) werden voorgelegd, werden onderzocht. 
Daarnaast werden verschillende gesprekken met de verantwoordelijken van 
FINEXPO bij de FOD Financiën georganiseerd. 

Voorts werden, wat het vrijmaken van de fondsen betreft, een aantal facturen 
van exporteurs geselecteerd, onderzocht en getoetst aan de elementen van 
de bijbehorende lening.

De boekingen en de financiële staten werden geanalyseerd, alsook de be-
handeling van de niet-terugbetalingen en de kwijtscheldingen van schulden. 
Er werd ook aandacht besteed aan de invoer van gegevens op het einde van 
het jaar in het Fedcom-boekhoudsysteem. 

1.4 Tegensprekelijke procedure

De auditresultaten werden op 21 september 2011 voor commentaar toege-
stuurd aan de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken en Ontwikke-
lingssamenwerking, alsook aan de voorzitters van de directiecomités van de 
FOD’s Financiën en Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking.

De minister van Financiën heeft zijn commentaar op 20 oktober 2011 aan 
het Rekenhof toegestuurd. De voorzitter van het directiecomité van de FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
heeft met een brief van 25 oktober 2011 de reacties doorgestuurd van de 
directie Financiële Steun aan de Export van de directie-generaal Bilaterale 
Zaken die overleg heeft gepleegd met de dienst Internationale en Europese 
Financiële Aangelegenheden van de Administratie van de Thesaurie.

Deze antwoorden worden behandeld in punt 4. Dit artikel houdt rekening met 
de toelichtingen die werden verschaft.

2 Resultaten van de audit

2.1 Toekenning van de leningen

2.1.1 Toekenningsvoorwaarden voor de leningen van staat tot staat 

De toekenning van staatsleningen is gebaseerd op het koninklijk besluit van 
30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instru-
menten voor financiële steun aan de export. Dat besluit geeft enkel toelating 
aan de minister van Financiën en aan de minister van Buitenlandse Handel 
om binnen de grenzen van de op de begroting van het ministerie van Finan-
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ciën367 geopende kredieten gezamenlijk aan staten of internationale instellin-
gen leningen toe te kennen. Die leningen moeten wel de goedkeuring krijgen 
van de ministerraad368. 

De toekenning van leningen is bovendien onderworpen aan de normen van 
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
In dat kader legt een internationaal akkoord (Arrangement betreffende pu-
blieke exportsteun) regels vast om de concurrentie tussen de staten te regu-
leren. 

In hoofdzaak kunnen de kredieten enkel worden toegekend aan ontwikke-
lingslanden. De overheidssteun die wordt toegekend, moet 35 tot 50 % van 
het totale beoogde krediet vertegenwoordigen. Het toegepaste percentage 
verschilt naargelang het BNP per inwoner. Elk jaar stelt de OESO een lijst 
van landen op volgens de rangschikking die is opgemaakt door de Wereld-
bank369. Die lijst vermeldt het inkomen per inwoner op basis waarvan kan 
worden geoordeeld of en onder welke voorwaarden staatshulp kan worden 
gegeven voor een investeringsproject in een bepaald land. Om overheids-
steun te kunnen genieten mogen de projecten commercieel niet leefbaar 
zijn370. 

De steun wordt beschouwd als “gebonden” als de leningen gebonden zijn 
aan de levering van nationale prestaties. Voor landen die niet-gebonden 
steun kunnen genieten, gebeurt een internationale aanbesteding voor de le-
vering van goederen en diensten. 

De minst ontwikkelde landen, en sinds 1 oktober 2010 ook de arme landen 
met hoge schuldenlast371, kunnen enkel ongebonden steun genieten. 

De lidstaten hebben er zich ook toe verbonden aanbevelingen na te leven in 
verband met leefmilieu, corruptie en verantwoorde leningen (duurzame ont-
wikkeling, technische haalbaarheid van het project, naleving van de milieu-
normen, evaluatie van de impact van het project op het milieu, institutionele 
en financiële haalbaarheid van het project). 

2.1.2 Toekenningsprocedure

De toekenning van een lening van staat tot staat wordt beslist in de minis-
terraad, die zich uitspreekt na advies van het comité FINEXPO en van de 
Inspectie van Financiën.

Het comité FINEXPO is een interministerieel comité dat in 1997 binnen de 
FOD Buitenlandse Zaken werd opgericht. Het is een raadgevend comité dat 
de drijvende kracht vormt bij de toekenning van leningen. Het biedt Belgische 
ondernemingen die over een contract onderhandelen en die in mededinging 

367 Sindsdien zijn die kredieten overgeheveld naar de FOD Buitenlandse Zaken. 
368 Artikel 2.14.14 van de algemene uitgavenbegroting.
369 Op basis van het bruto nationaal inkomen maakt de Wereldbank een onderscheid tussen econo-

mieën met een laag, een gemiddeld en een hoog inkomen. 
370 Dat betekent dat het project met passende, volgens de marktprincipes vastgelegde prijzen niet 

voldoende inkomen genereert om de exploitatiekosten te dekken en de gebruikte kapitalen te 
vergoeden.

371 Volgens de rangschikking opgesteld door de UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development).



282 168e Boek van het Rekenhof

Leningen van staat tot staat  Beheer en interne controle 

zijn met ondernemingen uit andere landen de mogelijkheid een aantrekke-
lijke en competitieve financiering te bieden en investeringsprojecten te reali-
seren in ontwikkelingslanden.

De exporterende ondernemingen nemen contact op met FINEXPO om in-
formatie in te winnen over de voorwaarden en leggen afhankelijk van het 
geval een dossier voor. FINEXPO onderzoekt dan het project op basis van 
verschillende criteria. Het wint adviezen in met de hulp van de dienst Interna-
tionale en Europese Financiële Aangelegenheden van de Administratie van 
de Thesaurie van de FOD Financiën372. 

FINEXPO brengt een advies uit over de opportuniteit van een staatslening. 
Als het advies gunstig is, wordt het dossier meegedeeld aan de Nationale 
Delcrederedienst die de OESO op de hoogte brengt. 

De beslissing van de ministerraad wordt genomen op basis van een nota die 
zowel door de minister van Financiën als door de minister van Buitenlandse 
Zaken is ondertekend. 

2.1.3 Vaststellingen

Uit het onderzoek van de dossiers blijkt dat FINEXPO zich baseert o.m. op 
heel wat criteria die zijn ingegeven door het OESO-Arrangement om zijn 
advies te formuleren.

FINEXPO neemt niet systematisch alle criteria in aanmerking. De vijf meest 
gebruikte criteria zijn: 

•	 de kwaliteit van het project in de fase voorafgaand aan zijn uitvoering;
•	 verschillende adviezen373;
•	 de continuïteit van de investering;
•	 de lokale ontwikkeling;
•	 het Belgisch belang en het eventuele multiplicatoreffect ervan374.

Wat de impact op het milieu betreft, respecteert FINEXPO de afspraken zo-
als die in de werkgroep Exportkredieten van de OESO zijn gemaakt. Op 
basis van de ingezamelde informatie over elk project en op advies van de 
Nationale Delcrederedienst (NDD) oordeelt hij of een grondig milieuonder-
zoek al dan niet noodzakelijk is.

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat de in aanmerking genomen criteria 
niet nauwkeurig zijn gedefinieerd en dus geen meetbare inhoud hebben. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor het criterium “lokale ontwikkeling” dat vaak wordt 
aangehaald maar niet wordt onderbouwd. De impact wordt niet systematisch 

372 Die dienst vraagt het advies van de Belgische Technische Coöperatie, de Wereldbank en de am-
bassadeur ter plaatse.

373 Diplomatieke posten of ambassade, Wereldbank, prioriteitsbrief van de lokale overheden over de 
uit te voeren investering.

374 D.i. de aanwezigheid van een groot aantal Belgische onderaannemers; de ontwikkeling van Bel-
gische deskundigheid in een specifiek domein met de mogelijkheid om toekomstige contracten in 
de regio in de wacht te slepen; het positioneren van een Belgische onderneming als wereldleider 
in een specifiek domein.
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bestudeerd. FINEXPO spreekt zich wel expliciet uit over de relevantie van 
het project voor de lokale ontwikkeling. 

Het “Belgisch belang” berust evenmin op nauwkeurig gedefinieerde opera-
tionele criteria. Het is FINEXPO dat via de vertegenwoordiger van de FOD 
Economie de impact van de projecten op de Belgische economie beoordeelt. 

Hoewel FINEXPO adviezen vraagt voor elk nieuw dossier, worden deze niet 
altijd gegeven of zijn ze niet altijd nauwkeurig375. 

Nagenoeg alle dossiers inzake staatsleningen die aan FINEXPO worden 
voorgelegd, krijgen een positief advies. Voor de drie onderzochte jaren  
(2008-2010) werden slechts twee projecten verworpen. 

De voorstellen van beslissing werden systematisch voor advies voorgelegd 
aan de Inspectie van Financiën (FOD Financiën en Ontwikkelingssamenwer-
king). 

De ministerraad kende de leningen slechts toe na een gezamenlijk gunstig 
advies van FINEXPO en de Inspectie van Financiën. 

Het Rekenhof stelt vast dat de regels en procedures voor de toekenning van 
leningen werden nageleefd, hoewel de inhoud van sommige criteria niet vol-
doende is gedefinieerd. 

2.2 Uitvoering van de beslissingen

In 2008, 2009 en 2010 heeft de ministerraad leningen toegestaan voor in 
totaal 130,97 miljoen euro.

Tabel 2 – Leningen die werden toegestaan in 2008, 2009 en 2010 (in euro)

Begunstigde  
staten

Bedrag Beslissing 
minister-

raad

Datum akkoord Datum storting 
op thesauriere-

kening
 Ghana 7.801.900 18.04.2008 08.07.2008 22.10.2008
 São Tomé 

and Principe 
(ongebonden hulp)

980.800 18.04.2008 11.08.2008 27.10.2008

 Dem. Rep. Congo 250.000 07.11.2008 nihil nihil

2008 Vietnam 8.000.000 07.11.2008 nihil nihil
 Tanzania 790.550 07.11.2008 08.03.2010 24.06.2010
 Kameroen 5.796.000 07.11.2008 09.03.2009 07.01.2010
 Kameroen 8.773.350 07.11.2008 09.03.2009 06.06.2009

375 Geen enkele bepaling verplicht de Wereldbank een dergelijk advies te geven. Boven-
dien beschikt de Wereldbank niet altijd over de nodige expertise in de betrokken domeinen.  
In afwachting van het advies van de Belgische ambassade ter plaatse formuleert FINEXPO een 
voorlopig advies. Het definitief advies wordt pas geformuleerd nadat de Belgische ambassade 
haar advies heeft uitgebracht. 
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Begunstigde  
staten

Bedrag Beslissing 
minister-

raad

Datum akkoord Datum storting 
op thesauriere-

kening
 Mozambique 

(ongebonden hulp)
3.055.000 07.11.2008 20.07.2009 04.12.2009

Totaal 2008  35.447.600
 Niger  

(ongebonden hulp)
8.000.000 24.04.2009 23.09.2010 22.12.2010

 Indonesië 210.000 24.04.2009 nihil nihil
 Kenia 6.078.000 10.07.2009 04.11.2009 30.12.2009
 Ghana 1.400.650 10.07.2009 nihil nihil
 Kenia 6.078.000 27.11.2009 nihil nihil
2009 Kenia 7.597.000 27.11.2009 nihil nihil

 Burkina Faso  
(ongebonden hulp)

2.750.000 27.11.2009 14.06.2010 11.08.2010

 Niger  
(ongebonden hulp)

1.088.012 27.11.2009 23.09.2010 22.12.2010

 Ghana 2.607.500 17.12.2009 nihil nihil
Totaal 2009  35.809.162
 Algerije 6.842.000 26.02.2010 nihil nihil
 Ghana 8.393.000 03.09.2010 30.11.2010 18.01.2011
 Ghana 10.894.100 03.09.2010 30.11.2010 18.01.2011
2010 Kenia 7.610.400 19.11.2010 31.03.2011 nihil
 Kenia 5.435.000 19.11.2010 nihil nihil
 Senegal  

(ongebonden hulp)
4.000.000 19.11.2010 nihil nihil

 Dem. Rep. Congo 10.000.000 03.12.2010 nihil nihil

 Nicaragua 938.300 03.12.2010 nihil nihil
 Vietnam 5.600.000 03.12.2010 nihil nihil
Totaal 2010 59.712.800  
Totaal 
2008 - 2010

 130.969.562    

Bron: Administratie van de Internationale en Europese Financiële Aangelegenhe-
den, Belgische federale Thesaurie, FOD Financiën

Zodra de ministerraad heeft beslist om een staatslening toe te kennen, wordt 
een ontwerp van leningovereenkomst tussen beide staten opgesteld. Boven-
dien krijgt de Belgische ambassadeur een volmacht om de leningovereen-
komst te sluiten met de vertegenwoordiger van de begunstigde staat. Na 
de bilaterale onderhandelingen (tussen de Belgische ambassadeur en de 
vertegenwoordiger van de begunstigde staat) wordt de ontwerptekst naar de 
FOD Buitenlandse Zaken gestuurd, die vervolgens toestemming geeft om 
de overeenkomst te ondertekenen. Nadat de betrokken instanties van de be-
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gunstigde staat de overeenkomst (eventueel) hebben geratificeerd, worden 
de voor eensluidend verklaarde afschriften van de teksten teruggestuurd. 
Die procedure kan veel tijd in beslag nemen, zoals uit de tabel blijkt.  

Het Rekenhof stelt vast dat er voor de helft van de leningen die de minister-
raad tijdens de geauditeerde periode (2008-2010) had toegestaan, eind juli 
2011 nog geen overeenkomst was.

De fondsen worden vervolgens vrijgemaakt op voorlegging van facturen van 
de exporteur, naarmate de prestaties vorderen. De Nationale Bank doet de 
stortingen via een orderekening van de thesaurie (zie volgend punt). 

De facturen worden goedgekeurd door de FOD Buitenlandse Zaken (wat de 
gebonden hulp betreft) of door de FOD Financiën (wat de ongebonden hulp 
betreft). 

Het Rekenhof merkt op dat het toezicht op de besteding van de fondsen zich 
beperkt tot het verifiëren van de door de exporteur opgestelde facturen.

2.3	 Boekhoudkundige	 registraties	 en	bijhouden	van	de	financiële	
staten 

2.3.1 Boekhoudkundige registratie van leningen en gelduitstromen 

Alle leningen die van 2008 tot 2010 werden toegekend, zijn - op twee uitzon-
deringen na376 - in de weken volgend op de beslissing van de ministerraad 
vastgelegd op basis van een ontwerp van overeenkomst, vóór de aanvang 
van de eventuele onderhandelingen. 

Nadat de overeenkomst is ondertekend, wordt het bedrag van de toegeken-
de lening aangerekend ten laste van de begroting van Buitenlandse Zaken 
voor een storting op een orderekening van de thesaurie die op naam van 
de betrokken staat werd geopend. Die wordt beheerd door de Administratie 
van de Thesaurie. Die rekening wordt gedebiteerd naarmate de exporteurs 
facturen voorleggen (zoals aangegeven in punt 2.4). Het kan dus gebeuren 
dat ze wordt gedebiteerd in de loop van een later jaar. 

Wanneer een factuur is goedgekeurd, wordt telkens een tussentijdse aflos-
singstabel opgesteld. De eindaflossingstabel vermeldt alle stortingen ten 
voordele van de firma en wordt verstuurd naar het land dat de lening toege-
kend kreeg en dat vervolgens aan de FOD Financiën zal moeten terugbeta-
len.

Het encours van de leningen stemt overeen met de bedragen die ten laste 
van de begroting werden vereffend ten voordele van de thesaurierekening, 
ongeacht of die bedragen werden gebruikt of niet om er de exporteurs mee 
te betalen, min de terugbetalingen.

376 Voor de lening van 1.400.650 euro aan Ghana (2009) en voor de lening van 6.842.200 euro aan 
Algerije (2010) is momenteel nog geen enkele vastlegging gebeurd. In beide gevallen gaat het om 
leningen waarbij niet is voldaan aan de voorwaarden ter ondertekening.
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Begin 2011 zijn de FOD’s Buitenlandse Zaken en Financiën in het geïnforma-
tiseerde boekhoudsysteem Fedcom gestapt.

De bestaande gegevens met betrekking tot de boekhoudkundige vastleggin-
gen, het (globale) encours van de leningen en de beschikbare kredieten op 
de orderekeningen van de thesaurie, zijn naar Fedcom overgeheveld.

Het Rekenhof kon het encours van de toegekende leningen vooralsnog niet 
reconciliëren met de bedragen die op 1 januari 2011 in Fedcom werden inge-
voerd, dat in principe de in het kader van die leningen werkelijk afgenomen 
bedragen boekt. 

2.3.2 Betaling van intresten en terugbetaling van leningen 

Ongeveer een maand vóór het verstrijken van elke vervaltermijn (intresten 
of hoofdsom) zendt de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking aan de ambassadeur van het land dat de lening 
geniet, een brief om hem op de hoogte te brengen van de op de vervaldag 
verschuldigde bedragen en van de te crediteren rekening377. 

De Nationale Bank int de ontvangsten. Zij brengt de verantwoordelijke bij 
de Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden 
op de hoogte, die op zijn beurt de sommen terugkoppelt aan de lening in 
kwestie.

Het Rekenhof stelt vast dat de ontvangsten worden verwerkt als contante 
ontvangsten, zonder dat vooraf vastgestelde rechten werden geboekt.

2.3.3 Boekhoudkundige staten

De boekhoudkundige staat van de leningen wordt opgenomen in een do-
cument dat voor de OESO is bestemd. Dat document vermeldt onder meer 
per land de toegekende leningen die nog steeds lopen, de vereffeningen, de 
terugbetalingen van de hoofdsom en van de intresten, het encours per lening 
en per land, alsook de vervaltermijnen van de drie komende jaren per lening. 

Die informatie wordt niet ingevoerd in een gegevensbank. Volgens de ad-
ministratie wordt sinds 2007 gewerkt aan de oprichting van een dergelijke 
gegevensbank, met de hulp van het Agentschap van de Schuld. 

De boekhoudkundige staten worden duidelijk voorgesteld, maar ze worden 
opgesteld door één persoon bij de FOD Financiën. Deze werkwijze biedt 
onvoldoende waarborgen voor de continuïteit van de dienst. 

Wat de ontvangsten betreft, is de verklaring van schuldvordering die de FOD 
Financiën elk jaar aan het debetland zendt over het aan België verschuldigde 
bedrag (hoofdsom en intresten) ook uitsluitend gebaseerd op het papieren 
dossier van de administratie. 

377 Die brief meldt dat de terugbetalingen moeten worden gestort aan de Nationale Bank, dienst Giraal 
Geldverkeer, op de thesaurierekening 10.57.00.78, geopend bij de Nationale Bank en beheerd 
door de FOD Financiën (Thesaurie).
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2.4 Beheer van de laattijdige betalingen

Er bestaat geen procedure voor de invordering van achterstallen. Buiten een 
herinnering die op de eerstvolgende vervaldag wordt verstuurd aan de lan-
den met achterstallen, wordt geen enkele specifieke actie ondernomen om 
de schuldvorderingen in te vorderen.

De landen die met moeilijkheden kampen om hun buitenlandse schuld te 
kunnen terugbetalen, moeten soms aan hun openbare of private crediteuren 
een verlichting van hun verplichtingen vragen. Deze verlichting kan gebeuren 
in de vorm van een herfinanciering, een herschikking van de vervaldatums, 
een gedeeltelijke kwijtschelding of een annulering van de schuld. 

Deze kwesties worden behandeld in het kader van de Club van Parijs. Zijn 
negentien vaste leden zijn openbare crediteuren die vorderingen hebben op 
verschillende landen met een schuldenlast in de wereld. De beslissingen van 
de Club van Parijs worden volgens vijf sleutelprincipes genomen378. 

De herschikkingen van de vervaldagen van de schulden worden bij de FOD 
Financiën verwerkt (administratie voor Internationale en Europese Financi-
ele Aangelegenheden) en de vorderingen in dat verband worden afzonderlijk 
vermeld in de aflossingstabellen. De herschikte intresten worden als terug 
te betalen kapitaal beschouwd. Verificaties hebben uitgewezen dat de gege-
vens van die tabellen overeenstemmen met de herschikkingsbeslissingen. 
Bij de opvolging van die akkoorden wordt niettemin ook gesteund op “papie-
ren” documenten bij gebrek aan een centrale gegevensbank. 

Bij gebrek aan een schuldherschikkingsakkoord worden de eventuele vertra-
gingen bij de terugbetaling verwerkt als achterstallen. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de evolutie van de achterstallen. 
Daaruit blijkt dat de achterstallen toenemen. 

378 Beslissingen geval per geval, voorwaardelijkheid, solidariteit, consensus en vergelijkbaarheid van 
de behandeling.
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Tabel 3 – Achterstallen per land op 31 december (in duizend euro,)

2008 2009 2010
Algerije 0 0 1.265
Angola 453 0 0
Bangladesh 1.674 0 0
Botswana 64 0 0
China 3.322 4.409 5.167
Congo-Brazzaville 186 0 0
Kroatië 37 0 0
Cuba 2.355 2.479 2.479
Djibouti 66 0 0
Dominicaanse Republiek 53 0 0
Ecuador 283 0 0
Gabon 361 4 373
Guinee 31 124 143
Indonesië 0 7 7
Kenia 141 141 141
Libanon 93
Liberia 1.475 1.580 1.686
Mali 0 0 40
Nepal 0 0 104
Syrië 186 16 16
Vietnam 0 0 400
Zimbabwe 731 857 985
Democratische Republiek 
Congo (ex-Zaïre)

40.893 51.750 54.197

Totaal 52.404 61.367 67.003

Bron: Administratie van de Internationale en Europese Financiële Aangelegenhe-
den, Belgische federale Thesaurie, FOD Financiën

De toename in de achterstallen is grotendeels toe te schrijven aan de ach-
terstallen van de Democratische Republiek Congo die later in 2011 voorwerp 
uitmaakten van een kwijtscheldingsoperatie (zie volgend punt).

2.5 Kwijtscheldingen van schulden

De minister van Financiën en de minister bevoegd voor de handelsbetrekkin-
gen mogen “de hoofdsom en de rente van de ter uitvoering van artikel 5, §2, 
B, van de wet van 3 juni 1964 toegestane leningen, na raadpleging van de 
Club van Parijs geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Indien van deze mach-
tiging gebruik wordt gemaakt, dienen de betrokken ministers dit zo spoedig 
mogelijk aan de Wetgevende Kamers te melden.”379

379 Wet van 13 februari 1990 tot  aanvulling van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk 
besluit nr. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de Nationale Delcrederedienst en 
tot machtiging van de minister van Financiën en van de minister die buitenlandse handelsbetrek-
kingen in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten of buitenlandse organismen toe te staan. 
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Binnen dat wettelijk kader werden in de onderzochte periode (2008-2010) 
twee beslissingen genomen om de schuld kwijt te schelden. Ze hadden 
betrekking op Zambia, voor 5.100.000 €380, en op Congo-Brazzaville, voor 
3.681.624,48 €.  

De beslissing om de schuld van Congo-Brazzaville te annuleren werd op 
17 december 2010 genomen. Het annuleringsprotocol werd ondertekend 
door de Belgische ambassadeur. Op 1 juli 2011 was deze schuldannulering 
nog niet meegedeeld aan de voorzitters van de Kamer en van de Senaat.

Tijdens de auditwerkzaamheden in 2011 werden twee schuldkwijtscheldin-
gen toegekend, namelijk één aan Liberia, en de tweede aan de Democrati-
sche Republiek Congo. De annuleringsprotocollen werden respectievelijk op 
1 maart en 30 mei 2011 ondertekend. 

3 Conclusies en aanbevelingen 

Het systeem van de leningen van staat tot staat wordt mee in aanmerking 
genomen voor de globale hulp die België biedt aan ontwikkelingslanden en 
is een belangrijk instrument voor de ondersteuning van de export aan deze 
landen. Het systeem berust op keuzes waarin heel wat nationale (Delcre-
dere, diplomatieke posten) en internationale (OESO, Wereldbank…) partners 
een rol spelen. 

3.1 Toekenning van leningen en controle

De regels en procedures voor de toekenning van leningen werden weliswaar 
nageleefd, maar de inhoud van sommige criteria is niet voldoende gedefini-
eerd.

De aanwending van de gelden wordt gecontroleerd bij de vrijgave van de 
fondsen. Het Rekenhof merkt op dat voor de gebonden hulp deze controle 
zich beperkt tot de facturen die de exporteur opstelt.

Het beveelt aan een instrument voor de selectie van projecten uit te bouwen 
en is bovendien van oordeel dat de impact van de projecten, zowel op de 
Belgische economie (in het geval van gebonden hulp) als voor de staat die 
de lening kreeg toegekend, vooraf zou moeten worden bestudeerd.

3.2 Opvolging en boekhouding

De administratie beschikt niet over een geïnformatiseerd beheerssysteem.

Een dergelijk systeem zou bijkomende waarborgen bieden inzake exhaustivi-
teit en betrouwbaarheid, hoewel uit de uitgevoerde verificaties tijdens de pe-
riode 2008-2010 geen fouten, vergetelheden of nalatigheden gebleken zijn. 

Er zou dan ook een database moeten worden ontwikkeld waarin alle ge-
gevens zijn vervat over het beheer van de leningen, zodat volledige en zo 
actueel mogelijke informatie voorhanden is.

380 Het protocol voor de annulering van de schuld van Zambia werd op 4 maart 2010 ondertekend.



290 168e Boek van het Rekenhof

Leningen van staat tot staat  Beheer en interne controle 

Voorts merkt het Rekenhof op dat de ontvangsten afkomstig van de betaling 
van de intresten en van de terugbetalingen van leningen worden verwerkt als 
contante ontvangsten, zonder dat ze vooraf als vastgestelde rechten werden 
geboekt. 

Sinds 1 januari 2011 moeten de verrichtingen worden geregistreerd in het 
Fedcomboekhoudsysteem. De al bestaande gegevens die naar Fedcom 
werden overgeheveld, omvatten de boekhoudkundige vastleggingen, het en-
cours van de leningen en de beschikbare kredieten op de orderekeningen 
van de thesaurie. Het encours van de leningen werd echter als een globaal 
bedrag ingevoerd in de algemene boekhouding en kon niet worden gerecon-
cilieerd met de tabellen die voordien werden opgesteld. 

Het Rekenhof beveelt aan om de systemen voor boekhoudkundig beheer 
beter af te stemmen op de complexiteit van staatsleningen, zodat alle aspec-
ten erin worden verwerkt (encours, kwijtschelding van schulden, uitstel van 
betaling, herschikking). 

3.3 Invordering en kwijtscheldingen van de schulden

Buiten een herinnering die bij de eerstvolgende vervaldag wordt verstuurd 
aan de landen met achterstallen, wordt geen enkele specifieke actie onder-
nomen om de schuldvorderingen in te vorderen. De eventuele schuldverlich-
ting wordt in het kader van de Club van Parijs behandeld.

Op 31 december 2010 bedroegen de achterstallen 67 miljoen euro, waarvan 
54,2 miljoen euro betrekking heeft op de Democratische Republiek Congo. 
De schulden van dat land ten opzichte van België werden in mei 2011 gean-
nuleerd. 

4 Reacties van de minister van Financiën en de FOD Buitenlandse 
Zaken

Wat de procedure betreft voor de toekenning van staatsleningen, wensen de 
minister van Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken de vaststelling van 
het Rekenhof te nuanceren dat niet alle criteria van het OESO-Arrangement 
systematisch in aanmerking worden genomen. Elk staatsleningsdossier 
wordt systematisch gescreend op een aantal dwingende of bindende crite-
ria. Zo moet er voor elk dossier een prioriteitsbrief zijn van de regering van 
het begunstigde land. Elk dossier moet ook beantwoorden aan de door het 
OESO-Arrangement gestelde voorwaarden. Daarnaast wordt het Belgisch 
belang en de ontwikkelingsrelevantie onderzocht waarbij de “andere criteria” 
als leidraad dienen.

De minister en de FOD wijten het beperkte aantal negatieve adviezen aan 
de voorbereidende vergaderingen en contacten die het secretariaat van FI-
NEXPO organiseert met de geïnteresseerde Belgische bedrijven. Indien het 
secretariaat er in de loop van deze voorbereidingsfase van overtuigd geraakt 
dat een bepaald dossier niet aan de FINEXPO-criteria beantwoordt, wordt 
het betrokken bedrijf op dat ogenblik reeds ontraden een dossier in te dienen.



291

Beheer en interne controle  Leningen van staat tot staat

168e Boek van het Rekenhof

Wat de controle van de toegestane hulp betreft, stelt de minister van Finan-
ciën dat enkel bij gebonden hulp alleen maar wordt nagegaan of de facturen 
conform zijn met het ondertekende commercieel contract, maar dat dit te 
wijten is aan een gebrek aan middelen bij de administratie waardoor een 
meer grondige controle onmogelijk is. Voor ongebonden staatsleningen sluit 
FINEXPO een contract af met een consultant, meestal de Belgische Tech-
nische Coöperatie (BTC). Deze consultant moet onder andere nagaan of de 
facturen overeenstemmen met het commercieel contract en met de stand 
van de uitvoering van het project op het terrein.

Wat de achterstallen betreft, merkt de minister van Financiën op dat er slechts 
een aantal landen zijn met structurele achterstallen. De overige achterstallen 
worden meestal veroorzaakt door een gebrekkige administratieve opvolging 
en beperkte overschrijdingen van de vervaldagen. De landen met achterstal-
len komen in principe niet in aanmerking voor een nieuwe lening.

In hun antwoorden verwijzen de minister van Financiën en de FOD Bui-
tenlandse Zaken naar een aanbeveling van het evaluatieverslag dat in 
2010 werd opgesteld over de Belgische instrumenten voor de ondersteuning 
van de buitenlandse handel381, waarin wordt gesuggereerd dat een “mission 
statement” wordt opgesteld waarin de doelstellingen en toekenningscriteria 
van FINEXPO op transparante wijze worden gecommuniceerd. Ze stellen 
dat deze aanbeveling werd gevolgd en dat een dergelijke handleiding door 
het comité werd opgesteld. Deze handleiding zal binnenkort ter goedkeuring 
aan de toezichthoudende ministers worden voorgelegd. Dit document zal het 
gebrek aan precisie van de criteria verhelpen en een referentiekader schep-
pen voor de selectie van de projecten. De administratie voegt eraan toe dat 
de misson statement voorziet in een bezoek ter plaatse aan één tot twee 
projecten per jaar.

Tot slot is de minister van Financiën van mening dat het informaticasysteem 
(en de databank), dat in samenwerking met het Agentschap van de Schuld 
wordt voorbereid en dat zich momenteel in de eindfase bevindt, een digitaal 
beheer van de staatsleningen zal mogelijk maken, waarbij zowel de histori-
sche als meest actuele informatie over het leningsprogramma beschikbaar 
zal zijn.

381 Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale samenwerking, FOD Buitenlandse Zaken, Bui-
tenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Evaluatie van de Belgische steuninstrumenten 
voor buitenlandse handel die aangerekend worden als officiële ontwikkelingshulp (ODA) – FIN-
EXPO evaluatie, Eindrapport, oktober 2010.
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Defensie: Financiële gevolgen van de buitengebruikstel-
ling van sommige militaire installaties 

Het plan “De voltooiing van de transformatie” opgesteld door de minister van 
Landsverdediging in 2009 bepaalt de sluiting en vervreemding van bepaalde 
militaire installaties. Hoewel de meerderheid van die installaties inderdaad 
buiten gebruik is gesteld en overgedragen aan de aankoopcomités van de 
FOD Financiën, zijn maar enkele ervan verkocht of afgestaan. Het Rekenhof 
heeft de kosten en de ontvangsten van de sluiting van de installaties bere-
kend.

1 Context

1.1 Herstructurering van Defensie 

Tussen 2001 en 2009 hebben verscheidene ministers hervormingsplannen 
voor Defensie opgesteld. Het strategisch plan uit september 2001, het strate-
gisch plan+ uit februari 2003 en de politieke oriëntatienota uit juni 2008 had-
den tot doel de structuur van Defensie geleidelijk aan om te vormen om 
hem zo beter af te stemmen op de nieuwe opdrachten en tegelijk het aantal 
militairen en infrastructuren in actieve dienst geleidelijk te verminderen. Ook 
moesten zo budgettaire marges vrijkomen voor de investeringen in uitrusting 
en militair materieel.

Tijdens het kernkabinet van 21 oktober 2009 stelde de minister van Lands-
verdediging zijn beleidsnota De voltooiing van de transformatie voor382. Dat 
plant voegt aan de geplande sluiting van installaties uit de vorige plannen de 
sluiting van 22 bijkomende militaire sites toe tegen 2016. In totaal worden 
57 kwartieren behouden. Dat is minder dan de helft in vergelijking met twintig 
jaar geleden. 

De bedoeling is zoveel mogelijk de infrastructuurkosten te beperken (die 
liggen proportioneel hoger voor de kleine kwartieren). Op termijn kunnen 
daardoor de werkings- en onderhoudskosten structureel verminderd worden. 
Bovendien levert de verkoop van de betrokken infrastructuur ontvangsten op. 
In totaal raamt het plan 91,5 miljoen euro aan ontvangsten tegen 2016.

1.2 Voorwerp en afbakening van het onderzoek

Het Rekenhof heeft de manier onderzocht waarop Defensie de sluiting van 
de betrokken militaire installaties beheert, in het bijzonder de naleving van de 
procedures en de planning. 

Wat de planning en de beslissing tot buitengebruikstelling en hergroepering 
van kwartieren en installaties betreft, was het Rekenhof vooral geïnteres-
seerd in het gebruik van kosten-batenanalyses en in de bestaande opvol-
gingsprocedures, o.m. op het vlak van kostenvermindering. 

Het Rekenhof heeft ook de gerealiseerde verkopen onderzocht, de kwaliteit 
van de raming van de ontvangsten en hun boekhoudkundige verwerking. Het 

382 De nota werd voorgesteld in de commissie Landsverdediging op 14 en 21 oktober en werd beves-
tigd in januari 2010.
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onderzoek had betrekking op de twintig installaties die uiterlijk in 2010 moes-
ten worden gesloten en op de site van Helchteren die in 2010 werd gesloten 
(vroeger dan gepland).

De behandeling van de dossiers door de aankoopcomités van de FOD Fi-
nanciën maakte geen deel uit van het onderzoek.

1.3 Methode 

Alle dossiers over de buitengebruikstelling van de betrokken installaties wer-
den onderzocht, net zoals de boekhoudkundige registraties in het fonds voor 
wedergebruik. 

Ook werden gesprekken gevoerd en documenten onderzocht die Defensie 
ter beschikking stelde. 

1.4 Tegensprekelijke procedure 

Het Rekenhof heeft op 20 juli 2011 een voorontwerp van verslag meegedeeld 
aan de Chef Defensie en aan de directeur-generaal van het directoraat-ge-
neraal Material Resources (DGMR). Zij hebben hun opmerkingen en sug-
gesties aan het Rekenhof bezorgd in een brief van 18 augustus 2011.

Het Rekenhof heeft vervolgens op 14 september 2011 zijn ontwerpverslag 
aan de minister van Landsverdediging bezorgd. De commentaar van de mi-
nister uit zijn antwoord van 14 oktober 2011 is in dit artikel verwerkt. 

2 Onderzoeksresultaten 

2.1 Naleving van de planning voor sluitingen en buitengebruikstel-
lingen 

De sluiting van een site verloopt in verschillende stappen. 

De eerste is de desactivering. Die houdt een aantal voorbereidende maat-
regelen in om het kwartier te verlaten (het materieel en het meubilair wordt 
weggehaald, er wordt een toezichtregeling uitgewerkt, contracten voor on-
derhoud en leveringen worden opgezegd enz.). Zodra het kwartier ontruimd 
is, kan het worden gesloten. 

Daarna komt er een inspectieronde. Op basis daarvan wordt een rapport 
opgesteld voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor de buitengebruik-
stelling. De minister van Landsverdediging ontvangt vervolgens een voorstel 
tot buitengebruikstelling. Na goedkeuring wordt het kwartier beschouwd als 
buiten gebruik gesteld.

De buiten gebruikte gestelde sites worden vervolgens overgedragen aan de 
aankoopcomités van de FOD Financiën om ze te vervreemden. Het goed 
kan worden vervreemd zodra het is overgedragen, wat gebeurt als een aan-
koopcomité het pv van overdracht heeft goedgekeurd. Bij een vervreem-
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dings- of onteigeningsprocedure moet de site nog wel gesaneerd worden, 
overeenkomstig de toepasselijke regionale wetgeving383.  

Tabel 1 – Stand van zaken van de sluitingen en buitengebruikstellingen 

Gemeente Naam kwartier Origine 
(zie  
legende)

Sluitingsdatum Datum buiten-
gebruikstelling 
(goedkeuring door 
minister)

Datum 
overdracht 
aan FOD 
Financiën

Ge-
pland

Effec-
tief

Herentals Kwartier Gooreind N08 2009 2009 02/06/2010 26/05/2011

Tielen Oefenterrein (noord) Pl09 2010 2010 - -

Malle (Oostmalle) Reservevliegveld Pl09 2010 2010 - -

Ravels (Weelde) Depot Pl09 2010 2010 - -

Zwijndrecht Fort Brosius N08 2009 2009 - -

Bergen Defensiehuis N08 2009 2009 16/07/2009 24/09/2009

Luik Defensiehuis N08 2009 2009 17/07/2009 28/09/2009

Hasselt Defensiehuis N08 2009 2009 16/07/2009 29/10/2009

Leopoldsburg Kwartier Reigersvliet N08 2009 2009 23/10/2009 -

Tongeren Kwartier Ambiorix 
(3 fasen) 

 Blok B N08 2009 2009 04/10/2007 04/02/2008

 Blok A-AA’ N08 2010 2010 07/05/2010 04/10/2009

Blok C en E N08 2010 2010 - -

Zutendaal Voormalig munitie-
depot 

Pl09 2010 2010 - -

Helchteren Kwartier Helchteren Pl09 2011 2010 - -

Aarlen Defensiehuis N08 2009 2009 01/10/2009 09/11/2009

Bastenaken Plaine de Sans-
souci

Pl09 2010 2010 11/03/2011 -

Vilvoorde Kwartier AsIAT Pl03 2009 2009 - -

Diest Fort Leopold Pl09 2010 2010 29/07/2009 -

Brugge Defensiehuis N08 2009 2009 28/08/2009 11/02/2010

Brugge Kwartier ex-militair 
hospitaal 

N08 2009 2009 15/01/2010 19/08/2010

383 Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (Vlaanderen); decreet van 1 april 
2004 tot sanering van verontreinigde bodems en te herontwikkelen bedrijfsruimtes (Waals Ge-
west); ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). 
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Gemeente Naam kwartier Origine 
(zie  
legende)

Sluitingsdatum Datum buiten-
gebruikstelling 
(goedkeuring door 
minister)

Datum 
overdracht 
aan FOD 
Financiën

Ge-
pland

Effec-
tief

Zedelgem Kwartier Stevens Pl03 2007 2007 28/09/2010 02/12/2010

Oostende Kwartier Oosteroe-
ver

Pl03 2004 2004 08/08/2001 21/07/2004

 (3 fasen) Pl03 2007 2006 08/08/2001 18/07/2006

 Pl03 2007 2007 08/08/2001 30/08/2007

Langemark- 
Poelkapelle

Kwartier de Wouters Pl01 2004 2004 08/07/2005 19/01/2010

Bronnen: Rekenhof, Defensie (DGMR – MR C&I – sectie Infrastructuur) en FOD 
Financiën 

Legende Pl09 Plan De voltooiing van de transformatie, oktober 2009
  N08 Politieke oriëntatienota, juni 2008
  Pl03 Strategisch plan +, februari 2003
  Pl01 Strategisch plan, september 2001,

Desactivering, sluiting en buitengebruikstelling van sites

Het Rekenhof stelt vast dat de 21 sites gesloten werden conform de planning. 
Bij afsluiting van de auditwerkzaamheden waren acht sites nog niet buiten 
gebruik gesteld door de minister van Landsverdediging.

Het departement wijt die vertragingen aan de volgende factoren. Allereerst 
zijn de installaties van Weelde en Helchteren in gebruik genomen door der-
den na een beslissing van de ministerraad384 en in het kader van een bezet-
tingsovereenkomst. In andere gevallen is de bodemsanering aan de gang of 
moet ze nog gebeuren (Vilvoorde en Zwijndrecht). Tot slot stelt de sectie In-
frastructuur van de divisie MR C&I (Material Resources Communication and 
Information Systems) de buitengebruikstellingen voor op basis van bepaalde 
prioriteiten (bv. de geschatte waarde van de site).

Overdracht aan FOD Financiën 

Om grip te houden op de saneringswerken en op de bijbehorende kosten 
heeft het departement van Defensie beslist om buiten gebruik gestelde sites 
pas aan de aankoopcomités van de FOD Financiën over te dragen wanneer 
de saneringsonderzoeken en -werken afgerond zijn. 

Het kwartier Oosteroever in Oostende is echter overgedragen vóór de sane-
ring klaar was (de Vlaamse Gemeenschap heeft de saneringsonderzoeken 
en -werken uitgevoerd voor rekening van Defensie). Dat gebeurde na een 
dringend verzoek van de raad van bestuur van het autonoom gemeente-
bedrijf Haven Oostende, die over de terreinen wenste te beschikken385. Het 

384 “FEDASIL – extra opvangplaatsen voor asielzoekers”, beslissingen van de ministerraden van 
10 en 17 november 2009, en “FEDASIL – Stand van zaken betreffende de verzadiging van het 
netwerk”, beslissing van de ministerraad van 17 december 2009.

385 Brief van 13 augustus 2004.
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Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de terreinen nog altijd niet vervreemd 
zijn, ondanks de urgentie waarvan sprake was.

Naar aanleiding van de tegensprekelijke fase heeft Defensie aangevoerd dat 
ze in 2011 twee keer getracht heeft de betrokken actoren samen te brengen 
om een actieplan uit te werken om de kadastrale toestand en de uiteindelijke 
kosten van de sanering uit te klaren. Dat actieplan zou moeten leiden tot de 
ondertekening van de notariële akten. 

Van de dertien sites die buiten gebruik werden gesteld, zijn er elf overgedra-
gen aan de aankoopcomités van de FOD Financiën. De installaties in Diest 
en Bastenaken nog niet zijn overgedragen, hoewel de saneringsonderzoe-
ken en -werkzaamheden voltooid zijn.

2.2 Verkoop van installaties 

Van de 21 geselecteerde sites zijn er vier verkocht, werd er één gedeeltelijk 
verkocht (kwartier Ambiorix) en werd er één overgedragen aan de Regie der 
Gebouwen (Langemark-Poelkapelle). Voor die transactie was er geen beta-
ling, maar wel een budgettaire compensatie386.

Tabel 2 – Gerealiseerde verkopen op 30 juni 2011 (bedragen in euro)

Gemeente Naam kwartier Verkoop
Datum Prijs

Bergen Defensiehuis 21/06/2010 320.000 
Hasselt Defensiehuis 8/07/2010 300.000 
Tongeren Kwartier Ambiorix 

(2 van de 3 blokken)

22/06/2009

14/12/2010

937.000 

955.000 
Brugge Defensiehuis 14/04/2011 1.020.000 
Brugge Kwartier ex-militair hospitaal 13/05/2011 4.110.000 
Langemark-Poelkapelle Kwartier de Wouters 27/05/2010 1.611.000 
Totaal 9.253.000 

Bronnen: Rekenhof en Defensie (DGMR – MR C&I – sectie Infrastructuur)

Op 30 juni 2011 hadden de verkopen in totaal 9,25 miljoen euro opgebracht.

Voor zeven van de vijftien resterende sites hebben diverse overheden be-
langstelling getoond voor aankoop of onteigening (Zutendaal, Leopoldsburg, 
Vilvoorde, Zedelgem, Malle, Weelde, Bastenaken en het resterende blok van 
het kwartier Ambiorix). Voor de site van Oostende werd het verlijden van de 
akte opgeschort in afwachting van de oplevering van de saneringswerken. 
De site in Luik (Defensiehuis) werd uit de verkoopprocedure teruggetrokken 

386 “FEDASIL – Stand van zaken betreffende de verzadiging van het netwerk”, beslissing van de mi-
nisterraad van 17 december 2009. In de kennisgeving van de beslissing wordt gepreciseerd dat de 
derving van de verwachte verkoopopbrengst zal worden gecompenseerd met een overeenstem-
mend bedrag bij de aanpassing van de begroting 2010 van Defensie tijdens de begrotingscontrole. 
Dat bedrag werd ingeschreven in basisallocatie 13.00.72 van programma 16.50.2. van de begro-
ting van Defensie (zie Parl. St. Kamer, 29 april 2010, DOC 52 2534/001, wetsontwerp houdende 
eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010.
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om voorlopig aan Fedasil in concessie te worden gegeven in het kader van 
het regeringsplan voor de opvang van vluchtelingen387.

De termijnen waarover het aankoopcomité van de FOD Financiën beschikt 
om goederen te verkopen, kunnen bovendien beïnvloed worden door diverse 
externe factoren zoals noodzakelijke aanpassingen van het sectorplan, de 
termijnen die inherent zijn aan het beslissingsproces voor koop of onteige-
ning enz. 

2.3 Kosten-batenanalyse en criteria voor de keuze van sites

2.3.1 Keuze van sites 

De voorbereiding van het Plan voor de voltooiing van de transformatie werd 
gecoördineerd door een bijzondere werkgroep met de naam TFSA (Task 
Force Structuur en Ambitieniveau), die onder het rechtstreekse gezag stond 
van de Chef Defensie (CHOD).

De beslissingen om militaire installaties te herstructureren steunen niet op 
een kosten-batenanalyse als zodanig. De keuze om een installatie open te 
houden of te sluiten hing af van een reeks vooraf vastgelegde criteria in ver-
band met operationele, sociale, budgettaire en infrastructuurgebonden as-
pecten. Bij de Defensiehuizen hield de beslissing verband met de keuze voor 
een nieuw wervingsbeleid.

Omdat geen documenten werden voorgelegd, heeft het Rekenhof niet kun-
nen nagaan of er ook onderzoeken of keuzecriteria werden opgesteld voor 
de beslissingen uit vroegere plannen.

2.3.2 Verwachte besparingen 

In termen van financiële impact heeft de sluiting van een installatie in prin-
cipe twee gunstige effecten: het eerste in kapitaal bij inning van de opbrengst 
van de verkoop, het tweede in lagere lasten door het wegvallen van vaste en 
variabele kosten voor onderhoud en werking van de infrastructuur.

Die redenering moet echter ook rekening houden met de impact op alle wer-
kingskosten van het departement. Als een militair kwartier dichtgaat, verhui-
zen de medewerkers naar een ander kwartier. Dat moet bijgevolg een deel 
van de kosten van het gesloten kwartier dragen. De netto financiële impact 
van een sluiting op het geheel van de werkingskosten is daardoor moeilijk te 
becijferen. Niettemin zou een sluiting tot een globale kostendaling moeten 
leiden.

Over het feit dat slechts weinig informatie beschikbaar is over de werkings-
kosten van de sites, heeft het departement tijdens de auditgesprekken ge-
preciseerd dat die kosten geraamd werden bij elke nieuwe beslissing tot 
sluiting uit het Plan voor de voltooiing van de transformatie, maar dat die 
documentatie niet altijd voorhanden is voor de installaties die dichtgingen op 
basis van vorige plannen.

387 Ministerraad van 17 december 2009. Volgens Defensie is het goed tot september 2011 aan Fedasil 
in concessie gegeven.
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Het Plan voor de voltooiing van de transformatie raamt op het vlak van de 
werking een gecumuleerde besparing van 337,1 miljoen euro voor de periode 
2010-2020, waarvan 60,3 miljoen euro tussen 2010 en 2013388.

2.3.3  Kwaliteit van de waarderamingen van installaties 

Tabel 3 – Waarderamingen door Defensie en de FOD Financiën (in euro) 

Gemeente Naam kwartier Raming
Defensie FOD Financiën

Herentals Kwartier Gooreind 1.000.000 euro -
Tielen Oefenterrein (noord) 50.000 euro -
Malle (Oostmalle) Reservevliegveld 3.600.000 euro -
Ravels (Weelde) Depot - 4.700.000 euro
Zwijndrecht Fort Brosius - -
Bergen Defensiehuis 250.000 euro 320.000 euro
Luik Defensiehuis 250.000 euro 273.000 euro
Hasselt Defensiehuis - 250.000 euro
Leopoldsburg Kwartier Reigersvliet 6.000.000 euro -
Tongeren Kwartier Ambiorix     

   blok B 675.000 euro 910.000 euro
    blok AA' - 955.000 euro
    blokken C en E - 2.400.000 euro
Zutendaal Voormalig munitiedepot - 66.000 euro
Helchteren Kwartier Helchteren - 5.000.000 euro
Aarlen Defensiehuis 500.000 euro 500.000 euro
Bastenaken Plaine de Sans-souci - 185.000 euro
Vilvoorde Kwartier AsIAT - 11.000.000 euro
Diest Fort Leopold 200.000 euro 174.000 euro
Brugge Defensiehuis 1.000.000 euro 1.000.000 euro
Brugge Kwartier ex-militair hospitaal 4.000.000 euro 4.110.000 euro
Zedelgem Kwartier Stevens - 3.934.000 euro
Oostende Kwartier Oosteroever (3 fases) - 1.007.000 euro
Langemark-Poelkapelle Kwartier de Wouters - 1.611.000 euro

Bronnen: Rekenhof, Defensie (DGMR – MR C&I – sectie Infrastructuur), FOD Fi-
nanciën 

Op basis van de beschikbare informatie stelt het Rekenhof vast dat de initiële 
ramingen van het departement van de waarde van de onroerende goederen, 
op één uitzondering na (blok B van kwartier Ambiorix), zeer dicht aanleunen 
bij die van het aankoopcomité.

388 Defensie, De voltooiing van de transformatie, Hoofdstuk IX – De budgettaire impact, p. 40. Die 
besparingen beogen de kosten voor de werking van de infrastructuur, maar ook de munitie, de 
brandstof, de vergoedingen voor oefeningen en zendingen… Het plan preciseert echter dat het 
grootste deel van de besparingen komt uit bezuinigingen op het vlak van de werking van de infra-
structuur, zoals verwarming en onderhoud van de gebouwen.
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De waarderamingen van een onroerend goed door de FOD Financiën zijn 
van groot belang, want ze bepalen de minimumprijs waartegen het goed ver-
kocht mag worden en ook het bedrag dat een andere overheid moet betalen 
in geval van onteigening. 

2.3.4 Saneringskosten die voortvloeien uit de sluitingen 

Het bedrag van de saneringskosten voor de zeven sites waarvoor de onder-
zoeken en de werken beëindigd zijn, beliep op 30 juni 2011 1,49 miljoen euro. 
De kosten verschillen sterk van site tot site, maar slaan vooral op de site van 
Oostende door de sterk vervuilde ondergrond. 

Voor 6 van de 21 te koop aangeboden sites loopt er nog steeds een onder-
zoek om na te gaan of saneringswerken vereist zijn en zo ja, hoeveel dat zou 
kosten. 

Het Rekenhof wijst in dat verband op het specifieke geval van Fort Brosius 
in Zwijndrecht, waar grote hoeveelheden fosforhoudende munitie uit de twee 
wereldoorlogen nog in de sloten liggen. Voordat die site kan worden gesa-
neerd, moet die munitie worden gerecupereerd en vernietigd. Die opruiming 
is momenteel bezig en kost naar schatting in totaal 6 miljoen euro. De sa-
neringskosten kunnen pas geraamd worden wanneer de opruiming klaar is.

2.4  Opvolging van de realisaties 

Systeem voor opvolging van de vervreemdingen 

De rol van Defensie eindigt in principe zodra een buiten gebruik gestelde site 
is overgedragen aan een aankoopcomité van de FOD Financiën. Die comités 
zijn immers als enige gemachtigd om verkoopaktes te sluiten voor die onroe-
rende goederen. Defensie zorgt nochtans op aansturen van de verantwoor-
delijke officier voor een regelmatige en proactieve opvolging. Elk jaar wordt 
met elk aankoopcomité een opvolgingsvergadering belegd om na te gaan 
hoever het staat met de vervreemding van de aan het comité toevertrouwde 
goederen. De notulen van die vergaderingen omvatten een reeks actiepun-
ten. Ze worden bezorgd aan de directie-generaal Material Resources, die de 
sluiting en de buitengebruikstelling van de infrastructuren beheert, aan de 
betrokken regionale infrastructuurcentra en aan het kabinet van de minister 
van Landsverdediging. Bovendien zijn er geregeld informele contacten tus-
sen de verantwoordelijke officier, de aankoopcomités en de derden die inte-
resse hebben getoond voor de installaties.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de verantwoordelijke officier als enige 
belast is met de vervreemdingsdossiers en dat er geen vervanger is. Er be-
staat ook geen procedurehandleiding waarmee de opvolging kan worden 
verzekerd als de verantwoordelijke officier afwezig is. In haar antwoord heeft 
Defensie gepreciseerd dat een richtlijn die de verkoopprocedures formali-
seert, zal worden opgesteld.

Budgettaire opvolging van de uitvoering van het sluitingsplan

Om zijn kredieten en de gegenereerde ontvangsten soepel en verantwoor-
delijk te kunnen beheren, beschikt Defensie over een organiek fonds voor 
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wedergebruik 389 waarop het de ontvangsten uit de verkoop van onroerende 
goederen uit zijn patrimonium kan innen en gebruiken390. 

De verantwoordingen bij de rijksmiddelenbegroting bevatten geen specifieke 
commentaar bij de verkoop van de installaties. Behalve in de rijksmidde-
lenbegroting 2010391, zijn de toelichtingen summier en preciseren ze dat de 
ramingen gebaseerd zijn op gegevens van de betrokken diensten392.

Via die weg kan het sluitingsplan dus niet worden opgevolgd. Alle ontvang-
sten uit de verkoop van onroerende goederen van Defensie komen immers 
samen terecht in het fonds voor wedergebruik en de begrotingsdocumenten 
zijn te weinig gedetailleerd.

Meer algemeen stelt het Rekenhof vast dat de ontwerpen van begroting geen 
enkele informatie verschaffen over de impact op de budgetten van het Plan 
voor de Voltooiing van de Transformatie393, en dat uit de structuur van de de-
partementsbegroting niet duidelijk naar voren komt wat de effecten zijn van 
de hervormingsplannen.

Tijdens de tegensprekelijke procedure heeft Defensie gepreciseerd dat ver-
antwoordingsnota’s voor de kapitaalontvangsten werden opgesteld met o.m. 
een tabel per provincie met de verwachte inkomsten.

In zijn antwoord merkt de minister van Defensie op dat de verantwoordingen 
bij de algemene uitgavenbegroting weliswaar voldoende volledig moeten zijn 
maar ook binnen een redelijk volume moeten blijven. De minister voegt er-
aan toe dat het departement geen bijzonder programma ‘voltooiing van de 
transformatie’ in de algemene uitgavenbegroting heeft ingevoegd, omdat dat 
programma alleen de kosten zou vermelden en niet de ontvangsten van de 
hervorming en bovendien de opbouw van de begroting zou verzwaren.

2.5 Procedure om de ontvangsten uit verkoop te registreren in het 
fonds voor wedergebruik 

De procedure om een ontvangst uit de verkoop van een onroerend goed 
te boeken en aan te rekenen op het fonds voor wedergebruik, verloopt in 
verschillende stadia. Allereerst stort de koper/onteigenaar de ontvangst op 
de rekening van het betrokken aankoopcomité van de FOD Financiën bij de 
Financiële Post. De rekenplichtige van het aankoopcomité zet dat bedrag 
vervolgens op een rekening van de ontvangstenrekenplichtige van Defensie. 
Die stort het op zijn beurt op de rekening van de centraliserend rekenplich-
tige van de Thesaurie bij de Financiële Post (nadat hij een verantwoordings-
stuk en een aanrekeningsdocument heeft verkregen). De ontvangst wordt 

389 Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van onroerende 
goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de minister van Landsverdediging toever-
trouwde patrimonium (programma 16-50-3).

390 Zie de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewij-
zigd door de programmawet van 19 juli 2001, meerbepaald artikel 41, en de programmawet van 
20 juli 2006, meerbepaald artikel 66.

391 Parl. St. Kamer, 6 november 2009, DOC 52 2222/001, Ontwerp van Rijksmiddelenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2010, p. 521-522 

392 Zie o.m. Parl. St. Kamer, 7 november 2008, DOC 52 1527/001, Wetsontwerp houdende de Rijks-
middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, p. 525. 

393 Rekenhof, Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van Staatsbegroting 
voor het begrotingsjaar 2010. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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tot slot aangerekend op artikel 16.76.00.01 – Opbrengst van de verkoop van 
onroerende goederen (ontvangsten toegewezen aan programma 16-50-3), 
waardoor de variabele kredieten van het fonds voor wedergebruik met het 
bedrag worden aangevuld.

Op basis van de beschikbare gegevens stelt het Rekenhof vast dat de hele 
procedure voor het invorderen van de ontvangsten gemiddeld twee tot drie 
maanden tijd in beslag neemt. Uit de auditgesprekken is gebleken dat die 
verrichtingen zelfs nog langer kunnen duren (er werden periodes van één 
jaar vastgesteld).

Tabel 4 – Vergelijking tussen de verkoopsdatum en de datum waarop de ont-
vangst aan de Schatkist werd gestort 

Stad Naam Datum verkoop Datum storting aan de schatkist 

Bergen Defensiehuis 21/06/2010 16/11/2010
Hasselt Defensiehuis 08/07/2010 03/09/2010
Tongeren Kwartier Ambiorix blok B 22/06/2009 26/08/2009
Tongeren Kwartier Ambiorix blok AA' 14/12/2010 01/02/2011

Bronnen: Rekenhof, Defensie (DGBF – BFB)

De uitgaven op het fonds kunnen slechts vereffend worden tot het bedrag dat 
werkelijk beschikbaar is. Elke ontvangst die op zich laat wachten, kan dus 
tot gevolg hebben dat er niet genoeg vereffeningskredieten voorhanden zijn. 

3 Conclusies en aanbevelingen 

Bij de opmaak van het Plan voor de voltooiing van de transformatie (2009) 
steunde het ministerie van Landsverdediging niet enkel op elementen uit 
kosten-batenanalyses om te bepalen welke sites zouden moeten sluiten. Het 
heeft ook rekening gehouden met aspecten in verband met de infrastructuur 
(verouderd …) en met operationele en sociale criteria.

Hoewel nog niet alle gesloten installaties die in deze audit onderzocht wer-
den, aan de FOD Financiën zijn overgedragen met het oog op verkoop, heeft 
het Rekenhof vastgesteld dat Defensie over het algemeen greep houdt op 
de processen van desactivering, sluiting en buitengebruikstelling van een 
militaire site, en dat het die processen ook documenteert. 

De vervreemding van de goederen omvat een aantal belangrijke stadia 
waarbij uiteenlopende actoren een rol spelen, zoals de aankoopcomités van 
de FOD Financiën. Als de site vervuild is en eerst gesaneerd moet worden, 
kan de site pas na langere tijd aan de comités worden overgedragen. De vol-
ledige cyclus kan verschillende jaren duren. Tot op heden zijn slechts 6 van 
de 21 betrokken sites verkocht of overgedragen.

Slechts één enkele persoon volgt de vervreemdingen op. Het Rekenhof be-
veelt dan ook aan die procedure te documenteren en te zorgen voor een 
vervanger.
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Het Rekenhof benadrukt dat uit de structuur van de departementsbegroting 
niet precies kan worden afgeleid wat de impact is van de sluitingen in het 
Plan voor de voltooiing van de transformatie. De ontvangsten uit die verko-
pen zijn niet te onderscheiden van de rest van de ontvangsten in het fonds 
voor wedergebruik. De impact van de sluitingen in termen van lagere wer-
kingskosten is evenmin in de begrotingsdocumenten geëxpliciteerd. 

Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van het plan beter wordt opgevolgd, 
beveelt het Rekenhof aan dat Defensie jaarlijks een rapport zou opstellen 
over de geboekte vooruitgang. Het suggereert ook binnen het fonds voor we-
dergebruik een apart artikel in te voegen om de ontvangsten die voortvloeien 
uit het plan te onderscheiden van de andere onroerende ontvangsten. In 
de jaarlijkse verantwoordingen bij de rijksmiddelenbegroting zouden de sites 
moeten worden opgesomd waarvoor een vervreemding gepland is tijdens 
dat begrotingsjaar.

De procedure voor het registreren van de verrichtingen, die leidt tot de aan-
vulling van het Fonds voor wedergebruik van programma 16-50-3 met va-
riabele kredieten, is lang. Ze houdt daardoor het risico in dat de variabele 
kredieten van het fonds laattijdig worden aangepast. Het Rekenhof beveelt in 
dat opzicht aan het proces te verbeteren voor de identificatie en aanrekening 
van ontvangsten uit de verkoop van onroerende goederen. 
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FOD	Financiën:	Evaluatie	van	de	financiële	rapportering	
over de diverse informaticaprojecten in het kader van 
de	Coperfinhervormingen	

In de periode 2003-2010 heeft de FOD Financiën een totaal bedrag van 
940,7 miljoen euro aan informaticakredieten vastgelegd, waarvan 654,5 mil-
joen euro ter financiering van Coperfinprojecten. In het licht van het belang 
van de ingezette middelen heeft het Rekenhof onderzocht of de aan de  
ministerraad en de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegde infor-
matie over het Coperfinproject adequaat is. Ook heeft het nagegaan of de 
aanrekening van de uitgaven beantwoordde aan het beginsel van de begro-
tingsspecialiteit.

Op basis van de uitgevoerde audit is het Rekenhof van oordeel dat de rap-
portering aan de beleidsinstanties ook informatie zou moeten bevatten over 
de globale kostprijs van de verschillende projecten over de jaren heen. Daar-
naast is de budgettaire aanrekening op de verschillende begrotingsprogram-
ma’s en –basisallocaties onvoldoende transparant en gebeurt ze volgens de 
beschikbaarheid van de kredieten.

1 Context 

1.1 Reikwijdte van de audit

De Coperfinhervormingen bij de FOD Financiën beogen een betere dienst-
verlening aan de burger (belastingbetaler) en een efficiëntie- en effectiviteits-
verhoging door de automatisering van routinematige taken en investeringen 
in ondersteunende methodieken. 

Deze hervormingen gaan gepaard met belangrijke informatica-investeringen, 
zowel in hardware als in software. 

De strategie en de diverse IT-moderniseringsprogramma’s of -trajecten394 die 
werden opgezet, werden opgenomen in diverse strategische en operationele 
plannen. Bij de uitvoering werden deze moderniseringsprogramma’s uitge-
splitst in verschillende (deel)opdrachten die werden uitbesteed aan diverse 
externe dienstverleners.

Om de informaticahervormingen (hierna Coperfinprojecten genoemd) te fi-
nancieren werd vanaf 2003 voorzien in specifieke begrotingskredieten voor 
de werking en de investeringen: 

•	 kredieten in het kader van Coperfin395;

•	 kredieten voor de financiering van projecten ter verbetering van de inning 
en invordering396;

394 Zoals de elektronische indiening van diverse aangiften (personenbelasting (Tax-on-Web), ven-
nootschapsbelasting (Vensoc), btw-aangifte (Intervat) en douanerechten (Paperless Douane en 
Accijnzen) en het elektronisch beheer van de inning en invorderingen van belastingen (Stimer).

395 Basisallocatie 18.40.02.12.22.08 (werkingskosten) en basisallocatie 18.40.02.74.22.08 (investe-
ringsuitgaven).

396 Basisallocatie 18.40.02.12.22.09 (werkingskosten) en basisallocatie 18.40.02.74.22.09 ( investe-
ringsuitgaven).
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•	 een specifiek organiek fonds voor de financiering van kosten voor de be-
tere werking van het departement (Effectiseringsfonds)397.

Bijkomend mag een gedeelte van de operationele werkingskredieten worden 
aangewend voor de financiering van de Coperfinprojecten398.

Voor de periode 2003-2010 werd een totaal bedrag van 940,7 miljoen euro 
aan informaticakredieten vastgelegd, waarvan 654,5 miljoen euro is voorbe-
houden voor de financiering van Coperfinprojecten.

Overzicht gebruik informaticakredieten voor de periode 2003 - 2010  
(in miljoen euro)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal
Operatio-
nele  
kredieten

Vastgelegd 67,3 69,8 62,6 60,3 59,8 60,1 65,3 60,3 505,5

Coperfinproject 27,4 25,7 25,7 30,2 27,7 24,2 26,7 31,7 219,3

Coperfin- 
kredieten

Vastgelegd 40,0 34,7 66,3 41,7 35,4 39,9 38,1 38,2 334,3

Coperfinproject 40,0 34,7 66,3 41,7 35,4 39,9 38,1 38,2 334,3

Kredieten  
inning  
en invor-
dering

Vastgelegd 0,0 0,0 0,0 35,2 4,7 0,0 25,9 0,0 65,8

Coperfinproject 0,0 0,0 0,0 35,2 4,7 0,0 25,9 0,0 65,8

Effectise-
rings- 
fonds

Vastgelegd 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 21,2 10,2 0,0 35,1

Coperfinproject 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 21,2 10,2 0,0 35,1

Totaal Vastgelegd 107,3 104,5 128,9 137,2 103,6 121,2 139,5 98,5 940,7
Coperfinproject 67,4 60,4 92,0 107,1 71,5 85,3 100,9 69,9 654,5

Bron: FOD Financiën

1.2 Wettelijk en reglementair kader 

De rapportering over de Coperfinprojecten aan de ministerraad past in de 
wetgeving op de overheidsopdrachten. In toepassing van artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit van 14 oktober 1996399, is het opstarten van een gunningspro-
cedure voor werken, leveringen of diensten (of de toekenning ervan), vanaf 
welbepaalde grensbedragen onderworpen aan de voorafgaande goedkeu-
ring door de ministerraad. 

Voorts wordt het parlement over de Coperfinprojecten geïnformeerd naar 
aanleiding van de indiening van de algemene uitgavenbegroting. 

397 Basisallocatie 18.40.42.12.11.04 voor de werkingskosten en basisallocatie 18.40.42.74.11.04 voor 
de investeringsuitgaven.

398 Basisallocatie 18.40.02.12.11.04 voor de werkingskosten en basisallocatie 18.40.02.74.22.04 voor 
de investeringsuitgaven.

399 Koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht inza-
ke de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau.
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1.3 Doelstellingen van het onderzoek

Het Rekenhof heeft nagegaan of de rapportering aan de bevoegde beleidsin-
stanties over de Coperfinprojecten voldoende is om de totale kostprijs ervan 
te kunnen opvolgen en te beoordelen. Het ging ook na of de aanrekening 
van deze moderniseringsprogramma’s en projecten op de desbetreffende 
begrotingskredieten beantwoordt aan het specialiteitsbeginsel. 

1.4 Onderzoeksmethode

Het Rekenhof voerde zijn onderzoek uit bij de FOD Financiën in de eerste 
helft van 2011. Het werkte met interviews en maakte een analyse van de 
financiële gegevenstabellen van de FOD Financiën en van de diverse nota’s 
die aan het directiecomité en de ministerraad werden overgelegd. Aan de 
hand van een analyse van parlementaire documenten ging het ook na welke 
informatie aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot dusver over het 
project werd verstrekt.

1.5 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof heeft de resultaten van het onderzoek op 24 augustus 2011 aan 
de minister van Financiën en de waarnemend voorzitter van het directieco-
mité van de FOD Financiën toegestuurd. Bij de afsluiting van dit Boek had 
enkel de waarnemend voorzitter van het directiecomité van de FOD Finan-
ciën geantwoord. 

De waarnemend voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën 
deelde in zijn antwoord van 14 september 2011 mee geen opmerkingen te 
hebben bij de bevindingen van het Rekenhof.

2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Doelstelling van de rapportering

Gezien het financieel en maatschappelijk belang van de Coperfinprojecten 
heeft de FOD Financiën op eigen initiatief de door de overheidsopdrachten-
reglementering verplichte rapportering aan de ministerraad uitgebreid naar 
alle uitbestede opdrachten. Het rapport dat ook aan het directiecomité van de 
FOD Financiën wordt voorgelegd beperkt zich niet tot het verkrijgen van de 
toelatingen en de toewijzing van de opdrachten. Het wil ook informeren over 
de staat van voortgang van de Coperfinprojecten, ongeacht de geldwaarde 
van het project of de opdracht. De vorm en inhoud van dit plannings- en 
voortgangsrapport werd vastgelegd bij ministerraad van 7 maart 2008400.

400 Dit planning- en voortgangsrapport moet worden opgesteld voor de investeringsprojecten die lo-
pen zijn en die welke zijn opgenomen in het strategisch en/of operationeel plan van het desbe-
treffende jaar. Uit het rapport moet blijken hoe die investeringen passen in de visie en strategie 
omtrent de modernisering van de FOD Financiën, op welk realistisch tijdstip de investering opera-
tioneel wordt, wat die concreet aan verandering teweegbrengt op het terrein, hoe die organisato-
risch en operationeel (structuur en personeel) wordt ingebed, welke voordelen daaraan verbonden 
zijn voor de organisatie en de belastingplichtigen en welke besparingen dit voor de werking van de 
FOD oplevert.



306 168e Boek van het Rekenhof

Informaticaprojecten Coperfin  Beheer en interne controle 

Concreet bestaat het rapport uit een algemene nota, het plannings- en voort-
gangsrapport en een overzichtstabel per administratie met de verschillende 
projecten die gedurende het lopende jaar op de desbetreffende IT-kredieten 
werden of zullen worden aangerekend. Deze rapporten worden ook voor 
advies aan de Inspectie van Financiën voorgelegd401 en eventueel aan de 
opmerkingen van de inspectie aangepast. Na goedkeuring door het directie-
comité wordt het rapport aan de ministerraad voorgelegd. 

Deze rapportering is zeer gedetailleerd en is vooral gericht op de meer ope-
rationele en organisatorische aspecten van een project. De aandacht gaat 
vooral naar:

•	 het inpassen van de nieuwe investeringen in de visie en strategie omtrent 
de modernisering van de FOD Financiën;

•	 het halen van de vooropgestelde operationele doelstellingen en dead-
lines (mijlpalen);

•	 de eventuele redenen voor bijsturing;

•	 de meerwaarde voor de burger en het departement. 

De rapportering bevat evenwel geen globaal overzicht van de kostprijs van 
de projecten. De financiële informatie over het project beperkt zich tot het be-
drag van de uitbestede opdracht. De integrale kostprijs (over de jaren heen) 
van moderniseringsprogramma’s zoals Tax-on-web, Stimer of Paperless 
Douane en Accijnzen (PLDA) blijkt bijgevolg niet uit de opgemaakte rappor-
ten.

Ook worden bepaalde kosten, zoals de salariskosten van de betrokken pro-
jectleiders, niet mee opgenomen in de vermelde kostprijs. De informatie die 
aan het parlement wordt verstrekt ter verantwoording van de gevraagde kre-
dieten is veeleer summier. Op basis van deze informatie is het niet mogelijk 
inzicht te verkrijgen in de doelstellingen, de mijlpalen en de kostprijs van de 
belangrijkste projecten of moderniseringsprogramma’s.

2.2	 Afbakening	 van	 het	 Coperfin-project	 en	 budgettaire	 aanreke-
ning van de uitgaven

Uit het onderzoek blijkt dat er geen duidelijke afbakening is van de projec-
ten die passen binnen het IT-moderniseringsplan Coperfin. Doordat precieze 
richtlijnen of definities ontbreken, is het niet altijd duidelijk welke informatica-
uitgaven behoren tot de Coperfinprojecten en op welke kredieten ze moeten 
worden aangerekend. 

Zo is bijvoorbeeld voor de software niet duidelijk of deze kosten betrekking 
hebben op de IT-moderniseringsfase (ontwikkelingskosten), dan wel op de 
gebruiksfase (recurrente kosten). Hierdoor worden kosten voor het onder-
houd van software die al enige tijd operationeel is (bv. Tax-on-Web) nog 
steeds aangerekend op de Coperfinkredieten, terwijl ze in feite meer be-
horen tot de operationele kosten en dus op de daartoe bestemde kredieten 
zouden moeten worden aangerekend.

401 Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole 
(artikelen 10 tot 20).
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Er wordt ook geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen werkings- en inves-
teringskosten. De kosten voor de aankoop of de ontwikkeling van software 
worden doorgaans op de werkingskredieten aangerekend. Meestal moeten 
deze uitgaven echter eerder als investeringen worden beschouwd402 en dus 
worden aangerekend op investeringskredieten. Zo werd ondermeer de to-
tale ontwikkeling van het project Bodyshopping (automatisatie Dienst voor 
Alimentatievorderingen) en Stimer403 integraal aangerekend op de werkings-
kosten voor respectievelijk 12,8 miljoen euro en 34,2 miljoen euro. Het pro-
ject Dorothée404 werd voor 20,2 miljoen euro van de 20,8 miljoen euro aange-
rekend op de werkingskosten. Het geheel van de informaticakredieten, inge-
schreven op verschillende begrotingsprogramma’s en basisallocaties, wordt 
in de praktijk beschouwd als een globale enveloppe, die mede op basis van 
de beschikbaarheid wordt aangewend. 

De FOD Financiën is zich bewust van dit onnauwkeurig en weinig transpa-
rant kredietbeheer en heeft reeds initiatieven genomen om dit te verhelpen. 
In de loop van 2010 werden onder meer de huidige informaticakredieten her-
schikt in een nieuwe vierdelige structuur405:

•	 reguliere informaticakredieten;
•	 hardwarekredieten;
•	 infrastructuurkredieten; 
•	 Coperfinkredieten.

Deze nieuwe kredietindeling wordt tot nu toe enkel intern toegepast. In de 
algemene uitgavenbegroting zoals voorgelegd aan de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers wordt ze (nog) niet gebruikt.

3 Conclusies en aanbevelingen

De rapportering zoals momenteel voorgelegd aan de ministerraad is zeer 
gedetailleerd, maar verschaft geen inzicht in de totale kostprijs van de ver-
schillende projecten.

De informatie die wordt meegedeeld aan het parlement is veeleer summier. 
Het verdient aanbeveling de verantwoording bij de uitgavenbegroting en de 
uitgaven aan te vullen met meer precieze informatie in het bijzonder over de 
kostprijs en de voortgang van de verschillende (deel)projecten.

Met het oog op een correcte en transparante budgettaire aanrekening is het 
aangewezen precieze richtlijnen uit te werken. In dit verband kan ook worden 
overwogen om de sinds 2010 intern toegepaste kredietstructuur ook in de 
algemene uitgavenbegroting over te nemen.

402 FOD Budget en Beheerscontrole, Omzendbrief van 9 juli 2009 m.b.t. de aanrekening van aanko-
pen van materieel en programmatuur.

403 Geïntegreerde boekhoudkundige verwerking van de inning en de invordering.
404 Centraal systeem voor printing en verzendingsinfrastructuur.
405 Deze herschikking van de kredieten werd door de inspecteur van Financiën aanbevolen.
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FOD Financiën: Teruggave van registratierechten –  
automatisering van de dossiers

Het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten voorziet in de 
gedeeltelijke teruggave van de registratierechten in bepaalde omstandighe-
den. De teruggave van de rechten wordt nooit van ambtswege toegekend. Er 
moet een uitdrukkelijke en gemotiveerde aanvraag worden ingediend.

Naar aanleiding van zijn audit over de regels en resultaten van deze automa-
tisering beveelt het Rekenhof aan dat de dossiers binnen de maximumtermijn 
van acht maanden worden behandeld om verwijlintresten te vermijden. Het 
pleit er eveneens voor het gebruik van digitale documenten en de toegang tot 
het informaticaprogramma te beveiligen. 

1 Context

1.1 Voorwerp van de audit

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie past sinds 
2009 een geautomatiseerde procedure toe voor de behandeling van het me-
rendeel van haar dossiers van teruggave van registratierechten. Door deze 
overstap naar een geautomatiseerde procedure kon de administratie haar 
achterstand bij de behandeling van de teruggavedossiers inlopen. Het Re-
kenhof onderzocht de verbeteringen die sinds 2007 aan de procedure wer-
den aangebracht alsook de automatisering ervan. Het heeft de sterke en 
zwakke punten van deze automatisering geïdentificeerd.

1.2 Financieel belang

De registratierechten zijn voornamelijk gewestelijke belastingen. Het to-
tale bedrag van de teruggaven van registratierechten beliep in 2010 bijna 
136 miljoen euro, als volgt verdeeld tussen de Staat406 en de drie gewesten 
van het land:

Teruggave van registratierechten in 2010 (in euro)

Overheid Bedrag
Vlaams Gewest 99.903.726,74 
Waals Gewest 25.659.927,13 
Brussels Gewest 10.176.492,70 
Staat 208.759,93 
Totaal 135.948.906,50

Bron: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

406 Blijven nog federaal: het algemene vast recht, de proportionele rechten op de openbare verkopen 
van materiële roerende goederen, de proportionele rechten geïnd op huurcontracten, de propor-
tionele rechten op inbreng (behalve in geval van inbreng van een woning door een natuurlijk per-
soon in een Belgische onderneming waarvan de rechten geregionaliseerd zijn), het specifiek vast 
recht dat meer bepaald van toepassing is op adelbrieven en op machtigingen om van naam en 
voornaam te veranderen.
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1.3 Auditmethode

De audit vond plaats van 1 tot 31 mei 2011.

Het Rekenhof heeft de stukken onderzocht en interviews gedaan met ont-
vangers, gewestelijke directeurs van de Registratie en de betrokken ambte-
naren.

1.4 Tegensprekelijke procedure

Het ontwerpverslag werd op 13 juli 2011 aan de minister van Financiën ver-
stuurd in het kader van een vereenvoudigde tegensprekelijke procedure. De 
minister heeft op 13 oktober 2011 op de conclusies van het Rekenhof geant-
woord. Zijn antwoord wordt behandeld in punt 4 van dit artikel.

1.5 Wettelijk en reglementair kader

Het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten voorziet in de 
gedeeltelijke teruggave van de registratierechten in bepaalde omstandighe-
den (artikelen 209 tot 213). De meest voorkomende hypotheses van terug-
gave zijn:

•	 de aanvrager heeft in de authentieke akte of in de aangifte niet vermeld 
dat hij hetzij de registratierechten al had betaald, hetzij een beroep kon 
doen op een vrijstelling of een vermindering van zijn rechten overeen-
komstig artikel 209, 1°, a) en b)407;

•	 ingeval van wederverkoop van het gebouw binnen de twee jaar na de 
datum van de authentieke aankoopakte, kan de wederverkoper de drie 
vijfden innen van het registratierecht van 12,5 % dat hij bij de aankoop 
van het gebouw heeft betaald (artikel 212, lid 1)408;

Behalve in de gevallen die het wetboek uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de re-
gistratierechten die overeenkomstig de wettelijke bepalingen werden geïnd, 
niet worden teruggegeven (artikel 208). 

De teruggave van de rechten wordt nooit van ambtswege toegekend. Er moet 
een uitdrukkelijke en gemotiveerde aanvraag worden ingediend. Daartoe 
moet een aangetekend schrijven worden gericht aan de gewestelijke direc-
teur van de Registratie binnen twee jaar na de gebeurtenis die de aanleiding 
voor de teruggave vormt (artikel 2172). In geval van wederverkoop van een 
gebouw binnen twee jaar na de aankoop, kan de aanvraag gebeuren via een 
vermelding onderaan de authentieke akte van wederverkoop, ondertekend 
door de wederverkoper en de notaris (artikel 212, alinea 5). Deze aanvraag 
onderaan de authentieke akte moet melding maken van de registratie van de 
authentieke aankoopakte, de naam van de rechthebbende van de teruggave 
en, desgevallend, van het rekeningnummer waarop het bedrag van de terug 
te geven rechten moet worden gestort.

407 Tenzij de wet formeel oplegt dat de voorwaarden voor vrijstelling of vermindering in de akte moeten 
worden vermeld.

408 Voor zover deze herverkoop werd vastgesteld in een authentieke akte die binnen twee jaar vol-
gend op de datum van de authentieke aankoopakte werd verleden.
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De procedure voor de teruggave is niet als zodanig beschreven in het wet-
boek. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie heeft de 
procedure daarom geformaliseerd via instructies aan haar diensten. 

1.6 Toestand vóór de automatisering van de procedure voor terug-
gave

Vóór 2009 moesten voor de behandeling van de teruggave-aanvragen ge-
drukte formulieren ad hoc worden gebruikt, “teruggavestaten” genaamd. 
Deze moesten door verschillende ontvangers van de Registratie worden in-
gevuld409 en de verzending van het document van de ene ontvanger naar de 
andere vergde een lange en logge procedure.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie liep in het 
verleden dan ook grote achterstand op bij de terugbetaling van de registra-
tierechten410. Bovendien, aangezien de voor teruggave in aanmerking ko-
mende registratierechten gewestbelastingen zijn, hadden de verwijlintresten 
die de FOD Financiën aan de benadeelde belastingplichtigen verschuldigd 
was, een negatieve weerslag op de bedragen die aan de gewesten wer-
den herverdeeld. De Administratie heeft dan ook beslist de werkmethodes 
voor de teruggave grondig te hervormen en de procedure te automatise-
ren. Dat moest het mogelijk maken de afwikkeling ervan te versnellen en 
meer bepaald de verzending van het dossier tussen de verschillende betrok-
ken ontvangers soepeler te laten verlopen. De onderrichting van 30 okto-
ber 2007 (nr. 20/2007) concretiseerde deze beslissing. In deze onderrichting 
werd de opstart aangekondigd van een nieuwe module in de bestaande in-
formaticatoepassing Respo411, genaamd TR (Teruggave-Remboursement). 
Deze module stelt de termijnen voor de behandeling van de dossiers vast, 
bij gebrek aan een wettelijke termijn, preciseert de regels voor de toekenning 
van de verwijlintresten aan de aanvrager en herinnert aan de verplichting de 
aanvrager te informeren over de opvolging van het dossier. Deze drie laatste 
punten werden onmiddellijk toegepast, zonder te wachten op de invoering 
van de automatisering.

De redelijke termijn voor de behandeling van de dossiers werd vastgesteld 
op zes maanden. Hij wordt op acht maanden gebracht wanneer het dossier 
complex is. De administratie stelt dat deze administratieve termijnen dwin-
gend zijn. Het aanvangspunt verschilt volgens de wijze van indiening van de 
aanvraag tot teruggave:

•	 wanneer de aanvraag per aangetekende brief wordt meegedeeld aan de 
ontvanger die de aankoopakte heeft geregistreerd, begint de termijn te 
lopen op de dag die volgt op de afgifte bij de post;

409 In geval van de herverkoop van een gebouw binnen twee jaar, kan het gebeuren dat drie ontvan-
gers moeten optreden (de ontvanger van het kantoor waar de aankoopakte werd geregistreerd, 
de ontvanger van het kantoor waar de herverkoopakte werd geregistreerd en de ontvanger van de 
plaats waar het herverkochte goed gesitueerd is).

410 Vraag nr. 38 van de heer Michel Doomst van 5 oktober 2007, Kamer, QRVA 52 005, p. 227.
411 Het Respo-programma is een toepassing die de gedrukte legger 28 (legger van de vast te stellen 

en in te vorderen rechten en opbrengsten) en het gedrukte register 47 (register van de indiening 
van de aangiften successierechten) vervangt. Alle inschrijvingen worden gecentraliseerd in Res-
po. 
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•	 wanneer de aanvraag gebeurt onderaan de authentieke verkoopakte, be-
gint de termijn te lopen vanaf de dag van de registratie van de akte.

De bevoegde ontvanger moet erover waken dat de gewestelijke directeur 
het dossier uiterlijk binnen drie maanden ontvangt (vier maanden voor een 
complex dossier) te rekenen vanaf de datum die vastgesteld is als het begin 
van de redelijke termijn.

De doelstelling die de administratie moet bereiken is dat de terug te geven 
bedragen binnen de bovengenoemde termijn van zes of acht maanden op de 
rekening van de rechthebbende overgeschreven zijn.

De verwijlintrest op die bedragen wordt bepaald tegen de intrestvoet volgens 
de regels die vastgesteld zijn voor burgerechtelijke zaken (artikel 223). Enkel 
een ingebrekestelling van de administratie door de aanvrager kan aanleiding 
geven tot die intrest. 

De ontvanger is verplicht ontvangst te melden van het verzoek tot teruggave 
binnen de vijftien dagen na de inschrijving van de aanvraag in het register 
van de terug te geven rechten en opbrengsten (legger 42). Hij moet bij die 
gelegenheid aan de aanvrager meedelen onder welke voorwaarden en vanaf 
welke datum verwijlintresten kunnen worden betaald.

De onderrichting van 30 oktober 2007 bevatte eveneens een aantal tussen-
tijdse maatregelen. De informaticatoepassing Respo werd dan ook meerdere 
malen aangepast om de afwikkeling van het teruggavedossier te versnellen, 
zonder dat werd gewacht op de grondige wijzigingen en de volledige automa-
tisering. Zo heeft de elektronische raadpleging van de gegevens in Respo de 
effectieve tussenkomst van het kantoor waar het goed in kwestie gevestigd 
is of van andere registratiekantoren vervangen.

1.7 Geautomatiseerde procedure

Na een testfase in november en december 2008 is de administratie op 1 ja-
nuari 2009 begonnen met de volledige automatisering van de dossiers412. De 
TR-toepassing die is ontwikkeld als een module van de RESPO-toepassing 
is beschikbaar op de intranetsite van de FOD Financiën. Ze behandelt de 
aanvraag vanaf de invoering ervan in het systeem door het registratiekantoor 
tot de effectieve terugbetaling door de Thesaurie, na goedkeuring van het 
bedrag en ordonnancering door de gewestelijke directeur. De wekelijkse en 
niet langer maandelijkse ordonnanties zijn gecentraliseerd bij de geweste-
lijke directie van de Registratie van Brussel. De goedkeuring van de dossiers 
blijft de bevoegdheid van de territoriaal bevoegde gewestelijke directeur.

Overeenkomstig de onderrichting van 9 januari 2009 (nr. 2/2009), moet het 
registratiekantoor waar de aanvraag tot teruggave ingediend is, ook al gaat 
het niet om het bevoegde kantoor, deze aanvraag onmiddellijk ingeven via de 
TR-toepassing, door de datum van ontvangst in te voeren en het bevoegde 
kantoor en de taal van het dossier te selecteren. De aanvraag moet op de 

412 De papieren staten van teruggave en de werkmethodes die ermee samenhangen zijn echter niet 
volledig verdwenen. De kantoren met bijzondere bevoegdheden, zoals het kantoor Brussel IX, 
die teruggaven behandelen in het kader van de registratie van gerechtelijke beslissingen, zijn niet 
betrokken bij de TR-toepassing.
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dag van de indiening of ten laatste binnen vijf werkdagen worden gedigitali-
seerd413. Dit gebeurt via het Filenet-programma dat eveneens wordt gebruikt 
voor andere toepassingen van de FOD Financiën, wat soms aanleiding geeft 
tot werkonderbrekingen door overbelasting. Bovendien kan de digitalisering 
bij de diensten van de FOD Financiën slechts in één zaal per gebouw gebeu-
ren, waardoor soms moet worden gewerkt met een beurtrol voor alle gebrui-
kers. Alle papieren documenten die nuttig zijn voor de behandeling van het 
teruggavedossier, worden gedigitaliseerd en gearchiveerd in de bevoegde 
registratiekantoren, wat de omloop van de stukken maximaal beperkt.

Het programma beschikt over verschillende schermen die moeten worden 
ingevuld door iedereen die in de procedure optreedt. In de eerste fase wordt 
het dossier behandeld door het registratiekantoor. De ambtenaar die het dos-
sier behandelt, vult alle rubrieken in (identiteit van de partijen, wijze van beta-
ling van de teruggegeven bedragen, voorwaarden die inherent zijn aan het 
wetsartikel in kwestie) en berekent het bedrag van de teruggave. Vervolgens 
stuurt hij het dossier (via zijn persoonlijk paswoord) naar de gewestelijke di-
rectie. Het registratiekantoor kan geen wijzigingen meer aanbrengen aan het 
dossier, tenzij de gewestelijke directie het terugzendt voor het aanbrengen 
van rechtzettingen. In een tweede fase verifiëren de ambtenaar of ambtena-
ren van de gewestelijke directie het werk dat het registratiekantoor heeft uit-
gevoerd. Ze controleren ook de berekening van de terug te geven bedragen 
en valideren die of niet. Wanneer het dossier klaar is, wordt het doorgezonden 
naar de directeur, die beslist te ordonnanceren414. De toepassing genereert 
de elektronische betalingsbestanden en de gedetailleerde staten415, alsook 
de verschillende brieven die aan de aanvrager moeten worden verzonden. 
De gewestelijke directeur van de Registratie van Brussel ondertekent de or-
donnanties voor het hele land.

Sommige verrichtingen zijn slechts mogelijk in het stadium van de gewes-
telijke directie. Zo kan enkel de gewestelijke directie een rekeningnummer 
wijzigen wanneer het dossier zich in de fase “te ordonnanceren” bevindt, een 
overzicht van de dossiers krijgen tegen een bepaalde datum en fase, een 
dossier terugzenden naar de fase “bij de directeur” of de effectieve datum 
van de betaling berekenen.

Telkens wanneer het dossier naar een andere fase of naar een ander kan-
toor wordt doorgestuurd, wordt automatisch een een pdf-document aange-
maakt. Het vertegenwoordigt de stand van zaken van het dossier en bevat 
de volgende gegevens: de datum en het uur van de aanmaak van dat pdf-
document, de naam van het personeelslid dat het dossier in die fase heeft 
behandeld en het bevoegde kantoor.

413 De ambtenaren beschikken over een handleiding in verband met de digitalisering die op 1 novem-
ber 2009 werd geactualiseerd.

414 De verschillende behandelingsfasen van een dossier bij de gewestelijke directie kunnen de vol-
gende zijn: “in de directie”, “bij de directeur”, “te ordonnanceren”, “geordonnanceerd”, “niet aan-
vaarden”, “stand nul” (in geval van compensatie tussen het terug te geven bedrag en bestaande 
schulden).

415 Deze documenten vervangen de borderellen “verrichtingen in verband met de ordonnantie”.
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2 Vaststellingen

2.1 Toepassing van de wettelijke regels en de administratieve voor-
schriften in het kader van de geautomatiseerde procedure

De invoering van de geautomatiseerde procedure heeft het voor de adminis-
tratie mogelijk gemaakt haar achterstand bij de behandeling van de terug-
gavedossiers in te lopen. De automatisering is slechts de elektronische ver-
werking van de vroegere procedure op basis van gedrukte formulieren. De 
administratieve voorschriften uit de onderrichting van 30 oktober 2007 blijven 
van toepassing. Op het vlak van de berekening van het terug te geven be-
drag, biedt de automatisering van de procedure geen meerwaarde. Aange-
zien het TR-programma  geen berekeningsmodule bevat, moet de ambtenaar 
die het dossier behandelt manueel het bedrag berekenen en invoeren in het 
systeem. De digitalisering van alle papieren documenten die nuttig zijn voor 
de behandeling van het teruggavedossier heeft de omloop van de stukken 
echter ingekort en een snelle uitwisseling van informatie tussen de diensten 
mogelijk gemaakt, wat bijdraagt tot een snellere behandeling van de dos-
siers. Volgens de elementen die de minister van Financiën aanhaalde in zijn 
schriftelijke antwoord van 13 oktober 2011 en volgens de opmerkingen die de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie formuleerde, wer-
den tussen 1 januari 2009 en 20 oktober 2011 voor heel België 63.724 dos-
siers ingevoerd in het TR-programma. In 2.386 van die 63.724 dossiers (dat 
is 3,7 %) nam de behandeling van de teruggave meer dan acht maanden tijd 
in beslag, waardoor verwijlintresten moesten worden betaald aan de belas-
tingplichtige. Dat percentage wordt ruimschoots overschreden door drie van 
de tien gewestelijke directies die in België belast zijn met teruggaven, name-
lijk Mechelen, Luik en Antwerpen. Bij hen bedraagt het aantal dossiers met 
een behandelingstermijn van meer dan acht maanden respectievelijk 5,7 %, 
7,2 % en 9,3 %.

2.2 Toegepaste beveiligingsmaatregelen

De eerste vaststelling betreft de digitalisering van de documenten. De origi-
nele gedigitaliseerde aanvraag bevat het rekeningnummer van de rechtheb-
bende. Vervalsing van dat nummer op het originele document kan soms niet 
worden ontdekt bij de controle van het gedigitaliseerde stuk. Deze fraude 
zou pas na enkele maanden aan het licht kunnen komen wanneer de aan-
vrager zich zorgen maakt over de afloop van de procedure. Een bijkomende 
moeilijkheid daarbij is dat de brief waarin het bedrag van de teruggave wordt 
aangekondigd, niet systematisch naar de aanvrager wordt gezonden. 

De tweede vaststelling betreft de toegang tot de informaticatoepassing. Om 
toegang te hebben tot het programma moet de code van het betrokken re-
gistratiekantoor of de gewestelijke directie worden ingevoerd en de geheime 
code die aan die dienst werd toegekend. De toekenning van die toegang 
wordt niet gecontroleerd door de hiërarchie. Een module van de toepassing 
maakt het mogelijk de personeelsgegevens te beheren. Deze gegevens wor-
den gebruikt voor het verzenden van het teruggavedossier van de ene fase 
naar de andere en voor het beheer van de briefwisseling waarin de beheer-
der van het dossier wordt vermeld. In deze module is het mogelijk een per-
soneelslid toe te voegen die zijn coördinaten invoert en zijn paswoord kiest. 
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Bij de controle door het Rekenhof is gebleken dat, als men de toegangscode 
van de dienst kent, het mogelijk is in de selectie van het personeel iemand 
van buiten de dienst in te voeren. Meer nog, het is dan mogelijk een fictieve 
identiteit te creëren aan wie men een paswoord toekent, zodat men zich via 
die fictieve identiteit kan gaan mengen in het beheer van het teruggavedos-
sier. Er bestaat op dat punt geen veiligheidsfilter. Bij de simulaties die naar 
aanleiding van de controle door het Rekenhof werden uitgevoerd, kon bo-
vendien de beslissing om te ordonnanceren, die in principe enkel door de 
gewestelijke directeur kan worden genomen, worden ingevoerd door andere 
ambtenaren van de gewestelijke directie.

2.3 Hiërarchische controle 

In de registratiekantoren worden de geïnformatiseerde teruggavedossiers 
behandeld door de ontvanger zelf of door een of twee ambtenaren van de 
dienst. Indien hijzelf het dossier niet behandelt, doet de ontvanger controles 
via steekproeven. In dat verband werd tijdens een vergadering van de ge-
westelijke directeurs die door de administrateur van de pijler Rechtszekerheid 
werd georganiseerd416, beslist de aandacht van de ontvangers te vestigen op 
het feit dat ze verantwoordelijk blijven voor de behandeling van de terugga-
vedossiers, ondanks de informatisering. Ze moeten zich vergewissen van de 
staat van de stukken die aan de gewestelijke directie worden toegezonden 
en vóór de verzending van het dossier, moeten ze de formele regelmatigheid 
van het verzoekschrift, het bestaan van eventuele fiscale schulden en de 
woonplaats van de partijen controleren. Ze hebben ook de taak de referen-
tie TR in de marge van de ontvangst aan te brengen in het register van de 
burgerlijke akten en te verifiëren of er geen andere aanvraag tot teruggave 
bestaat. Er werd ook overwogen dat de ontvanger persoonlijk het geïnforma-
tiseerd dossier naar de gewestelijke directie zou sturen.

Voorts bestaat er op één van de schermen van de TR-toepassing die voorbe-
houden zijn voor de gewestelijke directies, een vak voor commentaar ter 
attentie van de ambtenaren van de registratiekantoren die de dossiers be-
handelen. De gewestelijke directeurs met wie werd gesproken, uiten echter 
twijfels over de doeltreffendheid van deze demarche eenmaal het dossier is 
afgesloten. 

De centrale diensten van de administratie en de gewestelijke directeurs van 
de Registratie houden periodiek vergaderingen waarop de moeilijkheden 
kunnen worden besproken die de gebruikers van de TR-toepassing onder-
vinden.

2.4 Communicatie met de Algemene Administratie van de Inning en 
de Invordering

De ontvangers hebben de plicht de gegevens in verband met eventuele fis-
cale schulden van de aanvrager te raadplegen in de ICPC-toepassing van de 
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering om eventueel een 
compensatie door te voeren tussen die schulden en de terug te geven be-
dragen. Dat element wordt overigens eveneens gecontroleerd door de dien-
sten van de gewestelijke directie. De betrokken ambtenaren pleiten voor een 
416 Notulen van de vergadering van 21 april 2011, punt 6.
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betere samenwerking met de diensten die met de invordering zijn belast, om 
zeker te kunnen zijn dat ze de meest recente informatie raadplegen417. Het is 
immers zo dat een update van de gegevens over de schulden kan gebeuren 
bv. vlak nadat de ontvanger de toepassingen heeft geraadpleegd.

2.5 Vorming van de gebruikers

De gebruikers van de nieuwe TR-toepassing hebben geen algemene vor-
ming gekregen. Een mobiele ploeg heeft alle registratiekantoren alsook de 
gewestelijke directies bezocht om de procedure voor de digitalisering in de 
praktijk toe te lichten. De administratie heeft bovendien de formule Teach the 
teacher toegepast door enkele ambtenaren op te leiden die vervolgens die 
kennis aan hun collega’s moesten doorgeven. De ambtenaren van de gewes-
telijke directies stellen echter vast dat de personeelsleden van de registratie-
kantoren meestal niet op de hoogte zijn van de werkmethode van de directie 
en ze betreuren dat. Onderrichtingen, handleidingen en gedetailleerde over-
zichten scherm per scherm over het TR-programma worden eveneens ter 
beschikking van de gebruikers gesteld op het intranet van de FOD Financiën.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan dat de administratie alles in het werk zou stellen 
om de dossiers binnen de maximale termijn van acht maanden te behande-
len en aldus de betaling van verwijlintresten te vermijden. 

Wat betreft de gevaren voor eventuele vervalsing van de gedigitaliseerde 
documenten, en meer bepaald van de bankgegevens, is het nodig het ge-
bruik van de gedigitaliseerde documenten te beveiligen. Om de risico’s te 
beperken zouden de ontwerpers van het TR-programma bovendien de mo-
gelijkheid kunnen onderzoeken een geïnformatiseerd alarmsignaal te instal-
leren wanneer een rekeningnummer van een rechthebbende – een natuurlijk 
persoon die als privé-individu optreedt - x aantal keer voorkomt tijdens een 
periode y. Die boodschap zou eventueel een snellere verificatie van de ge-
grondheid van de verrichting mogelijk maken.

De toegang tot de TR-toepassing moet beter worden beveiligd. Aan de ge-
machtigde ambtenaren zou een persoonlijke code moeten worden toege-
kend (met controle van de hiërarchie) opdat zij toegang zouden hebben tot 
het programma voor de teruggave van de registratierechten. Die persoonlijke 
code zou in de plaats komen van een code die aan de dienst is toegekend. 
Voorts zou, wanneer een nieuw personeelslid wordt toegevoegd aan de lijst 
van personen die door hun hiërarchie ertoe gemachtigd zijn toegang te heb-
ben tot de toepassing, een filter moeten worden ingebouwd. Die filter moet 
de coördinaten die de betrokkene invoert, koppelen aan de gegevens waar-
over de dienst human resources beschikt om op die wijze na te gaan of de 
persoon in kwestie gemachtigd is om de TR-toepassing te gebruiken.

Wanneer steeds dezelfde fouten worden vastgesteld bij de behandeling van 
de dossiers, verdient het de voorkeur de commentaar van de gewestelijke 
directeurs of hun diensten via e-mail of algemene boodschappen mee te 

417 De raadpleging van de geïnformatiseerde toepassingen van de Administratie van de Invordering 
zou immers kunnen gebeuren tussen twee periodes van invoering van de schulden in.
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delen aan de registratiekantoren, en dus niet via het daartoe bestemde vak 
in de TR-toepassing .

Parallel met de raadpleging van de geïnformatiseerde toepassingen, zou een 
proactieve communicatie tussen de diensten Invordering en de diensten van 
de Patrimoniumdocumentatie (eventueel via het uitwisselen van mails) van 
aard zijn de moeilijkheden op te lossen waarmee de dienst te maken krijgt 
die instaat voor het beheer van de teruggavedossiers.

Een volledigere algemene vorming, die de nadruk legt op de respectieve rol 
van elk van de actoren zou het versnipperd beeld van de taken - dat door 
sommige ambtenaren wordt betreurd - vermijden.

4  Reactie van de minister

De minister van Financiën heeft de opmerkingen doorgestuurd die de Alge-
mene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie formuleerde met be-
trekking tot de conclusies van de audit. Naast statistische informatie omvat 
de brief van de minister ook een reactie op de bevindingen en de aanbevelin-
gen van het Rekenhof over de beveiliging van de informaticatoegang en de 
digitalisering van de documenten, over de communicatie tussen de betrok-
ken diensten en over de opleiding van de ambtenaren die belast zijn met de 
teruggavedossiers.

Om de eventuele vervalsing van gedigitaliseerde documenten tegen te gaan, 
pleiten de minister en de administratie ervoor dat de vraag om teruggave 
van registratierechten door de ontvanger geparafeerd zou worden zodra de 
vraag bij zijn ontvangstenkantoor wordt ingediend, dat de vraag onmiddellijk 
zou worden gescand en dat de ontvanger het papieren document zou ver-
gelijken met de digitale versie. De controle van rekeningnummers die vaak 
terugkomen, levert problemen op omdat veel notarissen hun eigen rekening-
nummers gebruiken in vragen om teruggave. Bovendien ontvangt elke be-
gunstigde vóór de teruggave in principe een brief waarin de administratie 
vraagt om het opgegeven rekeningnummer te controleren.

Om het probleem met de beveiliging van de informaticatoegang op te los-
sen, zal de TR-applicatie begin 2012 gemigreerd worden naar een nieuwe 
database “DB2”, die verbonden wordt met het IAM-systeem418. Dat systeem 
wordt gekoppeld aan het personeelsbestand en aan de verschillende rollen 
en functies van de medewerkers. Elke medewerker ontvangt op dat moment 
een persoonlijke identificatiecode.

Dat de commentaar van de gewestelijke directeurs vermeld wordt in het daar-
toe bestemde vak in de TR-applicatie, heeft als voordeel dat de commentaar 
permanent geconsulteerd kan worden en makkelijk kan worden teruggevon-
den, wat niet het geval is bij afzonderlijke mails. De gewestelijke directies 
kunnen courante fouten echter signaleren, per dienstbrief of in een nota.

Wat de relaties met de diensten van de Invordering betreft, is het zo dat de 
TR-applicatie wekelijks een bestand zal genereren dat vervolgens wordt op-

418 IAM staat voor Identity and Access Management. Dat systeem werd door de FOD Financiën ont-
wikkeld om enkel ambtenaren toegang te geven tot de informatie en de talrijke gegevens met 
betrekking tot de belastingplichtigen te beveiligen.
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geladen in de globale balans van de vorderingen en schulden in het ICPC-
programma419 van de sector Directe belastingen. Dat maakt het mogelijk de 
schulden transversaal te compenseren tussen de verschillende administra-
ties.

De opleiding inzake teruggaves is een onderdeel van de algemene opleiding 
van de medewerkers van de Algemene Administratie van de Patrimonium-
documentatie. In de loop van 2012 wordt een specifieke opleiding georgani-
seerd over de TR-applicatie.

419 Applicatie van de Administratie van de Invordering.
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FOD Sociale Zekerheid: Beveiliging van de informatica 

Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg de FOD Sociale Zekerheid heeft ge-
geven aan de aanbevelingen die een consultant in 2007 had geformuleerd 
over de beveiliging van de informatica. Het Rekenhof deed zijn onderzoek 
in de context van de hervormingen bij de FOD (telewerk, opheffing van de 
vaste posten…). Het heeft de algemene risico’s van de beveiliging van de in-
formatica onderzocht. Hoewel verschillende aanbevelingen werden gevolgd, 
blijven diverse tekortkomingen die in 2007 werden vastgesteld, nog steeds 
bestaan.

1 Context

1.1 Kader van de audit

In 2007 onderzocht een consultant de beveiliging van de informatica bij de 
FOD Sociale Zekerheid. Hij bestudeerde elf algemene risicodomeinen en 
formuleerde talrijke aanbevelingen.

In zijn audit van 2011 heeft het Rekenhof voornamelijk aandacht voor het 
gevolg dat aan deze aanbevelingen werd gegeven. Het analyseert verschil-
lende evoluties die zich sinds 2007 hebben voorgedaan in de organisatie 
van de FOD. Deze evoluties zorgen ervoor dat bepaalde aspecten van de 
beveiliging van de informatica van groter belang worden. 

1.2 Evolutie van de organisatie van de FOD

Sinds de audit van 2007 zorgde de NoVo-hervorming420 voor een wijziging in 
de beveiliging van de informatica van de FOD. Zo werd een groot deel van de 
geïndividualiseerde en vaste werkposten afgeschaft. Ook het telewerk werd 
verder uitgebreid, waardoor de personeelsleden vaker buiten het gebouw 
werken. Er werden ook nieuwe toepassingen ingevoerd (Communit-e; Handi-
web) voor de directie-generaal Personen met een Handicap waarbij externen 
rechtstreeks toegang hebben tot de informaticasystemen van de FOD.

Om zijn dossiers te behandelen gebruikt de FOD voorts informatie van ver-
schillende andere FOD’s en overheidsinstellingen, zoals:

•	 de FOD Financiën (inkomsten van de rechthebbenden op uitkeringen 
aan gehandicapten); 

•	 het Rijksregister van de natuurlijke personen; 
•	 de FOD Budget en Beheerscontrole (boeking van de verrichtingen); 
•	 de FOD Personeel en Organisatie (beheer van zijn eigen personeel);
•	 verschillende overheidsinstellingen van sociale zekerheid, waaronder 

de RSZ, het RSVZ via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en 
de Maatschappij voor Mechanografie ter Toepassing van de Sociale 
Wetten (SMALS).

420 De NoVo-hervorming verenigt de vele aspecten van het hervormingsproject van de FOD Sociale 
Zekerheid dat in 2008 werd opgestart en waarbij begin 2009 de meeste diensten op één site wer-
den gegroepeerd.
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1.3 Regels en procedures inzake beveiliging

De FOD heeft een dienst Beveiliging van de Informatie opgericht die recht-
streeks afhangt van de voorzitter van het directiecomité. Hij heeft eveneens 
een bureau voor Quality and Governance opgericht binnen de stafdienst ICT.

Naast de veiligheidsvereisten verbonden aan zijn eigen operationele werking 
is de FOD onderworpen aan de regels van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens en aan de uitvoeringsbesluiten ervan. Hij moet in dat 
verband de procedures volgen die de Commissie voor de Bescherming van 
de Persoonlijke Levenssfeer en haar sectorale comités hebben ingesteld.

Wanneer hij een beroep doet op de diensten van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid is de FOD eveneens onderworpen aan de regels en pro-
cedures inzake beveiliging die de Kruispuntbank heeft ingevoerd. Deze re-
gels werden opgesteld op grond van de wettelijke en reglementaire bepalin-
gen die gelden voor de Kruispuntbank. Ze steunen op de Cobit-criteria die 
algemeen erkend zijn.

1.4 Risico’s voor de beveiliging van de informatica

De algemene risico’s voor de beveiliging van de informatica van de FOD zijn 
van diverse aard.

Zo geven bepaalde toepassingen (meer bepaald bij de directie-generaal Per-
sonen met een Handicap) aanleiding tot rechtstreekse uitgaven, waardoor ze 
bloot staan aan fraude. Ze hebben een rechtstreekse financiële weerslag.

Handelingen die niet in overeenstemming zijn met de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer of met andere regels inzake vertrouwelijkheid kun-
nen eveneens de aansprakelijkheid van de FOD in het geding brengen. De 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn personeelsleden kan eveneens 
aan de orde worden gesteld.

Bovendien kunnen sommige types van incidenten inzake beveiliging, als ze 
niet correct worden behandeld, de continuïteit van de werking van de admi-
nistratie op de helling zetten.

Gelet op de sterke band tussen de FOD en een reeks andere FOD’s en 
instellingen, kan elk incident inzake de beveiliging bij de FOD de correcte 
werking van die andere instanties in gevaar brengen.

1.5 Audit en auditmethode

Het Rekenhof heeft van februari tot juni 2011 het volgende onderzocht:

•	 de beveiliging van de gebruikersnamen (login), paswoorden en andere 
wijzen van identificatie;

•	 de toekenning van de rechten aan de gebruikers;
•	 de bescherming van het netwerk tegen aanvallen;
•	 de bedrijfscontinuïteitsplannen en de disaster recovery plans;
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•	 de akkoorden gesloten met externe partners (service level agreements 
- SLA) en de andere maatregelen om de kwaliteit van de dienst te ver-
zekeren.

Het Rekenhof heeft vragenlijsten voorgelegd aan de verantwoordelijken van 
de FOD en heeft documenten van de FOD en van de Kruispuntbank voor de 
Sociale Zekerheid onderzocht. 

Bij de evaluatie van de antwoorden heeft het rekening gehouden met de 
criteria en aanbevelingen die de leveranciers van de belangrijkste geïnstal-
leerde systemen hebben geformuleerd.

1.6 Tegensprekelijke fase

De resultaten van de audit werden grondig doorgesproken met de vertegen-
woordigers van de FOD Sociale Zekerheid. 

Op 6 juli 2011 werd een ontwerpverslag verstuurd naar de minister van Soci-
ale Zaken. Het houdt rekening met de ontvangen opmerkingen. Ook de voor-
zitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid kreeg een kopie. 

De minister heeft geantwoord op 19 augustus 2011.

2 Resultaten van de controle

2.1 Aanbevelingen van de consultant

Wat de vijf onderzochte aspecten betreft, heeft het Rekenhof vastgesteld 
dat meerdere aanbevelingen uit de in 2007 door een consultant  uitgevoerde 
audit werden gevolgd.

Het gaat meer bepaald om de volgende maatregelen:

•	 oprichting van een helpdesk en een procedure voor hergebruikte of 
gewijzigde paswoorden;

•	 automatische communicatie van elke wijziging of schrapping van een 
functie zodat de toegangsrechten kunnen worden aangepast;

•	 desactivering van de toegangsrechten bij vertrek van een perso-
neelslid of bij niet-gebruik van die rechten;

•	 bescherming van de archieven;
•	 verbetering van de service level agreements.

Toch blijven verschillende tekortkomingen die op dat ogenblik werden vast-
gesteld en die nog steeds van belang zijn, bestaan.

2.2 Paswoorden en toegangsrechten

Een goed beheer van de paswoorden en van de toegangsrechten is es-
sentieel voor de werkzaamheden van de FOD Sociale Zekerheid (telewerk, 
opheffing van de meeste vaste werkposten, toegang verleend aan externe 
personen).
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Het Rekenhof heeft verschillende tekortkomingen vastgesteld op dat vlak.

In de eerste plaats zijn de paswoorden niet lang en complex genoeg. Bo-
vendien wordt een frequente wijziging ervan niet opgelegd zoals over het 
algemeen gebruikelijk is.

Een minimale bewaartijd voor de paswoorden wordt evenmin opgelegd. De 
gebruikers kunnen dus hun paswoorden herhaaldelijk wijzigen in de loop 
van enkele uren en hun vroeger paswoord recupereren. De historiek van de 
paswoorden wordt voorts beperkt tot de laatste drie.

Voorts hebben de gebruikers de mogelijkheid zelf bepaalde beveiligings-
maatregelen op hun werkposten uit te schakelen, meer bepaald de duur van 
de inactiviteit die hun scherm in waaktoestand brengt (timeout). Ze vergroten 
aldus het risico dat een derde toegang krijgt tot hun computer.

De paswoorden en toegangsmachtigingen worden bovendien niet op een 
gecentraliseerde wijze beheerd. Ondanks verschillende inspanningen op dat 
gebied worden de toegekende toegangsrechten niet op een systematische 
wijze opgevolgd en geactualiseerd. In één specifiek geval is de FOD niet in 
staat te bevestigen dat de hiërarchie de aanvragen tot toegang heeft goed-
gekeurd.

Bij ten minste één belangrijke toepassing krijgen externe personen toe-
gangsrechten toegekend zonder een rechtstreekse interventie van de 
FOD. Voor de interne gebruikers van deze toepassing heeft de dienst Be-
veiliging van de Informatie geen kennis van de wijze waarop de toegangs- 
machtigingen tot de verschillende modules worden gedefinieerd. Aan het 
Rekenhof werd meegedeeld dat deze toepassing zeer binnenkort grondig 
zou moeten worden herzien.

2.3 Beveiligingsbeleid en regels voor het goed gebruik van de sys-
temen

Een beleid voor de beveiliging van de informatie is noodzakelijk om de rechts-
zekerheid van de gebruikers te waarborgen, een eenvormig gedrag in de 
gehele FOD te verzekeren en tegemoet te komen aan de vereisten opgelegd 
door verschillende externe instanties. Dat beleid moet de regels bepalen die 
ter zake van toepassing zijn en ze bekend maken aan de betrokken perso-
nen, onder meer de personeelsleden.

In dat verband stelt het Rekenhof vast dat de gedragscode voor elektroni-
sche informatie-uitwisseling en internetgebruik, die in het arbeidsreglement 
moet worden opgenomen, nog steeds niet is gefinaliseerd. 

Het Rekenhof stelt eveneens vast dat er leemten bestaan in het volledig en 
systematisch registreren van de acties van de gebruikers.
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Hoewel de FOD een verantwoordelijke heeft aangewezen voor elk gegeven 
en document, werd bovendien geen volledig en eenvormig classificatiesys-
teem ingevoerd dat de vertrouwelijkheid van de gegevens en de documenten 
waarborgt. 

2.4 Continuïteit van de werking van de informatica en disaster reco-
very plans

De continuïteit van de administratieve werking is een basisvereiste die zich 
uitbreidt tot de informaticafunctie. Ze veronderstelt dat technische en organi-
satiemaatregelen worden genomen en dat de vereiste investeringen gebeu-
ren. Ze veronderstelt eveneens dat de risico’s die de continuïteit in gevaar 
kunnen brengen, bekend zijn. 

In dat verband heeft het Rekenhof vastgesteld dat de FOD niet is overge-
gaan tot een systematische en volledige risicoanalyse van de informatie die 
hij beheert. Hij heeft noch een bedrijfscontinuïteitsplan, noch een disaster 
recovery plan opgesteld.

Voorts heeft de FOD nog steeds geen procedure ingevoerd voor een ge-
controleerde stopzetting (shutdown) waardoor het mogelijk is de sessies en 
andere lopende informaticawerkzaamheden op een harmonieuze manier af 
te sluiten.

Tot slot bestaat er ten minste één belangrijke toepassing (Tetra) waarvoor het 
materieel, de programmatuur en de drager zoals die momenteel functione-
ren, weldra zullen moeten verdwijnen. In de huidige stand van het project is 
de continuïteit op middellange termijn van de administratieve werking en de 
informaticawerking niet verzekerd.

2.5 Sluiting en opvolging van de service level agreements

De talrijke interacties met de instellingen die informatie bezitten die voor de 
FOD Sociale Zekerheid nuttig is voor de behandeling van zijn dossiers, moe-
ten correct worden beheerd. Zoniet kunnen de kwaliteit en de continuïteit van 
de diensten in kwestie in gevaar komen.

Het Rekenhof heeft de belangrijkste akkoorden die met deze instellingen 
werden gesloten, onderzocht.

Wat meer bepaald de akkoorden betreft die met Smals werden gesloten, 
heeft het vastgesteld dat de service level agreements (SLA) die de kwaliteit 
van de dienstverlening van Smals preciseren aan de hand van meetbare in-
dicatoren, niet in overeenstemming werden gebracht met de huidige praktijk.

Bovendien worden voor de onvolkomenheden die bij de uitvoering van deze 
SLA worden vastgesteld, geen corrigerende acties ondernomen of voorge-
steld.
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2.6 Centralisatie van de informatie inzake beveiliging

De informatie over het beveiligingsbeleid en de gebeurtenissen op dat vlak 
moet op een gecentraliseerde en geconsolideerde manier worden geregis-
treerd, al was het maar om een gepast antwoord te kunnen bieden voor inci-
denten of onderzoeken in dat verband. Aan deze vereiste is in principe vol-
daan sinds de FOD een dienst Beveiliging van de Informatie heeft opgericht.

Het Rekenhof stelt echter vast dat deze dienst niet systematisch op de hoog-
te wordt gebracht van de genomen beveiligingsmaatregelen of van de wijze 
waarop ze dagelijks worden toegepast.

Ingevolge de recente evoluties (zie punt 1.2) zijn sommige van die onvolko-
menheden op een kritiek punt gekomen of kunnen ze praktische moeilijk-
heden veroorzaken voor de dienst Beveiliging van de Informatie als hij zijn 
opdrachten volledig wil uitvoeren.

3 Conclusies en aanbevelingen 

Op grond van die vaststellingen formuleert het Rekenhof de volgende aan-
bevelingen:

•	 De lengte (minimum acht karakters) en de complexiteit van de pas-
woorden moeten worden verhoogd en de paswoorden moeten vaker 
worden gewijzigd. 

•	 De gebruikers zouden niet langer zelf de beveiligingsmaatregelen op 
hun werkposten mogen kunnen uitschakelen, meer bepaald wat betreft 
de termijn van inactiviteit die het scherm in waaktoestand brengt (time-
out).

•	 De informatie over de paswoorden en de toegangsrechten voor de ver-
schillende toepassingen moet worden gecentraliseerd.

•	 Alle aanvragen tot toegang moeten officieel door de hiërarchie worden 
goedgekeurd.

•	 De toegangsrechten tot alle systemen moeten systematisch worden 
herzien om de rechten te schrappen die niet langer noodzakelijk zijn.

•	 De gedragscode voor de elektronische informatie-uitwisseling en het 
internetgebruik binnen de FOD en de opname ervan in het arbeidsre-
glement moeten op korte termijn worden gefinaliseerd.

•	 Er moet een beleid en een classificatiesysteem worden gedefinieerd 
voor de vertrouwelijkheid van de gegevens en van de documenten.

•	 Bij de kritieke toepassingen moeten de acties van alle gebruikers sys-
tematisch worden geregistreerd en moeten de aldus opgestelde lijsten 
regelmatig worden onderzocht.

•	 Een systematische risicoanalyse van de informatie moet worden geor-
ganiseerd. Op basis daarvan moeten een bedrijfscontinuïteitsplan en 
een disaster recovery plan worden opgesteld.
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•	 Voor de belangrijke toepassingen die op zeer korte termijn moeten 
worden herzien, moeten de nodige werkzaamheden worden uitge-
voerd om de continuïteit van de dienst te verzekeren. Bij de herziening 
van deze systemen moeten de taken en de verantwoordelijkheden pre-
cies worden gedefinieerd. Hierbij moet in gepaste toegangsmachtigin-
gen worden voorzien met naleving van de noodzakelijke scheiding van 
functies.

•	 Een gecontroleerde procedure van stopzetting (shutdown) moet wor-
den ingevoerd, waardoor het mogelijk is de verschillende lopende in-
formaticawerkzaamheden op een harmonieuze wijze af te sluiten.

•	 De service level agreements die met Smals zijn gesloten, moeten in 
overeenstemming worden gebracht met de praktijk bij de FOD. Effec-
tieve maatregelen moeten worden genomen wanneer onvolkomenhe-
den bij de toepassing ervan worden vastgesteld.

•	 De dienst Beveiliging van de Informatie moet systematisch op de hoog-
te worden gebracht van de beveiligingsmaatregelen die binnen de FOD 
worden genomen en van de toepassing ervan.

4 Antwoord van de minister 

In haar antwoord van 19 augustus 2011 stemt de minister van Sociale Zaken 
in met de voornaamste aanbevelingen van het Rekenhof en formuleert ze de 
volgende verduidelijkingen. 

Wat betreft de problematiek van de paswoorden en de toegangsrechten, zal 
de migratie naar het nieuwe domein starten in september 2011. Daarbij zul-
len maatregelen worden genomen om de paswoorden beter te beveiligen en 
rekening worden gehouden met de aanbevelingen van het Rekenhof (lengte, 
complexiteit en geldigheidsduur van het paswoord, historiek van de paswoor-
den).

Tijdens die migratie zal de FOD nagaan welke parameters kunnen worden 
gebruikt voor de schermbeveiliging.

Er zal een overheidsopdracht worden uitgeschreven voor het gecentrali-
seerd beheer van de paswoorden, de toegangen en de machtigingen voor 
de interne informatiesystemen. De ministerraad heeft de procedure onlangs 
goedgekeurd.

De dienst Beveiliging van de Informatie zal de gegevens bijwerken van de 
diverse applicaties die binnen de FOD Sociale Zekerheid worden gebruikt. 
Hij zal daarbij als volgt te werk gaan:

•	 de toepassingen voor de sociale zekerheid waarvan de dienst Bevei-
liging van de Informatie de toegangen beheert, komen eerst aan bod;

•	 daarna volgen de applicaties die de stafdienst ICT beheert;

•	 tot slot volgen de applicaties die rechtstreeks door andere diensten 
van de FOD of door derden worden beheerd.
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De toegangen zullen worden gecontroleerd. De gebruikersverklaringen of de 
door de gebruikers ondertekende goedkeurende vermeldingen zullen wor-
den gecontroleerd of opgevraagd. Ook de verklaringen voor het gebruik van 
het rijksregister zullen worden gevraagd.

Elke categorie van applicaties zal periodiek worden herzien zodat rechten 
die niet langer nodig zijn, kunnen worden geschrapt.

Er komen nieuwe aanvraagformulieren voor de toegang tot de applicaties, 
die de hiërarchie en de gebruiker zullen moeten ondertekenen voordat toe-
gang kan worden verleend.

Op basis van een voorafgaande studie kan worden ingeschat welke inspan-
ningen nodig zijn om de registratie van de handelingen van de gebruikers uit 
te breiden en welke impact dat zal hebben.

Wat het beveiligingsbeleid betreft en de regels voor het goede gebruik van de 
systemen, wordt gewerkt aan een informatie- en sensibiliseringscampagne 
en infosessies over goede praktijken. Dat alles is gepland voor 2012. Indien 
nodig zal men het arbeidsreglement (of de bijlagen) aanpassen.

In het kader van de bestuursovereenkomst van de FOD staan er projecten 
voor document management en records management op stapel. Die pro-
jecten hebben betrekking op het beheer van de levenscyclus van documen-
ten (documenten die wijzigingen ondergaan) en van records (documenten 
of andere registraties die niet meer worden gewijzigd). In het kader van die 
projecten zal een systeem worden uitgebouwd om de vertrouwelijkheid van 
gegevens te classificeren en zullen er niveaus voor de vertrouwelijkheid wor-
den vastgelegd.

Het vertrouwelijkheidsniveau van documentreeksen wordt momenteel al be-
paald op de selectielijsten (werkinstrument van records management). Die 
selectielijsten bestaan voor alle diensten van de FOD en moeten jaarlijks 
worden bijgewerkt. Ze zullen ook als basis dienen voor het records manage-
ment-project.

Wat de bedrijfscontinuïteit en disaster recovery betreft, voorziet de bestuurs-
overeenkomst van de FOD in een project Business Continuity.  

Voor elk informaticasysteem bestaan er disaster recovery-procedures. Deze 
zullen moeten worden opgenomen in een toekomstig continuïteitsplan.

Voor het mainframe, de Windows-servers en de Unix-servers bestaan er 
gecontroleerde stroomonderbrekingsprocedures en worden er regelmatig 
simulaties uitgevoerd.

Het mainframe van de Tetra-toepassing zal nog minstens vijf jaar integraal 
worden ondersteund. Fedict bestudeert momenteel de evolutie van het sys-
teem.
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Wanneer tekortkomingen worden vastgesteld in de vele interacties met in-
stellingen die over nuttige gegevens beschikken voor de FOD, wordt samen 
met hen nagedacht over gepaste maatregelen. Dit gebeurt in periodieke ver-
gaderingen of op de gepaste manier naargelang de hoogdringendheid.

Momenteel wordt ook onderzocht hoe de service level agreements kunnen 
worden verbeterd.

Tot slot wordt momenteel gewerkt aan de optimalisering van de informatie-
uitwisseling met de dienst Beveiliging van de Informatie.
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FOD Mobiliteit en Vervoer : Uitvoering van de tiende  
bijakte aan het samenwerkingsakkoord Beliris

Het vastleggingspercentage van de middelen uitgetrokken voor de bevor-
dering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, 
lag tussen 2008 en 2010 (68 %) opmerkelijk hoger dan in de periode 2005-
2007 (52,5 %). Vooral de kredieten voor investeringen in mobiliteit, die meer 
dan een derde van het investeringsprogramma uitmaken, werden vrij veel 
benut. Toch blijven projecten vertraging oplopen. Dat komt door knelpun-
ten die het Rekenhof al in een vorig onderzoek vaststelde, namelijk de vaak 
onrealistische planning en de lange doorlooptijden. Gelet op het evolutieve 
karakter van de doelstellingen van het samenwerkingsakkoord, zou het aan-
gewezen zijn criteria te bepalen in het in 1993 aangekondigde raamakkoord 
dat echter niet werd gesloten.

1 Context

1.1 Voorwerp van het onderzoek

De federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen samen ini-
tiatieven nemen om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van 
Brussel uit te bouwen en te bevorderen. Een samenwerkingscomité, dat be-
staat uit vier ministers van de federale regering en vier ministers van de 
Brusselse gewestregering, beslist bij consensus over de invulling van het in-
vesteringsprogramma. Deze gemeenschappelijke initiatieven kunnen geheel 
of gedeeltelijk worden gefinancierd door de algemene uitgavenbegroting421.

Op 15 september 1993 werd een samenwerkingsakkoord gesloten dat de 
budgettaire bijdrage voor 1993 en 1994 vastlegde van de federale Staat in 
een aantal dringende infrastructuurwerken op het grondgebied van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Dit akkoord staat bekend onder de benaming 
“Beliris”.

Om de verbintenissen van de federale Staat te verlengen en nieuwe projec-
ten op te nemen, is het initiële samenwerkingsakkoord nadien aangevuld met 
tien bijakten. De tiende bijakte dateert van 6 mei 2008 en legt het investe-
ringsprogramma voor de jaren 2008, 2009 en 2010 vast, voor een totaal ge-
raamd bedrag van 609 miljoen euro (overdracht van de niet-gebruikte saldi 
van de vorige jaren inbegrepen).

De directie Vervoerinfrastructuur (DVI) van de FOD Mobiliteit en Vervoer 
zorgt voor de praktische uitvoering van de investeringsprogramma’s.

Een coördinatiecomité, dat bestaat uit federale en gewestelijke ambtenaren 
en uit vertegenwoordigers van de bevoegde federale en gewestelijke minis-
ters, komt maandelijks samen om de administratieve, technische en financi-
ele vooruitgang van de dossiers te bespreken.

De middelen om het samenwerkingsakkoord uit te voeren, worden sinds 
2001 ingeschreven op het fonds ter financiering van de internationale rol en 

421 Artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.
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de hoofdstedelijke functie van Brussel op programma 33.56.2 van de begro-
ting422 (hierna: Belirisfonds). Dit begrotingsfonds wordt voornamelijk gefinan-
cierd door een voorafname op de opbrengst van de personenbelasting. Tus-
sen 2008 en 2010 werd aldus jaarlijks 125 miljoen euro aan het Belirisfonds 
toegewezen.

Als vervolg op de onderzoeken naar de uitvoering van de vorige investerings-
programma’s van het Belirisfonds423, heeft het Rekenhof de tiende bijakte 
(periode 2008-2010) onderzocht. Het onderzoek wil in de eerste plaats een 
financiële balans opmaken van de uitvoering van het investeringsprogramma 
2008-2010. Daarnaast werd ook onderzocht of de projecten conform de wet-
telijke en reglementaire bepalingen werden gepland en uitgevoerd.

1.2 Wettelijk en reglementair kader 

•	 Artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot 
de Brusselse instellingen (hierna: Brusselwet); 

•	 Wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering 
van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot 
wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprich-
ting van begrotingsfondsen;

•	 Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn tien bijakten.

1.3 Onderzoeksmethode

De vaststellingen steunen voornamelijk op een analyse van documenten, 
zoals de beslissingen van het samenwerkingscomité en de notulen van het 
coördinatiecomité. Vastleggings- en vereffeningsdossiers werden steek-
proefsgewijs gecontroleerd.

1.4 Tegensprekelijke procedure

Het onderzoek werd op 12 januari 2011 aangekondigd bij de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, in haar hoedanigheid van voorzitter van 
het samenwerkingscomité, de staatssecretaris voor Mobiliteit en de voorzit-
ter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Op 13 juli 2011 werd een voorontwerp van verslag ter commentaar toegezon-
den aan de voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Bij brief van 10 au-
gustus 2011 heeft de waarnemend voorzitter van de FOD zijn commentaar 
meegedeeld.

Zijn antwoord werd verwerkt in een ontwerpverslag, dat op 14 september 
2011 werd toegezonden aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid, met kopie aan de staatssecretaris voor Mobiliteit.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft haar opmerkingen 
bezorgd bij brief van 11 oktober 2011.

422 Wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol 
en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 
1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

423 Rekenhof, 162e Boek, Volume I, p. 278-285; Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 646-659.
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2 Resultaten van het onderzoek

2.1 Evolutie van de ontvangsten en uitgaven van het Belirisfonds

Het Rekenhof heeft in het verleden meermaals gewezen op de voortdurende 
stijging van het beschikbare saldo van het Belirisfonds door de onderbenut-
ting van de middelen424.

In 2009 is het saldo van de niet-aangewende vastleggingsmiddelen van het 
fonds door het hoge bedrag aan kredietvastleggingen (190,6 miljoen euro of 
bijna 98 % van het vastleggingsplafond) voor het eerst sinds de oprichting 
van het Belirisfonds fors gedaald (van 241,9 miljoen euro tot 197,4 miljoen 
euro).

In 2010 kon het vooropgezette investeringsprogramma echter maar voor 
82 % worden gerealiseerd. Vooral in de wijkcontracten (budget: 36,3 miljoen 
euro) en de sociale huisvesting (budget: 39,4 miljoen euro) werd weinig vast-
gelegd. Daardoor steeg het vastleggingssaldo in 2010 opnieuw tot 208,2 mil-
joen euro.

Omdat de vereffeningen in 2010 (143,5 miljoen euro) hoger lagen dan de ont-
vangsten (127,2 miljoen euro), is het saldo van de vereffeningsmiddelen vorig 
jaar voor de eerste keer sinds de oprichting van het Belirisfonds gedaald, tot 
468,3 miljoen euro.

De nog niet vereffende vastlegde bedragen van het Belirisfonds (het zoge-
naamde “encours”) stegen in 2009 fors (van 204,5 miljoen euro tot 287,4 mil-
joen euro). Door het grote bedrag aan vereffeningen in 2010 is dat encours 
in 2010 lichtjes gedaald tot 260,1 miljoen euro.

2.2 Gebruik van de vastleggingskredieten

2.2.1 Samenstelling en wijziging van het investeringsprogramma
In het investeringsprogramma bij de tiende bijakte zijn de verschillende  
initiatieven onderverdeeld in zes hoofdstukken425: mobiliteit, ontwikkeling 
van de strategische zones van het IOP426, Brusselse gebouwen en open-
bare ruimtes, stimulering van wijken, stadsparken en culturele initiatieven. 
Bepaalde projecten binnen zo’n hoofdstuk, zoals die over de wijkcontracten 
en de sociale huisvesting, groeperen tal van deelprojecten.

424 Rekenhof, 162e Boek, Volume I, p. 278-285; Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 646-659; Rekenhof, 
167e Boek, Volume I, p. 264-269; Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij het ontwerp 
van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2006, Parl. St. Kamer, 2005-06, nr. 51K2043/003, 
p. 105-106; Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij het ontwerp van staatsbegroting 
voor het begrotingsjaar 2007, Parl. St. Kamer, 2006-07, nr. 51K2704/003, p. 95-96; Commentaar 
en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 
2008, Parl. St. Kamer, 2007-08, nr. 52K0993/003, p. 85-86.

425 Het budgettair programma bevat nog een zevende hoofdstuk (“diverse”), dat naast de werkings-
kredieten van de DVI, een aantal andere posten bevat (herzieningen en verrekeningen, verplaat-
sing van nutsleidingen door concessiehouders).

426 Het door de Brusselse gewestregering op 20 december 2007 goedgekeurde  Internationaal Ont-
wikkelingsplan (IOP) wil de internationale positie van Brussel als economisch, cultureel en toeris-
tisch centrum versterken door de ontwikkeling van collectieve voorzieningen in tien strategische 
zones.
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De tiende bijakte heeft een evolutief karakter, wat nieuw is in vergelijking met 
de vorige bijakten. De programmering kan evolueren in de tijd en naargelang 
van de vordering van de initiatieven. Ieder jaar, uiterlijk op 1 december, eva-
lueert het samenwerkingscomité de vooruitgang van de projecten. Naar aan-
leiding daarvan kan het, indien nodig, de bedragen en het programma van 
de bijakte aanpassen en ook een bijkomend jaar programmeren om nieuwe 
initiatieven op touw te zetten of lopende projecten voort te zetten.

De leden van het samenwerkingscomité moeten gezamenlijk ieder voorstel 
tot wijziging van het programma goedkeuren. Hetzelfde geldt voor de over-
dracht van middelen tussen de verschillende hoofdstukken.

De vergadering van het samenwerkingscomité van 19 december 2008 liet 
het investeringsprogramma ongewijzigd. Op 31 maart en 18 december 
2009 wijzigde het comité de lijst van initiatieven wel ingrijpend, met belang-
rijke verschuivingen tussen de middelen tot gevolg. In 2010 heeft het samen-
werkingscomité niet vergaderd, omdat de federale regering sinds eind april 
2010 enkel nog de lopende zaken mocht afhandelen.

Op zijn beurt kan het coördinatiecomité het investeringsprogramma ook wijzi-
gen, voor zover de aanpassingen binnen de bestaande hoofdstukken blijven 
en betrekking hebben op bedragen kleiner dan 250.000 euro. In de periode 
2008-2010 gebeurde dat vijf maal.

Om de mate van uitvoering van de tiende bijakte te kunnen nagaan, heeft 
het Rekenhof eerst de impact van die aanpassingen en wijzigingen op het 
investeringsprogramma berekend.

Tabel 1 –  Investeringsprogramma 2008-2010 (geactualiseerd op 31 decem-
ber 2010)

Hoofdstuk Aantal initi-
atieven (bij 
sluiten van de 
tiende bijakte

Initieel bud-
get 2008-
2010 (in mil-
joen euro)

Aantal initia-
tieven 2008-
2010 (na wij-
zigingen)

Aangepast 
budget 2008-
2010 (in mil-
joen euro)

1. Mobiliteit 19 158,2 20 226,3
2. Ontwikkeling strategische zones 

IOP
18 130,1 19 112,6

3. Brusselse gebouwen/openbare 
ruimtes

14 56,9 12 51,1

4. Stimulering van wijken 8 140,0 7 137,8
5. Stadsparken 8 47,8 8 36,8
6. Culturele initiatieven 13 26,9 12 25,0
Totaal 80 562,9 78 589,6

Bron: DVI

De toename van het krediet voor het hoofdstuk “mobiliteit” is voor een groot 
deel toe te schrijven aan de beslissing van het samenwerkingscomité van 
18 december 2009 om Beliris voor 55 miljoen euro te laten bijdragen in de 
aanschaf van rollend materieel door de Maatschappij voor Intercommunaal 
Vervoer te Brussel (MIVB). Als compensatie zijn de kredieten voor een aan-
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tal andere projecten uit de hoofdstukken 2 tot en met 6 verminderd of zelfs 
geschrapt.

2.2.2 Uitvoering van het investeringsprogramma

Tabel 2 – Uitvoering van het investeringsprogramma 2008-2010 (in miljoen 
euro)

Hoofdstuk Aangepast budget  
2008-2010

Vastgelegd 
bedrag 2008-2010

Vastleggings- 
percentage

1. Mobiliteit 226,3 197,0 87 %

2. Ontwikkeling strategische zones IOP 112,6 68,1 60,5 %

3. Brusselse gebouwen/openbare ruimtes 51,1 30,5 59,6 %

4. Stimulering van wijken 137,8 72,4 52,6 %

5. Stadsparken 36,8 14,7 39,6 %

6. Culturele initiatieven 25,0 16,6 66,2 %

Totaal 589,6 399,3 67,7 %

Bron: DVI

De vastleggingen voor de zes hoofdstukken van het programma 2008-
2010 bedroegen in totaal 399,3 miljoen euro, wat overeenstemt met een ge-
middeld vastleggingspercentage van 67,7 %.

Van de 78 initiatieven (zie tabel 1) werden 17 projecten (22 %) volledig vast-
gelegd. Het gaat om een bedrag van 163,5 miljoen euro of nagenoeg 28 % 
van het investeringsprogramma. Meer dan de helft van dat bedrag betreft 
gesubsidieerde initiatieven.

In de hoofdstukken 4 en 5 werd zelfs geen enkel initiatief volledig vastgelegd.

Zestien initiatieven, voor een totaal budget van 32,8 miljoen euro, werden 
niet vastgelegd en twaalf initiatieven, voor een totaal bedrag van 63,9 miljoen 
euro, werden slechts vastgelegd voor maximum 25 % van de uitgetrokken 
kredieten.

2.2.3 Oorzaken van de lage benuttingsgraad voor sommige projecten

Het Rekenhof heeft tijdens zijn onderzoek volgende knelpunten vastgesteld:

•	 De DVI haalt een ontbrekende of onrealistische planning als reden aan 
voor elf initiatieven zonder budgettaire vastlegging en voor zestien initia-
tieven die slechts in geringe mate zijn vastgelegd.

•	 Het investeringsprogramma bevat projectvoorstellen die technisch en ad-
ministratief nog niet voldoende zijn uitgewerkt en waarvoor de bevoegde 
beleidsinstanties nog niet de nodige principebeslissingen hebben geno-
men427.

427 Zo bestond er voor de oprichting van een nieuwe jeugdherberg in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in het najaar van 2010 nog onduidelijkheid over de locatie. De geplande ontwikkeling van 
de Delta-site kon enkel maar worden gerealiseerd op basis van een richtschema, dat de Brusselse 
gewestregering in juli 2011 nog niet had goedgekeurd.
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•	 De langdurige administratieve procedures voor de realisatie van een 
investeringsproject, zowel voor de voorbereidende studies, de steden-
bouwkundige vergunning als de gunning van de opdracht, is de basis van 
de lage benutting voor elf initiatieven.

Het Rekenhof stelt wel vast dat de DVI inmiddels enkele initiatieven heeft 
genomen om deze termijnen in te korten:

•	 Voor ieder initiatief moet in de toekomst een fiche worden opgemaakt 
met alle essentiële informatie om de haalbaarheid van een dossier vlug-
ger te kunnen beoordelen.

•	 Binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer onderzoekt de stafdienst Budget en 
Beheerscontrole de gunningsdossiers tegelijkertijd met de Inspectie van 
Financiën, terwijl dat voordien in twee fasen gebeurde.

•	 Om de werken vlugger van start te laten gaan, wacht de DVI voor de 
opmaak van het bijzonder bestek normaal niet op de afgifte van de ste-
denbouwkundige vergunning. Het advies van de overlegcommissie over 
de vergunningsaanvraag geeft immers al een betrouwbare aanwijzing 
over de voorwaarden die aan de afgifte van de vergunning zullen worden 
gekoppeld.

•	 De DVI heeft ook een instructie uitgevaardigd om de administratieve en 
financiële afsluiting van een dossier, met inbegrip van de eindverrekenin-
gen, sneller te kunnen afhandelen.

Hoewel de DVI de laatste jaren meer personeel heeft gekregen, schrijft het 
bestuur de onderbenutting van tien initiatieven geheel of gedeeltelijk toe aan 
personeelstekort. Het personeelsplan voor 2010 voorziet in een effectief 
van 128,3 voltijds equivalenten (VTE) terwijl, zo stelt het Rekenhof vast, op 
31 december 2010 slechts 100,7 VTE in dienst waren, een tekort van 22 %.

2.3	 Juridisch	kader	voor	de	Belirisfinanciering

Het actieterrein van Beliris heeft zich in de afgelopen jaren steeds uitgebreid, 
zonder dat het juridische kader daaraan werd aangepast.

Volgens de voorbereidende parlementaire werken van de Brusselwet, in het 
bijzonder artikel 43, financiert het Belirisfonds “gemeenschappelijke initiatie-
ven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel uit te 
bouwen en te bevorderen, en om de troeven van dit Gewest uit te spelen met 
het oog op de toenemende concurrentie tussen de grote metropolen van de 
Europese gemeenschap, ten gevolge van de verwezenlijking van de grote 
eenheidsmarkt in 1992”428.

Snel na de totstandkoming van de Brusselwet sloten de federale regering en 
de Brusselse gewestregering een aantal akkoorden429 waarin ze concrete af-

428 Ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen, Parl. St. Senaat 1988-
89, nr. 514-1, p. 14.

429 Zie bv. het protocolakkoord van 9 mei 1989 tussen de Belgische Staat en de Executieve van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uit te voeren werken ten behoeve van de Europese 
instellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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spraken hebben gemaakt over de tenlasteneming van infrastructuurwerken 
voor de Europese instellingen.

Omdat de samenwerking tussen de federale Staat en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest een duidelijk programma nodig had, groeide in die periode 
het idee daartoe een raamakkoord te sluiten430. Dat akkoord zou de projecten 
die in het kader van Beliris kunnen worden gefinancierd, duidelijk en sta-
biel afbakenen. Het was oorspronkelijk voor eind 1993 aangekondigd. Het  
Rekenhof stelt vast dat het tot op heden is uitgebleven.

Ondertussen zijn in het investeringsprogramma ook projecten met een  
sociaal, sportief en cultureel karakter opgenomen. Daardoor is de opzet van 
het initiële samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitgebreid met de 
verfraaiing van het gewest en de verbetering van de levenskwaliteit voor zijn 
inwoners.

In dit verband wijst het Rekenhof erop dat het samenwerkingsakkoord van 
15 september 1993 voor zijn rechtsgrond in de preambule nog steeds en 
uitsluitend verwijst naar de artikelen 6, § 1, X, en 6, § 3, 5°, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Die wetsbepalin-
gen leggen een rechtstreeks verband met het initiële werkterrein van Beliris: 
openbare werken en vervoer, vooral met het oog op de aanwezigheid van 
Europese en internationale instellingen in Brussel.

2.4 Betalingen en verwijlintresten

Bij een overschrijding van de reglementaire betalingstermijn, heeft de aanne-
mer, leverancier of dienstverlener van rechtswege en zonder ingebrekestel-
ling, recht op verwijlintresten431.

De verwijlintresten die ten laste van het Belirisfonds werden betaald, bedroe-
gen 8.772,35 euro in 2008, 198.470,71 euro in 2009 en 977.045,77 euro in 
2010. Vooral de laatste jaren is er dus een probleem ontstaan met de tijdige 
betaling van de facturen.

Het Rekenhof stelde vast dat de doorlooptijden van de betalingen erg lang 
waren. De DVI verwees daarvoor systematisch naar een gebrek aan boek-
houders en, zij het in mindere mate, naar een tekort aan werfcontroleurs, 
waardoor de controle van de vorderingsstaten een flinke achterstand opliep.

Het Rekenhof stelt wel vast dat de gevoelige versterking van de betrokken 
diensten sinds het najaar van 2009, tot een belangrijke daling van de laat-
tijdige betalingen en van de verwijlintresten heeft geleid.

430 Zoals ook vermeld in de aanhef van het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993.
431 Artikel 15, §§ 1, 2 en 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsop-

drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor open-
bare werken. De AAV zijn als bijlage gevoegd bij het KB van 26 september 1996 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken.
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3 Conclusies en aanbevelingen

Het investeringsprogramma 2008-2010 werd voor bijna 68 % vastgelegd, 
terwijl het vorige programma (2005-2007) slechts voor iets meer dan de helft 
werd benut.

Dat resultaat is toe te schrijven aan de vrij hoge benuttingsgraad (87 %) voor 
het hoofdstuk “mobiliteit”. Dat vormt met een budget van 226,3 miljoen euro 
in drie jaar meer dan een derde van het begrotingsprogramma. Voor de aan-
koop van rollend materieel kreeg de MIVB in de periode 2008-2010 toelagen 
in totaal 64,5 miljoen euro of bijna een derde van het vastgelegde budget 
voor mobiliteit. Deze cijfers tonen aan dat investeringen in wegen en vervoer 
nog steeds de kernactiviteiten van Beliris zijn.

Voor de overige hoofdstukken liggen de vastleggingspercentages echter op-
merkelijk lager, met een negatieve impact op het eindpercentage.

Een geringe benutting is er vooral voor de projecten over de minder be-
voordeelde wijken en de herinrichting van de groene ruimtes (stadsparken), 
waarvan respectievelijk slechts 52,6 en 39,6 % van de vastleggingskredieten 
werden aangewend. Het betreft hier veel kleine projecten, waarvan de DVI 
de gelijktijdige uitvoering wegens personeelsgebrek niet kan dragen. Het lijkt 
aangewezen bij de opmaak van een volgende bijakte daarmee rekening te 
houden.

Met uitzondering van het personeelstekort bij de DVI, dat door indienstne-
mingen grotendeels is weggewerkt, stelt het Rekenhof vast dat de overige, in 
de vorige audit vastgestelde, knelpunten nog altijd bestaan. Naast de lange 
administratieve procedures betreft het vooral de ontbrekende of onrealisti-
sche planning.

Het Rekenhof wijst daarom nogmaals op de noodzaak de nieuwe projecten 
degelijk op hun haalbaarheid te onderzoeken, opdat er, na de goedkeuring 
van het investeringsprogramma, onmiddellijk met de uitvoering kan worden 
gestart. De DVI moet bij dat haalbaarheidsonderzoek zo nauw mogelijk wor-
den betrokken.

In verband met de procedures zou moeten worden nagegaan hoe de door-
looptijden door een administratieve vereenvoudiging kunnen worden inge-
kort. In dat verband wijst het Rekenhof erop dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest er zich in het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 (ar-
tikel 4, § 3) toe verbonden heeft stedenbouwkundige vergunningen uit te 
reiken binnen een termijn van vier of zes maanden.

Een verdere inkorting van de doorlooptijden zou voor de DVI een permanent 
aandachtspunt moeten zijn. Het bestuur moet zijn inspanningen op dit vlak 
voortzetten.

Gelet op het evolutieve karakter van de doelstellingen van het samen-
werkingsakkoord, zou het aangewezen zijn criteria te bepalen in het  
raamakkoord dat voor 1993 werd aangekondigd maar voorlopig nog niet is 
gesloten.
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Ten slotte moet de DVI blijven waken over de strikte naleving van de regle-
mentair opgelegde betalingstermijnen.

4 Antwoord van de administratie en van de minister

De administratie argumenteert dat artikel 43 van de Brusselwet het moge-
lijk maakt alle initiatieven te nemen die bijdragen tot de bevordering van de 
hoofdstedelijke functie en de internationale rol van Brussel. De verfraaiing 
van wijken, de renovatie van sociale woonwijken, de aanleg van groene 
ruimten en de diverse culturele initiatieven verbeteren het globale imago van 
Brussel bij de nationale en internationale gemeenschap.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid merkt op dat er tussen 
2008 en 2010 voor de uitvoering van het volledige investeringsprogramma 
(inclusief het zevende hoofdstuk) 431,8 miljoen euro werd vastgelegd. In ver-
gelijking met de 375 miljoen euro die in dezelfde periode als ontvangsten aan 
het Belirisfonds werden toegewezen, bedraagt het vastleggingspercentage 
derhalve 115 %432. Dit resultaat is opmerkelijk, gelet op het nog steeds aan-
houdende personeelstekort bij de DVI.

Eén enkel initiatief kan bovendien tal van deelprojecten groeperen. In plaats 
van 80 initiatieven (zie tabel 1), geven 189 investeringsprojecten bijgevolg 
een correcter beeld van de werklast van de DVI. Om dat hoge aantal projec-
ten te verminderen, heeft de minister aan de overige leden van het samen-
werkingscomité gevraagd in het investeringsprogramma  vooral grote projec-
ten op te nemen en het aantal projecten in het kader van de wijkcontracten 
te beperken tot 4.

Om de procedures efficiënter te maken, heeft de DVI een kwaliteitsdienst op-
gericht. Toch zijn de lange doorlooptijden ook toe te schrijven aan het feit dat 
projecten vaak beslissingen vereisen van meerdere beleidsniveaus, die dik-
wijls tegenstrijdige belangen hebben. Daarnaast moet de DVI de procedures 
uit de reglementering op de overheidsopdrachten en stedenbouw naleven.

Ten slotte deelt de minister mee dat voortaan voor ieder voorgesteld initiatief 
een fiche met alle essentiële informatie moet worden opgemaakt. Deze fiche 
zal samen met een beoordeling door de DVI van de haalbaarheid op planolo-
gisch en budgettair vlak, aan het samenwerkingscomité worden voorgelegd.

432 Dit percentage wijkt af van het vastleggingspercentage van het Rekenhof dat, in tegenstelling tot 
de minister, ook rekening heeft gehouden met de middelen die eind 2007 door niet-aanwending 
nog in het Belirisfonds beschikbaar waren.
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Deel IV
Human resources 

In dit deel onderzoekt het Rekenhof diverse aspecten van het human‑ 
resourcesmanagement van de Staat.

Sinds 2006 verzamelt het Rekenhof elk jaar statistische gegevens over het 
federaal openbaar ambt. Hierna worden eerst een aantal basisgegevens 
voorgesteld over het personeel van de Staat in 2010. Ook de evolutie sinds 
2006 wordt onderzocht. 

Vervolgens wordt ingegaan op een aantal aandachtspunten bij de pensioe‑
nen en wordt een overzicht gegeven van de arbeidsongevallen bij de cen‑
trale federale overheid en de impact ervan. 
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Personeel van het federaal openbaar ambt in 2010

De federale diensten zouden moeten beschikken over één statistische data‑
bank die de administratieve en geldelijke toestand van al het personeel dat 
via de federale begroting wordt bezoldigd, op een betrouwbare, gedetail‑
leerde en evolutieve wijze weergeeft. Het Rekenhof had deze opmerking al 
geformuleerd in zijn vorige Boek433. 

Momenteel zijn er geen wettelijke bepalingen op grond waarvan een een‑
vormige perimeter voor het federaal openbaar ambt in ruime zin kan worden 
gedefinieerd. Daardoor is een aanzienlijk deel van het personeel dat de fede‑
rale Staat rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigt, niet opgenomen in de pe‑
riodieke inventarissen van de huidige applicatie Pdata of die zijn opgemaakt 
in het kader van de monitoring van omzendbrief nr. 602 van 14 april 2010. 
Bovendien zijn er synergieën mogelijk tussen die twee gegevensbronnen, 
die gedeeltelijk dezelfde materie dekken. 

In afwachting van de geïntegreerde gegevens die het systeem eHRM gene‑
reert over het personeel van de federale administratie, zou moeten worden 
overwogen die statistieken te groeperen. Op die manier zou de inventari‑
sering immers kunnen worden gerationaliseerd en zouden de gebruikte ju‑
ridische begrippen kunnen worden geüniformiseerd. Bovendien zouden de 
openbare werkgevers kunnen worden verplicht binnen de deadline geünifor‑
miseerde, volledige en betrouwbare gegevens te bezorgen. 

Overeenkomstig de algemene beleidsnota’s van het openbaar ambt krimpt 
het personeelsbestand geleidelijk. Die vermindering verloopt niet lineair en 
geldt niet op dezelfde manier voor alle federale instellingen. In het algemeen 
zijn het hoofdzakelijk de minst gekwalificeerde functies die afnemen. Het per‑
soneelsbestand van de hogere niveaus groeit daarentegen nog aan. 

De leeftijdspiramide bevestigt de tendens van de vergrijzing in het  
administratief federaal openbaar ambt. 

1 Statistieken van het personeel van het federaal openbaar ambt

1.1 Applicatie Pdata

Tot 2010 verzamelde enkel de applicatie Pdata officiële statistieken over het 
personeel van het federaal openbaar ambt434. 

In de loop der jaren werden de gegevens preciezer en werden ze beter van 
kwaliteit en presentatie. De applicatie vertoont echter nog steeds recurrente 
tekortkomingen die haar ontwikkeling hinderen en verhinderen dat ze doel-
treffend als beheersinstrument kan worden gebruikt. 

433 Rekenhof, “Federaal openbaar ambt”, 167e Boek, Volume I, p. 564-596. Beschikbaar op www.
rekenhof.be.

434 De applicatie Pdata werd gecreëerd door het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 en 
het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit 
nr. 141, dat de aard van de in de databank op te nemen gegevens preciseert.
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Zo is het toepassingsgebied van de applicatie niet afgebakend. Er bestaat 
immers noch een precieze wettelijke definitie van het federaal openbaar ambt 
noch een exhaustieve officiële lijst van de instellingen of organismen waar-
van de federale Staat het personeel rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigt. 

Er bestaat evenmin een precieze nomenclatuur van de gebruikte juridische 
begrippen. Deze zou nochtans de mogelijkheid bieden de verschillende be-
naderingswijzen van het personeel van het federaal openbaar ambt op een-
vormige en eenduidige wijze op te volgen. 

De dienst Pdata die de gegevens moet vergaren, beschikt bovendien niet 
over wettelijke middelen om de instellingen te verplichten hem de nodige 
gegevens te verstrekken om zijn opdracht te kunnen vervullen. Deze dienst 
werd binnen de FOD Personeel en Organisatie (P&O) opgericht in afwach-
ting435 van de geïntegreerde statistieken over het personeel van de federale 
administratie die door het systeem eHRM worden gegenereerd436. 

Bij gebrek aan een officiële inventaris van het federaal openbaar ambt ba-
seert de dienst Pdata zich enerzijds op de wet van 22 juli 1993 houdende 
bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, om het administratief fede‑
raal openbaar ambt te omschrijven. Dat ambt bestaat uit het personeel van:

•	 de diensten van algemeen bestuur, d.i. de federale overheidsdien-
sten (FOD’s), de programmatorische overheidsdiensten (POD’s) en 
het burgerpersoneel van Defensie;

•	 de wetenschappelijke instellingen;
•	 sommige instellingen van openbaar nut (ION)437; 
•	 de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) 438. 

Voor die diensten verstrekt Pdata gedetailleerde gegevens. 

Anderzijds baseert de dienst PData zich op artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 4 oktober 2005 voor de gegevens over de rechterlijke orde, de eredien-
sten, de Raad van State, het interfederaal korps van de Inspectie van Finan-
ciën, het militair personeel en de Federale Politie.

Voor die entiteiten zijn de door het koninklijk besluit vereiste gegevens niet 
gedetailleerd genoeg om de human resources nauwkeurig te analyseren. 

435 Parl. St. Kamer, 31 oktober 2006, DOC 51 2706/009, Algemene beleidsnota van de minister van 
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen belast met 
de Interculturaliteit, deel ambtenarenzaken, p. 34.

436 Met het systeem eHRM zullen automatisch en op geglobaliseerde wijze alle gegevens kunnen wor-
den verkregen die nodig zijn voor een proactief beleid en een langetermijnvisie voor het human-
resourcesbeheer in de openbare diensten. De huidige systemen zijn versnipperd: de informatie 
moet noodgedwongen manueel worden geconsolideerd, wat tijd kost en weinig betrouwbaar is. 
De vervanging door één systeem dat berust op een gecentraliseerde databank van het federaal 
personeel zal de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gegevens kunnen garanderen. Met dat 
systeem zal de informatie kunnen worden geconsolideerd, wat momenteel niet mogelijk is. Tot 
slot zal het systeem de mogelijkheid bieden de onderhoudskosten als gevolg van de veelheid aan 
systemen te rationaliseren. 

437 Instellingen onderworpen aan het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het sta-
tuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.

438 De instellingen die behoren tot het stelsel van de sociale zekerheid worden opgesomd in artikel 
3 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabi-
lisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de 
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels, bevestigd door de wet van 12 maart 1997.
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Voorts bevat Pdata niet de nodige financiële gegevens om de uitgaven te 
sturen en het personeelsbeleid te voeren en op te volgen dat is uitgetekend 
in de algemene beleidsverklaringen van het federaal openbaar ambt en in  
de strategische plannen van de verschillende federale instellingen. Die finan-
ciële gegevens zijn nochtans voorgeschreven in het besluit.

1.2 Nieuw monitoringinstrument

In 2010 hebben de FOD’s P&O en Budget en Beheerscontrole gezamenlijk 
een nieuw instrument voor monitoring van het personeel ingevoerd. Ze zijn 
daarbij uitgegaan van de instructies van omzendbrief nr. 602 van 14 april 
2010 over informatie inzake de monitoring van het personeel en van de per-
soneelskredieten. Het voordeel van deze omzendbrief is dat hij een peri-
meter van het federaal openbaar ambt in ruime zin definieert, waarbij een 
evolutieve bijlage alle te monitoren entiteiten vermeldt die voor hun perso-
neelsuitgaven op een of andere manier van de begroting van de federale 
Staat afhangen. 

Deze omzendbrief heeft tot voornaamste doel de evolutie van de personeels-
kredieten regelmatig op te volgen. Ze geeft een gedetailleerd beeld van de 
evolutie van de personeelsuitgaven naast deze van het personeelsbestand. 
Aangezien deze omzendbrief echter vooral budgettair en financieel geori-
enteerd is, bevat ze geen gegevens om het administratief beheer van het 
personeel in detail te kunnen analyseren (zoals die van Pdata in verband met 
de diversiteit, de arbeidstijd, de administratieve posities, de werkplek, enz.). 

In het kader van omzendbrief nr. 602 bestaat het openbaar ambt in ruime zin 
uit al het personeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks door de Staatsbegro-
ting wordt bezoldigd. De perimeter in kwestie bestaat uit 177 entiteiten (fe-
bruari 2011). Hij is echter niet exhaustief en wordt regelmatig geactualiseerd. 

De diensten en instellingen zijn gespreid over vier groepen naargelang ze 
boekhoudkundig afhankelijk zijn van de begroting van het ministerieel depar-
tement en van de instelling die het personeel betaalt: 

•	 groep 1: het personeel van de FOD’s en de POD’s dat door de Cen-
trale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) van de FOD Financiën wordt 
betaald uit de personeelsenveloppe439; 

•	 groep 2: het personeel dat door de CDVU wordt betaald en dat niet 
tot groep 1 behoort;

•	 groep 3: het personeel dat niet door de CDVU wordt betaald en waar-
voor de kredieten zijn ingeschreven op een basisallocatie van de 
staatsbegroting met enkel de personeelskredieten;

•	 groep 4: het personeel dat niet door de CDVU wordt betaald en waar-
voor de kredieten niet zijn ingeschreven op een basisallocatie be-
stemd voor personeelskredieten; dat personeel wordt gefinancierd 
door een algemene dotatie of wordt niet rechtstreeks door primaire 
uitgaven gefinancierd. 

439 D.w.z. het personeel waarop de omzendbrieven van de FOD Personeel en Organisatie en van 
de FOD Budget en Beheerscontrole van toepassing zijn, namelijk omzendbrief nr. 574 van 9 juli 
2007 (Informatie inzake personeelsenveloppe en –plan) en nr. 600 van 22 december 2009 (In-
formatie inzake de personeelsenveloppe 2010, het strategisch personeelsplan 2010-2012 en de 
eraan verbonden operationele personeelsplannen). 
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De FOD Budget en Beheerscontrole heeft de informatie over die monitoring 
in een nota verwerkt op 8 februari 2011, waarin hij vaststelt dat de overge-
zonden gegevens van heel wisselende kwaliteit zijn. Naargelang de entiteit 
financieel onafhankelijker is van haar ministerieel departement stijgt het ri-
sico dat de gegevens onnauwkeurig zijn of ontbreken.  

De informatie is beschikbaar en kan rechtstreeks worden geverifieerd voor 
de entiteiten waarvan de CDVU het personeel betaalt (groepen 1 en 2). Dit 
geldt in mindere mate voor de entiteiten die hun personeel onafhankelijk van 
de CDVU beheren, zelfs als de personeelskredieten zijn uitgetrokken op een 
basisallocatie die is voorbehouden voor dergelijke kredieten (groep 3). Dat 
geldt nog minder voor andere entiteiten die een dotatie ontvangen en waar-
voor de personeelskredieten niet ten laste van een specifieke basisallocatie 
vallen (groep 4). 

De in de monitoring opgenomen informatie kan dus als betrouwbaar worden 
beschouwd voor het personeel van de groepen 1 en 2, dat door de CDVU 
wordt betaald. Dat personeel vertegenwoordigt echter slechts iets meer dan 
de helft (52,9 %) van het personeel van het federaal openbaar ambt dat in de 
omzendbrief wordt geïnventariseerd. Groep 1, die enkel de FOD’s en POD’s 
omvat (Pdata geeft een gedetailleerd overzicht van het personeelsbestand), 
vertegenwoordigt 34 % van dat federaal personeel. Voor de groepen 3 en 
4 waarvan het personeel niet door de CDVU wordt betaald, zijn de verstrekte 
inlichtingen onvolledig of niet erg betrouwbaar. 

Het personeel van de instellingen die een dotatie ten laste van de federale 
begroting ontvangen, wordt overigens niet in die monitoring meegenomen. 

1.3 Conclusies

Het Rekenhof stelt vast dat er synergieën mogelijk zijn tussen Pdata en het 
nieuw monitoringinstrument. Het gaat immers om twee complementaire ge-
gevensbronnen die gedeeltelijk dezelfde materie dekken. Het zou dan ook 
rationeel zijn de wetgeving aan te passen en een eenvormige presentatie 
van het federaal openbaar ambt in ruime zin uit te werken (definitie van de 
perimeter en van de juridische begrippen, planning). Zo zou kunnen worden 
vermeden dat de federale instellingen verschillende keren moeten worden 
gecontacteerd om dezelfde gegevens te bekomen. 

Deze rationalisering zou er op zijn minst toe moeten leiden dat: 

•	 de datums van de inventarisering worden geüniformiseerd om een 
beter dynamisch beeld van de personeelstoestand te krijgen: Pdata 
vergaart zijn gegevens momenteel twee keer per jaar, terwijl omzend-
brief nr. 602 voorziet in drie inventariseringen per jaar; 

•	 de parameters die het mogelijk maken een instelling op te nemen in 
de perimeter van het federaal openbaar ambt in ruime zin op eenvor-
mige wijze worden gedefinieerd;

•	 de gebruikte termen en de juridische begrippen die aan de grondslag 
liggen van de verschillende rubrieken om het personeel te structure-
ren, op nauwkeurige en eenvormige wijze worden gedefinieerd;

•	 ervoor wordt gezorgd dat alle werkgevers de gebruikte begrippen 
op dezelfde manier interpreteren en dat de overgezonden gegevens 
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exhaustief zijn, om een goed beeld te geven van het personeelsbe-
stand, de kosten en de evolutie ervan om de doelstellingen van het 
personeelsbeleid van de federale regering te realiseren; 

•	 wordt voorzien in een middel om dwang uit te oefenen ten aanzien 
van diensten en instellingen die niet willen meewerken of te laat zijn.

2 Evolutie van het personeelsbestand van het openbaar ambt in 
ruime zin

2.1 Perimeter van het federaal openbaar ambt 

Het Rekenhof tracht zoals elk jaar de perimeter van het federaal openbaar 
ambt in ruime zin te bepalen aangezien deze niet wettelijk gedefinieerd is. 
Het baseert zich daarbij op de reglementering en op officiële documenten die 
nuttige gegevens groeperen om de structuur en de evolutie van het federale 
personeelsbestand te analyseren: 

•	 Het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van 
een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssec-
tor (Pdata) geeft een limitatieve opsomming van de instellingen die 
binnen zijn toepassingsperimeter vallen: 

•	 de administraties en andere diensten van de Staat, met inbe-
grip van de krijgsmacht;

•	 de magistratuur en de diensten die behoren tot de rechterlijke 
macht;

•	 de Raad van State;
•	 de ION onderworpen aan het gezag, de controle en het toe-

zicht van de Staat;
•	 de diensten van de buitenlandse betrekkingen;
•	 de erediensten. 

•	 De wet van 22 juli 1993 bakent het administratief federaal openbaar 
ambt af, waarvan de perimeter echter niet volledig samenvalt met die 
van koninklijk besluit nr. 141. Zo vermeldt ze slechts enkele ION, maar 
rekent ze de instellingen van sociale zekerheid mee die niet worden 
beoogd door besluit nr. 141.

•	 De omzendbrief nr. 602 steunt niet op een limitatieve opsomming van 
de instellingen, maar gaat ervan uit dat het openbaar ambt in ruime 
zin bestaat uit al het personeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks 
door de Staat wordt bezoldigd. Hij deelt de instellingen vervolgens in 
op basis van hun boekhoudkundige afhankelijkheid ten aanzien van 
de begroting van het ministerieel departement of van de instelling die 
het personeel betaalt. De aldus opgestelde lijst blijft aan veranderin-
gen onderhevig. 

Aangezien er geen normen zijn die het personeelsbestand van het federaal 
openbaar ambt in ruime zin nauwkeurig aflijnen, analyseert het Rekenhof 
in dit hoofdstuk het personeel van het openbaar ambt op basis van de door 
Pdata opgestelde verdeelcriteria. 
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Er moeten echter twee bemerkingen worden gemaakt bij deze keuze. 

Enerzijds vermeldt Pdata nog niet al het personeel van het administratief 
federaal openbaar ambt in de zin van de wet van 1993. Dat blijkt met name 
wanneer de gegevens worden afgetoetst met deze uit de monitoring voort-
vloeiend uit omzendbrief nr. 602. 

Zo wordt het personeel van de buitendiensten van de FOD Buitenlandse 
Zaken niet vermeld in Pdata. Volgens de FOD gaat het om 2.233 personeels-
leden440 (waarvan 70 % contractuelen) die als volgt zijn verdeeld: 670 statu-
tairen, 145 contractuele expats, 531 lokaal aangeworven Belgische contrac-
tuelen en 887 lokaal aangeworven buitenlandse contractuelen. 

Bovendien beoogt het koninklijk besluit nr. 141, dat Pdata heeft opgericht, 
alle staatsdiensten, ook de specifieke diensten of de diensten met boekhoud-
kundige autonomie die moeten worden beschouwd als een bestanddeel van 
de FOD waaraan ze verbonden zijn (geconsolideerde FOD). In Pdata is het 
personeel van de volgende diensten echter niet opgenomen: 

•	 voor de FOD Financiën: de Deposito- en Consignatiekas, de Natio-
nale Kas voor Rampenschade, het Muntfonds; 

•	 voor de FOD Justitie: de restaurants en refters, en wat de jeugdbe-
scherming betreft, het personeel dat instaat voor de financiering van 
de ouderstages en de bemiddeling bij de parketten; 

•	 voor de FOD Binnenlandse Zaken: de Koninklijke School van de Ci-
viele Bescherming, de restaurants en refters;

•	 voor de POD Wetenschapsbeleid: de dienst voor wetenschappelijke 
en technische informatie, het Belgische nationale telematicanetwerk 
voor onderzoek, het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en He-
dendaagse Maatschappij, Belgian Coordinated Collections of Micro‑
organisms;

•	 voor de FOD Mobiliteit en Vervoer: de vaste cel belast met het beheer 
van de organieke formatie die los staat van de FOD Mobiliteit.

Anderzijds zijn niet alle gegevens in verband met het personeel van de open-
bare instellingen in Pdata opgenomen. Dat programma inventariseert immers 
enkel de instellingen die het administratief openbaar ambt uitmaken in de zin 
van de wet van 1993. Sommige instellingen die niet in die wet zijn vermeld, 
zenden hun gegevens nochtans spontaan door en worden opgenomen in de 
tabel “Andere diensten”. De meerderheid van instellingen zijn echter van oor-
deel dat ze niet verplicht zijn hun gegevens door te sturen. Ze zijn nochtans 
opgenomen in de perimeter van koninklijk besluit nr. 141.

Volgende instellingen sturen hun gegevens niet door: 

•	 ION van categorie C, zoals het Participatiefonds dat verbonden is 
aan de FOD Werkgelegenheid, het Bureau voor Normalisatie dat 
aan de FOD Economie is verbonden; 

•	 ION van categorie B, zoals het Zilverfonds dat verbonden is aan 
de FOD Financiën, het Nationaal Orkest van België en de Konink-
lijke Muntschouwburg die verbonden zijn aan de FOD Kanselarij 
van de Eerste Minister, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding 
verbonden aan de FOD Justitie. 

440 Door de FOD Buitenlandse Zaken verstrekte cijfers die in april 2010 werden geactualiseerd.
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Bij de wetenschappelijke en culturele instellingen wordt tot slot het personeel 
van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en van de 
bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium niet vermeld in Pdata. 

De gegevens die het Rekenhof in dit hoofdstuk analyseert, blijven dus onver-
mijdelijk onvolledig, maar kunnen wel worden vergeleken met de cijfers van 
voorgaande jaren, die met dezelfde tekortkomingen te kampen hadden. 

Het Rekenhof heeft eveneens aanvullende inlichtingen gevraagd over de 
evolutie van de personeelsleden die operationeel zijn bij Defensie en de Fe-
derale Politie. De gegevens die vereist zijn op basis van artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 4 oktober 2005 en in Pdata worden vermeld, waren im-
mers te elementair om die personeelsleden op nauwkeurige en dynamische 
wijze te kunnen analyseren. De cijfers voor de erediensten zijn afkomstig van 
de FOD Justitie omdat ze in 2010 niet naar Pdata werden verstuurd. 

2.2 Openbaar ambt in ruime zin in 2010

In 2010 telde het federale openbaar ambt in ruime zin ongeveer 149.078 na-
tuurlijke personen441, als volgt gespreid: 

•	 het federaal administratief openbaar ambt: 83.124
•	 de buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken: 2.233442

•	 de Federale Politie: 13.853443

•	 het militair personeel van Defensie: 34.026444

•	 de magistratuur: 2.619
•	 de griffies en parketten: 9.291
•	 de vertegenwoordigers van erediensten en van de vrijzinnigheid: 

3.241445

•	 de Raad van State: 621
•	 de Inspectie van Financiën: 70

2.3 Federaal administratief openbaar ambt in 2010

De in Pdata opgenomen cijfers voor het federaal administratief openbaar 
ambt zijn meer nauwkeurig. Ze maken een meer volledige analyse mogelijk 
waarvan de resultaten hierna volgen. 

2.3.1 Samenstelling

In principe omvat het in natuurlijke personen uitgedrukte personeelsbestand 
alle personen die op grond van een statuut of een arbeidsovereenkomst of 
een betrekking een juridische band bewaren met de tewerkstellende instel-
ling. Dit geldt ongeacht de status van hun activiteit (actieve dienst, disponibi-
liteit, verlof, opdracht, non-activiteit). 

Het gemiddelde activiteitspercentage dat samenhangt met deeltijdse pres-
taties, geeft een beter beeld van de activiteit in het federaal administratief 
441 De cijfers zijn afkomstig van Pdata op 30 juni 2010, tenzij anders aangegeven.
442 In april 2010 geactualiseerde cijfers van de FOD Buitenlandse Zaken.
443 Cijfers van de Federale Politie op 30 juni 2010. 
444 Jaarverslag 2010 van de algemene directie Human Resources van het Ministerie van Landsverde-

diging.
445 Cijfers van de FOD Justitie op 1 januari 2011.
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openbaar ambt. Grafi ek 1 vermeldt de personeelsleden in 2010 in aantal 
natuurlijke personen (NP) en in voltijdse equivalenten (VTE). Ze worden ver-
deeld per groep van tewerkstellende diensten of instellingen. 

Grafi ek 1 – Personeelsbestand per groep werkgevers 
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natuurlijke personen (NP) en in voltijdse equivalenten (VTE). Ze worden 
verdeeld per groep van tewerkstellende diensten of instellingen.  

Grafiek 1 – Personeelsbestand per groep werkgevers  

 
Bron: Pdata op 30 juni 2010 

Onderstaande tabel 1 maakt een onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse 
personeelsleden in aantal natuurlijke personen en vervolgens in VTE. Aan de 
hand daarvan kan men een gemiddeld activiteitspercentage (aantal VTE/aantal 
NP) berekenen voor alle personeelsleden samen en voor de deeltijdse 
personeelsleden.  

Tabel 1 – Personeelsbestand van het federaal administratief openbaar ambt in 2010 
op basis van het gemiddelde activiteitspercentage 

  Natuurlijke personen VTE Activiteitspercentag
e 

  Alle 
ambtena

ren 

Voltijds
en 

Deeltij
dsen 

Deeltijdse
n 

Alle 
ambtenare

n 

Alle 
ambtena

ren 

Deeltijds
en 

          
FOD's en POD's 60.951 38.132 22.819 15.159,50 53.291,50 87,43 % 66,43 % 
Financiën 29.530 20.824 8.706 5.043,93 25.867,93 87,60 % 57,93 % 
Justitie 12.672 3.592 9.080 7.501,84 11.093,84 87,55 % 82,61 % 
Binnenlandse Zaken 5.266 4.157 1.109 550,81 4.707,81 89,40 % 49,66 % 
FOD Economie 2.556 1.638 918 456,94 2.094,94 81,96 % 49,77 % 
Ministerie van 
Defensie 
(burgerpersoneel) 

2.175 1.642 533 343,61 1.985,61 91,29 % 64,46 % 

Buitenlandse Zaken 2.025 1.579 446 191,87 1.770,87 87,45 % 43,02 % 
Andere 6.727 4.700 2.027 1.070,50 5.770,50 85,97 % 53,79 % 
ION 4.517 3.147 1.370 760,14 3.907,14 86,50 % 55,48 % 
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Bron: Pdata op 30 juni 2010

Onderstaande tabel 1 maakt een onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse 
personeelsleden in aantal natuurlijke personen en vervolgens in VTE. Aan 
de hand daarvan kan men een gemiddeld activiteitspercentage (aantal VTE/
aantal NP) berekenen voor alle personeelsleden samen en voor de deel-
tijdse personeelsleden. 

Tabel 1 –  Personeelsbestand van het federaal administratief openbaar ambt 
in 2010 op basis van het gemiddelde activiteitspercentage

 Natuurlijke personen VTE Activiteits-
percentage

 Alle 
ambte-
naren

Voltijd-
sen

Deel-
tijdsen

Deeltijd-
sen

Alle 
ambtena-

ren

Alle 
ambte-
naren

Deel-
tijdsen

FOD's en POD's 60.951 38.132 22.819 15.159,50 53.291,50 87,43 % 66,43 %
Financiën 29.530 20.824 8.706 5.043,93 25.867,93 87,60 % 57,93 %
Justitie 12.672 3.592 9.080 7.501,84 11.093,84 87,55 % 82,61 %
Binnenlandse Zaken 5.266 4.157 1.109 550,81 4.707,81 89,40 % 49,66 %
FOD Economie 2.556 1.638 918 456,94 2.094,94 81,96 % 49,77 %
Ministerie van Landsver-
dediging (burgerperso-
neel)

2.175 1.642 533 343,61 1.985,61 91,29 % 64,46 %

Buitenlandse Zaken 2.025 1.579 446 191,87 1.770,87 87,45 % 43,02 %
Andere 6.727 4.700 2.027 1.070,50 5.770,50 85,97 % 53,79 %
ION 4.517 3.147 1.370 760,14 3.907,14 86,50 % 55,48 %
OISZ 14.283 8.441 5.842 3.475,86 11.916,86 83,43 % 59,49 %
Wetenschappelijke in-
stellingen

3.373 2.416 957 560,03 2.976,03 88,23 % 58,51 %

Totaal 83.124 52.136 30.988 19.955,53 72.091,53 86,73 % 64,39 %
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Bron: Pdata op 30 juni 2010

In het federaal administratief openbaar ambt werkte op 30 juni 2010 37 % van 
de personeelsleden (30.988) deeltijds. Het gemiddelde activiteitspercentage 
van deze deeltijdsen bedraagt 64 %. Het gemiddelde activiteitspercentage 
voor alle ambtenaren beloopt 86,73 % (tegenover 86,98 % in 2009). 

Tabel 2 –  Spreiding van het federaal administratief openbaar ambt per ni-
veau op basis van het geslacht in 2010 (natuurlijke personen)

 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Mannen 11.031 8.029 14.416 5.989 39.465
Vrouwen 7.691 7.877 16.512 11.579 43.659

% vrouwen 41 % 50 % 53 % 66 % 53 %
Totaal 18.722 15.906 30.928 17.568 83.124

Bron: Pdata op 30 juni 2010

Vrouwen vertegenwoordigen 53 % van het totale personeelsbestand van het 
federaal administratief openbaar ambt (tegenover 52 % op 30 juni 2009). 
Dat overwicht geldt echter enkel voor de niveaus C en D, want in niveau A 
blijven mannen in de meerderheid. Vrouwen bekleden 11 % van de federale 
mandaten. 

2.3.2 Algemeen beleid voor de inkrimping van het personeelsbestand: 
evolutie van 2009 tot 2010

Sinds enkele jaren wil het binnen het federale openbaar ambt gevoerde be-
leid het personeelsbestand inkrimpen door gepensioneerde ambtenaren nog 
slechts selectief te vervangen446.

Het Rekenhof heeft in zijn 167e Boek447 de evolutie van dat personeelsbe-
stand van 2006 tot 2009 geanalyseerd. Het zet die analyse momenteel voort 
en integreert daarbij de gegevens van 2010. 

De volgende tabellen tonen de evolutie van het personeelsbestand, op basis 
van de juridische aard van de tewerkstelling, per groep van administraties 
en instellingen en per FOD in 2009 en 2010 (enkel de FOD’s die meer dan 
2.000 personen tewerkstellen in 2010 worden afzonderlijk vermeld in de ta-
bellen 1, 3, 5 en 6). 

446 Parl. St. Kamer, 5 november 2008, DOC 52 1529/017, Algemene beleidsnota, p. 12; Parl. St., Ka-
mer, 29 oktober 2009, DOC.52 2225/002 p.3.

447 Rekenhof, “Evolutie van het personeelsbestand van het federale openbaar ambt tussen 2006 en 
2009”, 167e Boek, Volume I, p. 574-592. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Tabel 3 –  Evolutie van het federaal administratief openbaar ambt tussen 
2009 en 2010 (natuurlijke personen)

 2009 2010 Evolutie
 Statu-

tairen
Contrac-

tuelen
Totaal Statu-

tairen
Contrac-

tuelen
Totaal  %

 % %  

FOD's en POD's 47.927 13.741 22 61.668 47.810 13.141 22 60.951 -717 -1,16
Financiën 24.150 6.101 20 30.251 23.693 5.837 20 29.530 -721 ‑2,4

Justitie 10.480 2.177 17 12.657 10.670 2.002 16 12.672 15 0,1

Binnenlandse Zaken 3.296 1.862 36 5.158 3.607 1.659 32 5.266 108 2,1

FOD Economie 1.991 666 25 2.657 1.889 667 26 2.556 -101 ‑3,8

Landsverdediging 
(burgerpersoneel)

1.778 480 21 2.258 1.716 459 21 2.175 -83 ‑3,7

Buitenlandse Zaken 1.338 654 33 1.992 1.309 716 35 2.025 33 1,7

Andere 4.894 1.801 25 6.695 4.926 1.801 26 6.727 32 0,5

ION 3.157 1.343 30 4.500 3.173 1.344 30 4.517 17 0,4
OISZ 9.931 4.478 31 14.409 9.797 4.486 31 14.283 -126 -0,9
Wetenschappelijke  
instellingen

1.474 1.723 54 3.197 1.487 1.886 56 3.373 176 5,5

Totaal 62.489 21.285 25 83.774 62.267 20.857 25 83.124 -650 -0,8

Bron: Pdata op 30 juni 2011

In 2010 is het globaal personeelsbestand van het federaal administratief 
openbaar ambt in aantal verminderd (-650). Dit is vooral te wijten aan de 
inkrimping van het contractueel personeel (-428 eenheden of -2 %). Het sta-
tutair personeel is met 222 betrekkingen verminderd (-0,35 %). De verminde-
ring in VTE is in totaal iets meer uitgesproken (-774 VTE) rekening houdend 
met de ontwikkeling van het deeltijds werken. 

Het beleid inzake personeelsinkrimping laat zich echter niet op dezelfde ma-
nier voelen in de verschillende administraties. 

De FOD’s, die 73 % van het federaal administratief openbaar ambt vertegen-
woordigen, hebben hun contractueel personeelsbestand globaal met 4 % 
verminderd en hun statutair personeelsbestand met 0,2 %. 

Bij de grote FOD’s blijft de FOD Financiën zijn effectieven verminderen, zo-
wel de statutairen (-457) als de contractuelen (-264). De FOD Economie ver-
mindert zijn statutair personeelsbestand met ongeveer 5 % (-102 eenheden). 
Bij de FOD Binnenlandse Zaken stijgt het personeelsbestand: het statutair 
personeel neemt met 311 eenheden toe, terwijl het contractueel personeel 
met 203 eenheden vermindert. Bij de FOD Justitie is het contractueel per-
soneel ingekrompen (-175) ten voordele van het statutaire personeel (+190). 
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Het aantal contractuelen stijgt met 62 bij de FOD Buitenlandse Zaken, terwijl 
het aantal statutairen met 29 eenheden vermindert448. 

Het statutaire personeelsbestand van de OISZ vermindert met meer dan 3 % 
(-134) ten opzichte van 2009. 

Bij de wetenschappelijke instellingen stijgt het personeelsbestand met 5,5 % 
(+176), voornamelijk via contractueel personeel (+163 eenheden). 

2.3.3 Evolutie per niveau

Overheidsfuncties zijn hiërarchisch gestructureerd op basis van het vereiste 
opleidingsniveau en de vereiste competenties op het moment van de in-
diensttreding.

De staf- en de managementfuncties, die heel wat autonomie vereisen en 
gepaard gaan met grote verantwoordelijkheden, worden uitgeoefend via 
mandaten van zes jaar. Op 30 juni 2010 telde het federale openbaar ambt 
165 mandaathouders (tegenover 150 op 30 juni 2009).

Voor het overige steunt de hiërarchische structuur van federale ambtenaren 
op vier functieniveaus, namelijk:

•	 niveau A voor studie-, coördinatie- en conceptietaken en het voorbe-
reiden van reglementaire teksten (universitair diploma vereist);

•	 niveau B voor specialisatietaken (graduaatsdiploma vereist);

•	 niveau C voor logistieke taken of eenvoudige controletaken (niveau 
hoger middelbaar onderwijs vereist);

•	 niveau D voor eenvoudige taken (geen enkel diploma vereist).

Tabel 4 – Verdeling per niveau volgens de juridische aard van de betrekking

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal
Statutairen 15.619 13.717 24.660 8.271 62.267
Contractuelen 3.103 2.189 6.268 9.297 20.857
% contractuelen 17 % 14 % 20 % 53 % 25 %
Totaal 18.722 15.906 30.928 17.568 83.124

Bron: Pdata op 30 juni 2010

Deze tabel geeft het aandeel van elk niveau in het federaal openbaar ambt 
en de verhouding statutairen/contractuelen in deze niveaus. De personeels-
leden van de niveaus A en B vertegenwoordigen 41,7 % van de personeels-
leden (tegen 40,1 % op 30 juni 2009).

Het contractueel personeel vertegenwoordigt een vierde van alle betrekkin-
gen in het federaal openbaar ambt. Deze verhouding is het grootst voor de 
448 Het contractueel personeel van de buitendiensten is niet opgenomen in de statistieken die aan 

Pdata worden bezorgd (cf. punt 2.1).
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betrekkingen van de niveaus C en D. De contractuele personeelsleden in 
deze niveaus vertegenwoordigen 73 % van alle contractuelen.

In het kader van de personeelsinkrimping  van het federaal openbaar ambt 
hebben de ministers van Ambtenarenzaken als doelstelling vooropgesteld 
de relatieve omvang van de niveaus C en D te verminderen. In het federaal 
openbaar ambt werd voor de niveaus A en B voorgesteld om vrijwel alle per-
soneelsleden die met pensioen gaan, te vervangen. De personeelsleden van 
de niveaus C en D die met pensioen gaan, zouden voor respectievelijk een 
derde en een vierde worden vervangen449.

449 Fédra, Vague de départs à la retraite, Brussel, oktober 2008.
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De aanzienlijke stijging van het aantal statutaire personeelsleden van niveau 
C, gepaard gaande met de vermindering van de effectieven van niveau D, is 
voor een deel toe te schrijven aan een herstructurering van de FOD Justitie. 
In 2010 steeg daar het aantal personeelsleden van niveau C op een specta-
culaire wijze (+ 6.307). Parallel daarmee is het effectief van  niveau D vermin-
derd (- 6.366) als gevolg van de toepassing van de administratieve en gelde-
lijke bepalingen voor de loopbaan van bepaalde personeelsleden belast met 
bewaking, techniek en logistiek. Deze toepassing impliceerde de integratie 
van een groot deel van de personeelsleden van niveau D in niveau C450 om 
tegemoet te komen aan de eisen van de gevangenisbewakers.

2.3.4 Evolutie van het contractueel personeel van het federaal administra-
tief openbaar ambt

Vanaf 2004 had de federale overheid zich ertoe verbonden een betrouwbare 
en zo volledig mogelijke tabel op te stellen van het contractueel personeel in 
het federaal administratief openbaar ambt. Het doel was die tabel als instru-
ment te gebruiken om de openbare contractuele tewerkstelling te beheren451. 
Sinds 2007 worden de gegevens die in dat kadaster voorkomen, geactuali-
seerd door Pdata. De andere instellingen vermeld in het koninklijk besluit nr. 
141 worden door Pdata verzocht nieuwe informatievelden over de contractu-
elen in te vullen.

Verdeling van de contractuele personeelsleden per categorie

Voor het federaal administratief openbaar ambt is een contractuele indienst-
neming slechts toegelaten in beperkte gevallen, namelijk om:

•	 tegemoet te komen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan perso-
neel, ofwel acties uit te voeren die in de tijd beperkt zijn of het hoofd te 
bieden aan een buitengewone toename van het werkvolume;

•	 personeelsleden te vervangen die volledig of gedeeltelijk afwezig zijn;
•	 ondersteunende of specifieke taken uit te voeren;
•	 te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of een 

ruime ervaring van hoog niveau vereisen die beide vereist zijn voor de 
uit te voeren taken; hetzelfde geldt voor taken die permanente opdrach-
ten betreffen452.

De instellingen die niet tot de federale administratieve overheid behoren, 
hebben de mogelijkheid om, met toepassing van hun organieke wet, con-
tractueel personeel aan te werven.

450 Koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepa-
lingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken 
van de bewaking, techniek en logistiek voor het statutair personeel en koninklijk besluit van 19 mei 
2010 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving en het geldelijk sta-
tuut van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking.

451 Werkgroep kadaster van contractuelen, eerste verslag opgesteld naar aanleiding van het sectoraal 
akkoord van het openbaar ambt 2003-2004 van 22 september 2004, maart 2005.

452 Artikel 4, §1, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenza-
ken.
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Tabel 7 –  Contractuele personeelsleden in het federaal openbaar ambt in 
2010 per categorie (natuurlijke personen en percentage)453

Categorieën
Uitzonderlijke en tijdelijke behoeften 3.808 18,26 %
Ondersteunende en specifieke taken 3.120 14,96 %
Vervangingen 5.511 26,42 %
Schoonmaak of refters453 4.725 22,65 %
Deskundige 89 0,43 %
Onvoldoende geslaagden bij Selor 227 1,09 %
Enig statuut 256 1,23 %
Contractueel voor onderzoeksprogramma 
(wetenschappelijke instellingen)

947 4,54 %

Jonge stagiairs en eerste beroepservaring 70 0,34 %
Rosetta 632 3,03 %
In uitvoering van de beheersovereenkomst (OISZ) 38 0,18 %
Andere 1.434 6,88 %
Totaal 20.857 100,00 %

Bron: Pdata op 30 juni 2010

Sinds 2010 maken de gegevens van Pdata het mogelijk beter de omvang 
te meten van de verschillende categorieën van contractuelen die in de loop 
der jaren in het federaal administratief openbaar ambt zijn gecreëerd. Deze 
gedetailleerde typologie zou ook een betere globale controle van de evolutie 
ervan moeten mogelijk maken. Ideaal zou zijn de rubriek “andere” (ongeveer 
7 % van de contractuelen) te kunnen schrappen. Dat lijkt echter moeilijk om-
dat sommige instellingen de wettelijke grondslag van de aanwervingen niet 
uitdrukkelijk in de overeenkomsten vermelden454.

Meer dan 86 % van de contractuelen worden geteld in de rubrieken opge-
nomen in artikel 4, §1, van de wet van 22 juli 1993. Dat is het geval als men 
er de contractuelen voor onderzoeksprogramma’s en het onderhouds- en 
kantinepersoneel aan toevoegt die zijn vermeld in het koninklijk besluit van 
1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten. De 
resterende 14 % zijn contractuelen van wie de aanwerving door andere wet-
ten werd georganiseerd.

Uitzonderlijke en tijdelijke behoeften

De administratie voert de notie van uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan 
om het hoofd te bieden aan situaties waarin de beschikbare personeelsleden 
het niet mogelijk maken aan haar behoeften tegemoet te komen.

453 Ter herinnering: het personeel van de restaurants en refters van de FOD’s Justitie en Binnen-
landse zaken die onder een dienst met boekhoudkundige autonomie vallen, zijn niet in Pdata 
opgenomen. Ze komen dus in deze tabel niet voor. 

454 Rekenhof, Werving en selectie van contractueel personeel – Een onderzoek bij twaalf federale 
overheidsadministraties, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, janua-
ri 2009, p. 13. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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In 2010 vertegenwoordigt deze categorie meer dan 18 % van de contractue-
len van het federaal openbaar ambt. Daarvan zijn 79 % minder dan twee jaar 
geleden in dienst genomen en 11 % langer dan tien jaar geleden.

Bijkomende en specifieke taken

De wet van 1993 definieert niet wat moet worden verstaan onder “bijkomende 
en specifieke taken” maar eist dat er een lijst van wordt opgesteld. Die taken 
zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 1 februari1 993455, dat regelmatig 
wordt geactualiseerd.

De bijkomende taken omvatten de taken die noodzakelijk zijn voor de goede 
werking van de instelling en die niet rechtstreeks behoren tot de opdrachten 
die zijn toevertrouwd aan de openbare dienst in kwestie. Het gaat bijvoor-
beeld om suppoosten in een museum of om personeel dat aan een bepaalde 
openbare dienst wordt toegekend voor specifieke taken die al dan niet in de 
tijd zijn beperkt.

Naast de 14,96 % die onder die benaming in de tabel zijn vermeld, kunnen 
andere specifieke categorieën van de gegevensbank daaraan worden toege-
voegd: het schoonmaak- en refterpersoneel, het personeel dat ten laste van 
eigen middelen in dienst wordt genomen in de wetenschappelijke instellingen 
en bepaalde deskundigen. In totaal vertegenwoordigen die categorieën in 
2010 43 % van de contractuelen.

Vervangingen

Een vervangingsovereenkomst wordt gereglementeerd door de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Ze wordt gesloten om een 
werknemer te vervangen die zijn arbeidsprestaties tijdelijk onderbreekt. De 
overeenkomst moet de reden van de vervanging, de identiteit van de vervan-
gen werkgever en de voorwaarden van de indienstneming vermelden. De 
duur van de vervangingsovereenkomst mag niet langer zijn dan twee jaar, 
tenzij het gaat om een persoon met loopbaanonderbreking.

In 2005456 viel 50 % van de contractuelen in die categorie. In 2010 waren dat 
er nog slechts 26,5 %.

In 2010 hebben 82 % van de contractuelen van deze categorie overeenkom-
sten sinds minder dan twee jaar en 12 % sinds meer dan tien jaar.

Taken die een bijzondere kennis of een ruime ervaring van hoog niveau ver‑
gen

Bij gebrek aan een precieze definitie van de notie deskundige in Pdata, was 
het niet mogelijk zich ervan te verzekeren dat de personen die in deze ru-
briek zijn vermeld, wel degelijk de personen zijn die de vierde categorie van 
artikel 4, §1, van de wet 1993 vormen, of “deskundigen” die zijn opgenomen 
in de lijst van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de 
bijkomende en specifieke opdrachten.

455 Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in 
de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan 
afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut.

456 Kadaster van het personeel in het federaal openbaar ambt, syntheseverslag 2007, p. 9.



356 168e Boek van het Rekenhof

Federaal openbaar ambt 2010  Human Resources

De deskundigen vertegenwoordigen minder dan een half percent van alle 
contractuelen.

Andere categorieën

Een aantal wetten dat vroegere precaire jobs wou beschermen of de tewerk-
stelling van jongeren wou aanmoedigen, liet nieuwe categorieën van con-
tractuele tewerkstelling toe. Deze categorieën groeperen ongeveer 14 % van 
de contractuelen in 2010. Het gaat in hoofdzaak om de volgende gevallen:

•	 Contractuelen met een zogeheten enig statuut

 In 1991 hebben ze op basis van de wet van 20 februari 1990 een ar-
beidsovereenkomst van onbepaalde duur gekregen in afwijking van 
de finaliteit van hun indienstneming. Deze wet vormde de overgang 
tussen de oude reglementeringen voor “precaire statuten” (tijdelijk 
benoemd personeel, geslaagden voor vergelijkende wervingsexa-
mens, enz.)457 en de nieuwe wetgeving van 1993.

•	 Bepalingen betreffende de stage en de intrede van jongeren op de 
arbeidsmarkt

 De jonge stagiairs458, de eerstewerkervaringscontracten459 en de “Ro-
setta’s” zijn momenteel onderworpen aan de bepalingen van de wet 
van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren.

•	 Onvoldoende geslaagden bij Selor

 Het gaat om contractuelen die permanente taken verrichten tijdens 
de periode waarin vaste betrekkingen in de organieke formatie niet 
kunnen worden ingevuld bij gebrek aan geslaagden voor een aan-
wervingsexamen. Het is de wet van 20 mei 1997, die artikel 3 van de 
wet van 1993 heeft gewijzigd, die de mogelijkheid heeft geschapen 
een beroep te doen op dat type van contractuelen op voorwaarde 
dat er een in ministerraad overlegd koninklijk besluit wordt genomen. 
Deze bepaling is opgeheven door de inwerkingtreding van de pro-
grammawet van 24 december 2002. Deze categorie telt nog 227 per-
soneelsleden (waarvan 117 bij de FOD Financiën).

•	 Uitvoering van de beheersovereenkomst (OISZ)

 Die contractuelen kunnen door de openbare instellingen van sociale 
zekerheid worden aangeworven wegens de autonomie die hun wordt 
toegekend in hun beheerscontract, ingesteld door het koninklijk be-
sluit van 3 april 1997460.

457 Met toepassing van het koninklijk besluit van 5 november 1991 betreffende het bij arbeidsovereen-
komst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen 
van openbaar nut, ter uitvoering van de wet van 20 februari 1990, inzonderheid artikel 18, § 6, 1e 
lid.

458 Koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983.
459 Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor 

werkgelegenheid.
460 Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare 

instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels (artikelen 19 en 20).
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•	 Andere

 De overeenkomsten “uitzonderlijke en tijdelijke behoeften” die op 
1 september 2003 werden gesloten en die met toepassing van artikel 
451 van de programmawet van 24 december 2002 overeenkomsten 
voor onbepaalde duur zijn geworden, zouden in die rubriek moeten 
worden opgenomen. Het zou nuttig zijn die categorie af te zonderen 
om te zien hoe ze is geëvolueerd. Het Rekenhof heeft immers vastge-
steld461 dat sommige overeenkomsten nog in 2007 onder die noemer 
werden gesloten. De regularisatiemaatregel was nochtans eenmalig 
en deze categorie van contractuelen zou sinds 2003 aan het uitdoven 
moeten zijn. 

Looptijd en aard van de overeenkomsten

Duur van de diensten 

In het openbaar ambt is een administratieve loopbaan enkel weggelegd voor 
statutaire personeelsleden. De duur van de tewerkstelling van contractuele 
personeelsleden is een goede aanwijzing om uit te maken of de voorwaar-
den voor een contractuele aanwerving werden nageleefd.

In 2005 was 42 % van de contractuelen meer dan vijf jaar in dienst en 23 % 
daarvan was al meer dan tien jaar in dienst.

Op 30 juni 2010 was het aantal contractuelen met meer dan vijf jaar dienst 
gezakt tot 20 %, waarvan 16,5 % al meer dan tien jaar in dienst was.

Er moet worden opgemerkt dat niet alle contractuelen worden aangeworven 
om tijdelijke opdrachten uit te voeren. De personeelsleden die zijn belast met 
bijkomende en specifieke opdrachten (zowat 15 % van de contractuelen) zijn 
permanent of vrijwel permanent in dienst. In die categorie462 is 46 % van het 
personeel minder dan twee jaar in dienst en 38 % meer dan tien jaar.

Permanente aard van de opdracht 

Dat gegeven maakt duidelijk hoeveel organieke betrekkingen op permanente 
wijze worden uitgeoefend door contractuelen. Door die gegevens te kruisen 
met de duurtijd van de diensten kan men becijferen hoeveel contractuele 
banen eigenlijk zijn bestemd voor statutairen.

In 2010 had meer dan 77 % van de contractuelen een permanente functie. 
In 2004 was dat nog 94 %. Die vaststelling geldt voornamelijk voor contrac-
tuelen van niveau C.

2.4 Andere diensten 

Een aantal instellingen die niet onder de wet van 22 juli 1993 vallen, geven 
informatie door aan Pdata in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 141. De 

461 Rekenhof, Werving en selectie van contractueel personeel – Een onderzoek bij twaalf federale 
overheidsadministraties, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, janua-
ri 2009, p. 13. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

462 Daar moeten nog worden bijgeteld: het schoonmaakpersoneel en het personeel van de refters, de 
enige statuten en het personeel dat op basis van eigen fondsen wordt aangeworven door weten-
schappelijke instellingen en van wie de duur van de geleverde diensten niet in Pdata zijn vermeld.
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lijst van instellingen die in Pdata zijn gecatalogeerd als “Andere diensten“ (cf. 
tabel 8) omvat echter niet alle entiteiten waarvan het personeel ten laste valt 
van de federale begroting.

Sommige van die instellingen hebben zeer veel contractuelen in dienst om-
dat hun organieke wetten geen beperkingen opleggen voor de contractuele 
aanwervingen. Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, 
bijvoorbeeld, werkt uitsluitend met contractuelen.

Tabel 8 –  Evolutie (2009-2010) van het personeelsbestand van de instellin-
gen die in Pdata zijn opgenomen (natuurlijke personen)463

Andere diensten Statutair 
personeel 

2010

Contractueel 
personeel 

2010

Totaal 
in 

2010

Totaal 
in 

2009

Evolutie
2009/2010

Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle

0 131 100 % 131 126 4 %

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 41 24 37 % 65 65 0 %

Nationale Arbeidsraad 35 8 19 % 43 45 ‑4 %

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de 
KMO

13 3 19 % 16 17 ‑6 %

Nationaal Gedenkteken van het Fort van 
Breendonk

_463 _ _ _ 13 _

Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg 

11 45 80 % 56 39  43%

Federaal Agentschap voor de Opvang van 
Asielzoekers 

2 1114 100 % 1.116 1.033 8 %

Bron: Pdata op 30 juni 2009 en op 30 juni 2010

2.5 Bijzondere korpsen

De volgende tabel omvat enkel de bijzondere korpsen beoogd in het ko-
ninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het 
koninklijk besluit van nr. 141.

463 In 2010 werd geen informatie doorgegeven aan Pdata.
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Tabel 9 –  Evolutie (2009-2010) van het personeelsbestand van de bijzondere 
korpsen (natuurlijke personen)

Bijzondere korpsen Statutair 
personeel 
op 30 juni 

2010

Contractueel 
personeel op 
30 juni 2010

% contrac-
tuelen

Totaal 
2010

Totaal 
2009

Evolutie 
2009/2010

Gerechtelijke orde – 
Magistratuur

2.539 80 3 % 2.619 2602 0,65 %

Gerechtelijke Orde – 
Griffies en parketten 

6.185 3.106 33 % 9.291 8.794 5,65  %

Raad van State 442 179 29 % 621 598 3,85  %
Interfederaal Korps 
van de Inspectie van 
Financiën 

70 0 0 % 70 71 ‑1,41  %

Bron: Pdata op 30 juni 2009 en op 30 juni 2010

2.6 Erediensten en vrijzinnigheid 

Tabel 10 – Evolutie (2009-2010) van het personeelsbestand van de bedienaren 
der erediensten (natuurlijke personen en voltijdse equivalenten)

Bestuur van de  
erediensten 

2009 2010 Evolutie 2009/2010 
in % 

VTE NP VTE NP VTE NP

Katholiek 3.339,00 2.800 3.272,50 2.709 -2,0 -3,3
Protestants 122,00 123 116,50 117 -4,5 -4,9
Anglicaans 14,00 13 14,00 13 0,0 0,0
Israëlitisch 31,50 35 31,00 34 -1,6 -2,9
Orthodox 47,00 47 49,00 49 4,3 4,3
Islamitisch 4,00 4 19,00 19 375,0 375,0
Vrijzinnig 280,10 284 295,35 300 5,4 5,6
Totaal 3.837,60 3.306 3.797,35 3.241 -1,0 -2,0

Bron: FOD Justitie op 1 januari 2011

Bij de katholieke eredienst zijn er meer voltijdse equivalenten dan natuurlijke 
personen. Dat is het gevolg van een informeel akkoord tussen het Bestuur 
van de Erediensten en de kerkelijke autoriteiten, waardoor de priesters diver-
se taken mogen cumuleren, met dien verstande echter dat de gecumuleerde 
bezoldiging beperkt blijft tot 150 %.

2.7 Federale Politie 

In Pdata zitten te weinig gegevens over de Federale Politie om de structuur 
en de evolutie van de human resources te kunnen analyseren. Er werd dus 
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bijkomende informatie gehaald uit de documenten die de Federale Politie 
verspreidt en uit bevragingen van de personeelsdienst.

In 2010 had de Federale Politie 13.853 personeelsleden in dienst, waarvan 
nagenoeg 73 % als politieambtenaar werkt (leden van het operationeel ka-
der van de politiediensten) en 27 % een administratieve, ondersteunende of 
technische functie uitoefent (dat is het administratief en logistiek kader, Calog 
genoemd).

2.7.1 Operationeel kader 
Het operationeel kader van de geïntegreerde politie bestaat uit politieambte-
naren die zijn verdeeld over drie kaders: het basiskader, het middenkader en 
het officierskader. Die politieambtenaren zijn bevoegd voor gerechtelijke en 
administratieve politietaken.

Het operationeel kader kan bovendien politieagenten omvatten die geen po-
litieambtenaar zijn en slechts een beperkte politionele bevoegdheid hebben.

Tabel 11 – Evolutie (2008-2010) per graad van het operationeel personeel van 
de Federale Politie (natuurlijke personen)

Categorie 2008 2009 2010 Evolutie 
Hoofdcommissaris 324 3 % 317 3 % 313 3 % -11
Commissaris 1.552 15 % 1.594 16 % 1.663 16 % 111
Hoofdinspecteur 3.451 34 % 3.530 34 % 3.334 33 % -117
Inspecteur 4.820 47 % 4.764 46 % 4.701 47 % -119
Politieagent 31 1 % 41 1 % 48 1 % 17
Totaal 10.178  10.246  10.059  -119

Bron: Federale Politie (30 juni 2008, 2009 en 2010)

2.7.2 Calog

Het personeel van het administratief en logistiek kader (Calog) vervult on-
dersteunende taken van administratieve aard of gespecialiseerde ondersteu-
nende taken. Er zijn zowel statutaire als contractuele personeelsleden, net 
zoals bij de ambtenaren van het administratief federaal openbaar ambt.
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Tabel 12 – Evolutie (2008-2010) per niveau van het administratief en logistiek 
kader (Calog) van de Federale Politie (natuurlijke personen)

Statutairen Contractuelen Totaal

Ni-
veau 

2008 2009 2010 Evolutie 
2008 

2010 

2008 2009 2010 Evolutie 
2008 

2010

2008 2009 2010 Evolutie 
2008 

2010 
A 445 496 533 88 152 105 71 ‑81 597 601 604 7

B 565 640 717 152 206 126 37 ‑169 771 766 754 -17

C 905 974 1057 152 210 151 61 ‑149 1.115 1.125 1.118 3

D 668 638 635 ‑33 755 736 683 ‑72 1.423 1.374 1.318 -105

Totaal 2.583 2.748 2.942 359 1.323 1.118 852 -471 3.906 3.866 3.794 -112

Bron: Federale Politie (30 juni 2008, 2009 en 2010)

Tussen 2008 en 2010 is het globale personeelsbestand van de Federale 
Politie met nagenoeg 2 % gedaald. Het aantal personeelsleden van het ope-
rationeel korps kromp nagenoeg 1,2 % en bij Calog was dat 3 % (het contrac-
tueel personeel bij Calog is met 36 % geslonken).

Agenten van het operationeel kader van de Federale Politie leveren presta-
ties voor rekening van de lokale politiezones. Volgens de informatie die wordt 
doorgegeven in het kader van de monitoring (cf. omzendbrief nr. 602 over 
de fondsen voor ontvangsten- en uitgavenverrichtingen met betrekking tot 
agenten van de Federale Politie die gedetacheerd worden naar de meerge-
meentenzones en naar de gemeenten), werden in de eerste acht maanden 
van 2010 658 voltijdse politiemannen ter beschikking gesteld van de lokale 
politie. Zij zijn niet opgenomen in de tabel464.

2.8 Defensie

Net zoals dat het geval was voor de Federale Politie, zijn er in Pdata ook te 
weinig gegevens beschikbaar over het militaire personeel van Defensie en er 
werd op dezelfde manier bijkomende informatie vergaard. 

Het Ministerie van Landsverdediging heeft zowel militair personeel als bur-
gerpersoneel in dienst. Het burgerpersoneel van Defensie bestaat niet alleen 
uit ambtenaren van het federaal openbaar ambt, maar ook uit contractuele 
medewerkers en ambtenaren met een speciaal statuut (aalmoezeniers, le-
kenconsulenten, leerkrachten, het wetenschappelijk en technisch personeel 
van het Koninklijk Legermuseum). Die personeelsleden vertegenwoordigen 
ongeveer 6 % van het personeelsbestand van Defensie en zijn meegeteld 
in Pdata en in de globale analyse van het administratief federaal openbaar 
ambt. Hierna volgt een meer gedetailleerde analyse op basis van de gege-
vens van Defensie.

464 In 2010 werden 360 personen van de lokale politie, van de geïntegreerde communicatiecentra 
of van de arrondissementele informatiekruispunten gedetacheerd naar de Federale Politie, hetzij 
voor een volledig jaar, hetzij voor een kortere periode.
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2.8.1 Evolutie van het militair personeel (2005-2010)465

Tabel 13 – Evolutie per militaire graad 

Graden 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Officieren 4.917 4.951 4.815 4.696 4.580 4.687

Opperofficieren 44 45 44 37 27 25
Hogere officieren 1.332 1.431 1.342 1.397 1.398 1.349
Lagere officieren 3.541 3.475 3.429 3.262 3.155 3.313

Onderofficieren 16.719 16.733 16.466 16.257 15.321 14.500
Vrijwilligers 18.155 17.605 17.407 16.580 15.767 14.839
Totaal 39.791 39.289 36.688 37.533 35.668 34.026

Bron: jaarverslag 2010 van de Algemene Directie Human Resources op 1 januari 
2011

2.8.2 Evolutie van het burgerpersoneel (2005-2010)

Tabel 14 – Burgerpersoneel (2005-2010)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Statutaire civiele staatsambtenaren 1.836 1.780 1.739 1.694 1.642 1.590
Aalmoezeniers en lekenconsulenten 27 26 27 26 24 19
Veiligheidspersoneel ACOS IS465 47 47 45 43 69 66
Onderwijzend personeel 128 128 118 113 108 105
Personeel van het Koninklijk Legermuseum 26 26 22 27 30 34
Statutairen 2.064 2.007 1.951 1.903 1.873 1.814
Contractuelen 344 402 380 362 468 438
Totaal 2.408 2.409 2.331 2.265 2.341 2.252

Bron: jaarverslag 2010 van de Algemene Directie Human Resources op 1 januari 
2011466

Tabel 15 – Evolutie per niveau van burgerpersoneel van het leger 

Niveau 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Niveau A 447 486 466 463 503 498
Niveau B 290 264 285 280 293 320
Niveau C 638 637 637 612 590 533
Niveau D 1.033 1.022 943 910 969 901
Totaal 2.408 2.409 2.331 2.265 2.355 2.252

Bron: jaarverslag 2010 van de Algemene Directie Human Resources op 1 januari 
2011

465 Ministerie van Landsverdediging, jaarverslag 2010 van de Algemene Directie Human Resources.
466 ACOS IS: het stafdepartement Inlichting en Veiligheid.
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3 Leeftijdspiramide van het administratief federaal openbaar ambt 

Grafiek 2 –  Leeftijdspiramide van het administratief federaal openbaar ambt 
in 2010
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Bron: Pdata op 30 juni 2010

Grafiek 3 – Leeftijdspiramide van het statutair personeel van het administra-
tief federaal openbaar ambt in 2010
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Grafiek 4 –  Leeftijdspiramide van het contractueel personeel van het admi-
nistratief federaal openbaar ambt in 2010
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Tabel 16 –  Spreiding per leeftijdscategorie van het administratief federaal 
openbaar ambt in 2010

Leeftijdscategorie Statutairen Contractuelen Totaal
% % %

30 jaar of jonger 2.871 3,50 4.375 5 7.246 8,50
31 tot 50 jaar 29.228 35 11.334 14 40.562 49
51 tot 55 jaar 13.002 16 2.437 3 15.439 19
56 tot 60 jaar 12.665 15 1.773 2 14.438 17
Ouder dan 60 jaar 4.501 5,50 938 1 5.439 6,50
Totaal 62.267 75 20.857 25 83.124 100

Bron: Pdata op 30 juni 2010

Op 31 december 2010 is de gemiddelde leeftijd in het administratief federaal 
openbaar ambt 46 jaar en 4 maanden.

Deze leeftijdspiramides bevestigen de al besproken tendensen: 

•	 De vergrijzing van het administratief federaal openbaar ambt. 
In zijn 167e Boek467 stelde het Rekenhof vast dat het aantal personeels-
leden in de leeftijdscategorieën jonger dan 40 jaar met 3.460 eenhe-
den was gedaald tussen 2006 en 2009. Die trend zet zich door in 
2010, met een nieuwe daling van 602 eenheden ten opzichte van 
2009. De leeftijdscategorieën ouder dan 50 jaar (42 % van het totale 
personeelsbestand in 2010) groeiden met 6.508 eenheden tussen 
2006 en 2009. In 2010 kwamen er 623 eenheden bij.

467 Rekenhof, “Federaal openbaar ambt”, 167e Boek, Volume I, p. 564-596. Beschikbaar op www.
rekenhof.be.
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•	 De leeftijdscategorie jonger dan 30 jaar (8,5 % van het totale perso-
neelsbestand) telt heel wat contractuelen: in 2010 vertegenwoordig-
den ze meer dan 60 % in die leeftijdscategorie.
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Overheidspensioenen in 2010

In 2010 bedroegen de pensioenuitgaven 10,3 miljard euro, een stijging van 
3,6 % tegenover 2009. De pensioenen van de gemeenschappen en gewes‑
ten, inclusief het onderwijs, omvatten met 5,5 miljard euro, 52,8 % van die 
uitgaven. 

Voor de federale overheidsdiensten beliepen de pensioenuitgaven 3,9 mil‑
jard euro, een stijging van 2,1 % in vergelijking met 2009. De belangrijkste 
pensioenpost op dit bestuursniveau blijft ook in 2010 die van de militaire 
pensioenen (leger + ex‑Rijkswacht) met 1,3 miljard euro. 

In 2006 ‑ 2010 lag de grootste nominale stijging bij de pensioenuitgaven 
van de Vlaamse Gemeenschap (inclusief onderwijs) en de federale overheid, 
respectievelijk met 703,7 en 562,1 miljoen euro. De belangrijkste procentuele 
toename was voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+ 59,3 %) gevolgd 
door het Waalse Gewest (+ 47,2 %).

De totale pensioenlast van de overheidssector steeg in 2006 ‑ 2010 met 
24,7 %. 

Op 1 juli 2010 waren er 443.993 lopende pensioenen (353.551 rustpen‑ 
sioenen en 90.442 overlevings‑ en wezenpensioenen), een groei van 11,2 % 
sinds 1 juli 2006 (+ 44.673 pensioenen) waarvan 2,3 % (+ 10.034 pensioe‑
nen) sinds 1 juli 2009.

1 Inleiding

Dit artikel bevat statistische gegevens over de pensioenen berekend en/of 
beheerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). 

De pensioenen van sommige entiteiten uit de openbare sector vallen buiten 
de bevoegdheid van de PDOS. Ze zijn dan ook niet opgenomen in dit artikel. 
Een gedetailleerde afbakening van het bevoegdheidsdomein van de PDOS 
is te vinden in het 167e Boek van het Rekenhof468.

2 Pensioenstatistieken

De cijfers in de grafieken en tabellen zijn ontleend aan de databank van de 
PDOS469. Ze zijn geselecteerd, verwerkt en geïnterpreteerd door het Reken-
hof. 

De cijfers geven de toestand weer op 1 juli van het betrokken kalenderjaar, 
behalve de gegevens over pensioenuitgaven: die verwijzen naar het volle-
dige kalenderjaar. 

Tenzij anders aangegeven:

•	 wordt met rust- en overlevingspensioenen van de openbare sector 
bedoeld het totaal aantal pensioenen, dus zowel de pensioenen voor 
een zuivere loopbaan (een loopbaan enkel opgebouwd in het open-

468 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 601 e.v. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
469 Zie website van de PDOS (www.pdos.be). 
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baar ambt) als voor een gemengde loopbaan (gedeeltelijk in de open-
bare en gedeeltelijk in de private sector);

•	 worden de onderwijspensioenen meegeteld met de andere pensioe-
nen van de gemeenschap waartoe ze behoren470.

De gegevens over wezenpensioenen zijn bij de overlevingspensioenen ge-
voegd.

2.1 Pensioenuitgaven

Tabel 1 –  Jaaruitgaven in miljoen euro van de rust- en overlevingspensioe-
nen naar bestuursniveau (2006 – 2010)

2006 2007 2008 2009 2010

RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal
Federale over-

heidsdiensten
Departementen 607,2 220,8 828,0 632,7 225,9 858,6 667,1 229,2 896,3 696,3 232,0 928,3 714,6 229,2 943,9
Speciale 

korpsen
126,0 38,1 164,2 130,5 37,7 168,1 138,7 38,9 177,6 146,6 40,2 186,7 152,6 40,5 193,1

Autonome over-

heidsbedrijven
660,0 156,8 816,8 695,3 160,4 855,6 765,8 169,2 935,0 794,6 171,9 966,5 821,7 173,0 994,7

Instellingen van 

openbaar nut
155,5 40,4 195,9 164,0 41,1 205,1 174,2 42,2 216,4 184,4 43,1 227,5 189,9 42,9 232,8

Erediensten 32,6 0,2 32,8 32,0 0,2 32,2 32,8 0,2 33,0 33,2 0,2 33,3 32,9 0,2 33,1

Leger 771,4 211,9 983,3 784,0 214,9 998,8 815,0 220,8 1.035,8 837,8 226,1 1.063,9 839,5 225,1 1.064,7

Ex-Rijkswacht 141,3 66,1 207,4 137,0 66,1 203,1 135,3 67,0 202,3 133,1 67,3 200,4 127,0 65,5 192,6
Geïntegreerde 

politie
110,9 5,8 116,6 139,5 7,5 147,0 176,0 9,4 185,4 209,3 11,1 220,4 239,4 12,7 252,1

Subtotaal 2.604,8 740,1 3.344,8 2.714,9 753,7 3.468,6 2.905,0 776,8 3.681,8 3.035,1 791,8 3.827,0 3.117,6 789,2 3.906,9
Vlaamse  

Gemeenschap
Departementen 94,8 14,0 108,8 104,8 14,9 119,8 118,5 16,9 135,5 128,0 17,8 145,8 136,8 18,6 155,4
Instellingen van 

openbaar nut
50,0 5,9 55,9 54,6 6,5 61,1 60,0 7,0 67,0 65,3 7,3 72,6 70,3 7,6 77,9

Gemeen-

schapsonder-

wijs

584,3 53,6 637,9 622,2 56,4 678,6 672,0 58,7 730,7 712,0 60,1 772,0 740,3 60,7 801,1

Officieel 

gesubsidieerd 

onderwijs

280,7 33,7 314,3 300,1 34,0 334,1 324,4 35,2 359,5 345,1 35,7 380,7 359,8 35,5 395,3

Vrij gesubsidi-

eerd onderwijs
1.206,3 68,9 1.275,2 1.296,8 72,2 1.369,0 1.415,1 77,4 1.492,5 1.509,4 81,6 1.591,0 1.582,5 83,7 1.666,1

Subtotaal 2.216,0 176,1 2.392,1 2.378,5 184,1 2.562,6 2.590,1 195,1 2.785,2 2.759,8 202,4 2.962,2 2.889,8 206,0 3.095,8
Franse  

Gemeenschap
Departementen 27,0 3,6 30,6 29,6 3,8 33,4 33,0 4,0 37,0 35,8 4,2 40,0 38,2 4,3 42,5
Instellingen van 

openbaar nut
46,0 5,1 51,0 49,4 5,3 54,7 53,5 5,6 59,1 58,4 5,7 64,0 61,3 5,9 67,2

Gemeen-

schapsonder-

wijs

484,3 42,8 527,1 513,5 43,9 557,3 551,9 45,9 597,7 583,6 47,4 631,1 604,3 48,6 652,9

470  Als er sprake is van gemeenschappen wordt dus bedoeld: inclusief de onderwijspensioenen in het 
gemeenschaps-, officieel gesubsidieerd en vrij gesubsidieerd onderwijs. 
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2006 2007 2008 2009 2010

RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal
Officieel 

gesubsidieerd 

onderwijs

479,3 30,7 510,0 513,1 31,8 544,8 555,2 33,5 588,7 591,3 34,1 625,4 617,0 34,1 651,0

Vrij gesubsidi-

eerd onderwijs
576,7 36,4 613,1 626,3 38,2 664,5 686,8 40,4 727,2 737,1 43,3 780,4 777,2 45,0 822,2

Subtotaal 1.613,3 118,5 1.731,8 1.731,8 123,0 1.854,8 1.880,3 129,4 2.009,7 2.006,2 134,6 2.140,8 2.098,0 137,8 2.235,8
Duitstalige 

Gemeenschap
Departementen 0,5 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,1 0,7 0,7 0,1 0,7 0,7 0,1 0,8
Instellingen van 

openbaar nut
0,1 0,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1

Gemeen-

schapsonder-

wijs

6,1 0,3 6,4 6,7 0,3 7,0 7,6 0,4 7,9 8,4 0,3 8,7 9,1 0,3 9,4

Officieel 

gesubsidieerd 

onderwijs

4,0 0,7 4,7 4,4 0,7 5,1 4,8 0,7 5,5 5,3 0,7 6,0 5,8 0,7 6,5

Vrij gesubsidi-

eerd onderwijs
3,7 0,4 4,1 4,1 0,4 4,5 4,6 0,4 5,0 5,0 0,4 5,4 5,5 0,4 5,8

Subtotaal 14,4 1,4 15,8 15,9 1,4 17,3 17,6 1,6 19,2 19,4 1,5 20,8 21,2 1,4 22,6

Waals Gewest

Departementen 41,6 8,0 49,6 45,2 8,6 53,8 52,1 9,8 61,9 58,1 10,5 68,6 62,8 10,8 73,6
Instellingen van 

openbaar nut
11,1 2,7 13,7 11,5 2,7 14,2 12,6 3,1 15,6 14,4 3,0 17,4 16,6 3,0 19,6

Subtotaal 52,6 10,7 63,3 56,8 11,3 68,1 64,7 12,9 77,6 72,6 13,5 86,1 79,5 13,8 93,2
Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest
Departementen 8,1 0,9 8,9 9,0 1,0 10,0 10,5 1,0 11,5 11,7 1,1 12,7 13,2 1,1 14,3
Instellingen van 

openbaar nut
5,1 0,5 5,6 5,7 0,5 6,2 6,8 0,5 7,3 7,3 0,6 7,9 8,2 0,6 8,8

Subtotaal 13,2 1,4 14,5 14,7 1,4 16,2 17,3 1,6 18,8 19,0 1,6 20,6 21,4 1,7 23,1
Vlaamse lokale 

besturen
Gemeenten 177,0 52,9 229,8 185,0 54,6 239,6 203,4 58,6 262,1 216,3 61,2 277,5 215,7 59,4 275,1

Ocmw’s 76,7 6,8 83,4 84,7 7,1 91,8 95,3 7,9 103,3 106,7 8,2 115,0 131,7 9,2 140,8
Intercommu-

nales
51,1 12,3 63,5 65,2 16,2 81,3 69,8 16,5 86,2 73,3 16,9 90,2 57,2 16,3 73,5

Provincies 4,5 0,4 4,9 13,5 2,8 16,3

Subtotaal 304,8 72,0 376,7 334,8 77,9 412,7 368,5 83,0 451,6 400,8 86,7 487,6 418,1 87,7 505,8
Waalse lokale 

besturen
Gemeenten 99,1 40,6 139,6 104,3 41,0 145,2 112,0 42,0 154,0 121,5 42,9 164,5 127,7 42,4 170,2

Ocmw’s 33,2 3,7 36,9 35,7 3,8 39,5 39,3 3,9 43,2 43,4 4,1 47,5 46,6 4,1 50,8
Intercommu-

nales
30,2 6,4 36,6 35,5 6,9 42,4 40,9 7,4 48,3 38,7 7,1 45,9 41,0 7,1 48,1

Provincies 4,4 0,3 4,7 5,6 0,4 6,0

Subtotaal 162,5 50,7 213,1 175,5 51,6 227,1 192,3 53,3 245,5 208,0 54,4 262,5 220,9 54,1 275,0
Brusselse lo-

kale besturen
Gemeenten 65,7 17,7 83,4 70,5 18,5 89,0 78,3 19,9 98,3 82,1 19,9 102,0 85,0 20,0 105,0
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2006 2007 2008 2009 2010

RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal

Ocmw’s 23,3 2,8 26,2 24,4 2,9 27,3 26,3 2,9 29,2 28,0 3,0 30,9 28,7 3,0 31,7
Intercommu-

nales
32,6 2,4 35,1 34,6 2,5 37,1 36,9 2,8 39,7 39,9 3,0 43,0 41,5 3,1 44,5

Subtotaal 121,6 23,0 144,6 129,5 23,9 153,4 141,6 25,6 167,2 150,0 25,9 175,9 155,2 26,0 181,2
Duitstalige 

lokale bestu-

ren470

Gemeenten 2,2 0,7 2,9

Ocmw’s 0,5   0,0471 0,5
Intercommu-

nales
   0,0472   - 0,0

Subtotaal 2,7 0,8 3,5

Totaal 7.103,1 1.193,7 8.296,8 7.552,6 1.228,2 8.780,8 8.177,3 1.279,3 9.456,6 8.671,0 1.312,4 9.983,4 9.024,3 1.318,6 10.342,9

RP: rustpensioenen / OP: overlevingspensioenen471472473 
Pensioenbedragen: bruto geïndexeerde jaarbedragen (van januari tot en met de-
cember van het betreffende kalenderjaar) inbegrepen pensioenachterstallen, va-
kantiegeld en aanvullend vakantiegeld

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van data van de PDOS 

In de periode 2006 – 2010 is de totale pensioenlast toegenomen met 24,7 %. 
Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 27,0 % en voor de overlevings-
pensioenen 10,5 %. 

Rekening houdend met een inflatie van 10,6 %474 betekent dit een reële groei 
van 14,1 % voor de totale pensioenuitgaven, van 16,4 % voor de rustpensioe-
nen en een geringe uitgavenkrimp van 0,1 % voor de overlevingspensioenen. 
De reële aangroei van de totale pensioenlast is bijgevolg volledig te wijten 
aan de stijging van de rustpensioenen. 

In 2010 stegen de uitgaven ten opzichte van 2009 4,1 % voor de rustpensioe-
nen en 0,5 % voor de overlevingspensioenen, wat neerkomt op een aangroei 
van 3,6 % voor de totale pensioenuitgaven bij een jaarinflatie van 2,2 %. 

Voor de federale overheidsdiensten beliepen de pensioenuitgaven 3,9 mil-
jard euro, een stijging van 2,1 % in vergelijking met 2009. De militaire pen-
sioenen (leger + ex-Rijkswacht)475 blijven ook in 2010 de belangrijkste pen-
sioenpost op federaal niveau (1,3 miljard euro of 32,2 % van de federale 
pensioenuitgaven, een daling van 3,4 % tegenover 2006). 

471 Duitstalige lokale besturen werden tot en met 2009 ingedeeld onder Waalse lokale besturen.
472 46.835 euro.
473 41.976 euro.
474 Inflatie 2006 – 2010: + 10,6 % (berekend op basis van de gemiddelde jaarinflaties gepubliceerd 

door de FOD Economie, Statistics Belgium: + 1,79 % / + 1,82 % / + 4,49 % / - 0,04 % / + 2,19 %). 
475 Pensioenen van ex-rijkswachters worden op vrijwel identieke manier vastgesteld als militaire pen-

sioenen vóór de inwerkingtreding van de militaire pensioenhervorming van 1 januari 2009. 
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Grafi ek 1 - Procentuele verdeling van de pensioenuitgaven volgens bestuurs-
niveau (2010) 
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Bron: grafi ek opgesteld door het Rekenhof op basis van data van de PDOS 

De pensioenen van de gemeenschappen en gewesten, inclusief onder-
wijs, vertegenwoordigen met vrijwel 5,5 miljard euro 52,8 % van de totale 
pensioenuitgaven.

Tabel 2 - Aangroei van de pensioenuitgaven van enkele bestuursniveaus 
(2006 – 2010)

Nominale 
aangroei 

in miljoen euro

Nominale 
aangroei 

in miljoen euro
(infl atie-

gecorrigeerd)

Procentuele
aangroei

Procentuele 
aangroei 
(infl atie-

gecorrigeerd)

Federale overheid 562,1 207,6 16,8 % 6,2

Vlaamse Gemeenschap 703,7 450,1 29,4 % 18,8

Franse 
Gemeenschap

504,0 320,4 29,1 % 18,5

Duitstalige 
Gemeenschap

6,8 5,1 43,0 % 32,3

Waals Gewest 29,9 23,2 47,2 % 36,7

Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

8,6 7,1 59,3 % 49,0 

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van data van de PDOS 

De belangrijkste nominale aangroei ligt, in afnemende volgorde, bij de 
Vlaamse Gemeenschap, de federale overheid en de Franse Gemeenschap. 

De hoogste procentuele aangroeicijfers zijn te vinden bij het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. 

De nominale stijging voor de gemeenschappen en de gewesten is 
1.253,0 miljoen euro tegenover 562,1 miljoen euro voor de federale overheid.



371

Human Resources  Overheidspensioenen in 2010

168e Boek van het Rekenhof

2.2 Aantal pensioenen

Tabel 3 -  Aantal rust- en overlevingspensioenen volgens bestuursniveau  
(1 juli 2006 – 1 juli 2010)

 01/07/2006 01/07/2007 01/07/2008 01/07/2009 01/07/2010

 RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal

Federale 

overheids-

diensten

Departementen 28.015 15.202 43.217 28.254 15.017 43.271 28.578 14.878 43.456 28.897 14.728 43.625 29.263 14.559 43.822

Speciale 

korpsen
3.318 1.508 4.826 3.426 1.493 4.919 3.528 1.501 5.029 3.654 1.512 5.166 3.809 1.528 5.337

Autonome 

overheidsbe-

drijven

35.018 13.257 48.275 36.358 13.327 49.685 37.553 13.427 50.980 38.644 13.567 52.211 39.726 13.608 53.334

Instellingen van 

openbaar nut
7.438 3.020 10.458 7.666 3.003 10.669 7.831 3.002 10.833 8.011 2.952 10.963 8.140 2.936 11.076

Erediensten 2.379 28 2.407 2.320 31 2.351 2.320 32 2.352 2.316 33 2.349 2.292 34 2.326

Leger 32.217 16.393 48.610 32.193 16.357 48.550 32.165 16.282 48.447 32.013 16.159 48.172 31.831 16.015 47.846

Ex-Rijkswacht 5.913 4.921 10.834 5.631 4.830 10.461 5.355 4.741 10.096 5.106 4.602 9.708 4.838 4.454 9.292

Geïntegreerde 

politie
4.266 333 4.599 5.023 429 5.452 6.198 540 6.738 7.128 620 7.748 8.049 726 8.775

Subtotaal 118.564 54.662 173.226 120.871 54.487 175.358 123.528 54.403 177.931 125.769 54.173 179.942 127.949 53.860 181.809

Vlaamse Ge-

meenschap

Departementen 4.047 899 4.946 4.363 946 5.309 4.675 1.022 5.697 4.938 1.081 6.019 5.238 1.126 6.364

Instellingen van 

openbaar nut
2.452 461 2.913 2.644 486 3.130 2.846 501 3.347 3.039 532 3.571 3.267 555 3.822

Gemeen-

schapsonder-

wijs

25.885 3.998 29.883 26.713 4.131 30.844 27.439 4.169 31.608 28.117 4.226 32.343 28.786 4.259 33.045

Officieel 

gesubsidieerd 

onderwijs

11.840 2.315 14.155 12.277 2.328 14.605 12.697 2.326 15.023 13.135 2.335 15.470 13.488 2.321 15.809

Vrij gesubsidi-

eerd onderwijs
43.702 4.199 47.901 46.015 4.339 50.354 48.076 4.496 52.572 50.124 4.663 54.787 52.002 4.804 56.806

Subtotaal 87.926 11.872 99.798 92.012 12.230 104.242 95.733 12.514 108.247 99.353 12.837 112.190 102.781 13.065 115.846

Franse Ge-

meenschap

Departementen 1.224 289 1.513 1.299 291 1.590 1.375 305 1.680 1.459 314 1.773 1.533 319 1.852

Instellingen van 

openbaar nut
1.687 311 1.998 1.763 306 2.069 1.834 321 2.155 1.933 320 2.253 2.007 326 2.333

Gemeen-

schapsonder-

wijs

20.516 3.269 23.785 21.080 3.263 24.343 21.526 3.305 24.831 21.929 3.360 25.289 22.352 3.409 25.761

Officieel 

gesubsidieerd 

onderwijs

20.695 2.619 23.314 21.394 2.621 24.015 22.021 2.696 24.717 22.653 2.680 25.333 23.290 2.702 25.992

Vrij gesubsidi-

eerd onderwijs
21.773 2.372 24.145 23.023 2.430 25.453 24.232 2.519 26.751 25.251 2.633 27.884 26.342 2.740 29.082

Subtotaal 65.895 8.860 74.755 68.559 8.911 77.470 70.988 9.146 80.134 73.225 9.307 82.532 75.524 9.496 85.020

Duitstalige 

Gemeenschap

Departementen 14 2 16 16 2 18 16 4 20 18 3 21 20 3 23
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 01/07/2006 01/07/2007 01/07/2008 01/07/2009 01/07/2010

 RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal

Instellingen van 

openbaar nut
2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 0 3

Gemeen-

schapsonder-

wijs

306 30 336 325 31 356 351 30 381 365 29 394 381 31 412

Officieel 

gesubsidieerd 

onderwijs

189 38 227 200 35 235 207 38 245 228 36 264 248 35 283

Vrij gesubsidi-

eerd onderwijs
129 23 152 143 23 166 152 23 175 165 22 187 183 21 204

Subtotaal 640 93 733 686 91 777 728 95 823 779 90 869 835 90 925

Waals Gewest

Departementen 2.023 618 2.641 2.143 658 2.801 2.296 709 3.005 2.458 747 3.205 2.596 773 3.369

Instellingen van 

openbaar nut
471 167 638 496 169 665 514 179 693 579 182 761 652 179 831

Subtotaal 2.494 785 3.279 2.639 827 3.466 2.810 888 3.698 3.037 929 3.966 3.248 952 4.200

Brussels 

Hoofdstede-

lijk Gewest

Departementen 347 52 399 370 55 425 407 63 470 438 70 508 480 75 555

Instellingen van 

openbaar nut
269 35 304 295 34 329 328 35 363 340 38 378 368 42 410

Subtotaal 616 87 703 665 89 754 735 98 833 778 108 886 848 117 965

Vlaams lokale 

besturen

Gemeenten 9.882 3.921 13.803 10.288 4.029 14.317 11.304 4.239 15.543 11.073 4.197 15.270 11.439 4.233 15.672

Ocmw’s 5.856 798 6.654 6.256 812 7.068 6.678 867 7.545 7.132 884 8.016 8.544 984 9.528

Intercommu-

nales
2.969 1.162 4.131 3.055 1.147 4.202 3.148 1.136 4.284 3.201 1.136 4.337 2.319 1.086 3.405

Provincies 636 141 777 720 156 876

Subtotaal 18.707 5.881 24.588 19.599 5.988 25.587 21.130 6.242 27.372 22.042 6.358 28.400 23.022 6.459 29.481

Waalse lokale 

besturen

Gemeenten 5.899 3.273 9.172 6.152 3.306 9.458 6.385 3.292 9.677 6.912 3.472 10.384 7.024 3.375 10.399

Ocmw’s 2.620 636 3.256 2.702 635 3.337 2.806 630 3.436 3.024 646 3.670 3.106 613 3.719

Intercommu-

nales
1.621 433 2.054 1.725 448 2.173 1.818 463 2.281 1.685 444 2.129 1.787 456 2.243

Provincies 237 28 265 261 26 287

Subtotaal 10.140 4.342 14.482 10.579 4.389 14.968 11.009 4.385 15.394 11.858 4.590 16.448 12.178 4.470 16.648

Brusselse 

lokale bestu-

ren

Gemeenten 3.160 1.351 4.511 3.426 1.395 4.821 3.641 1.464 5.105 3.732 1.446 5.178 3.812 1.441 5.253

Ocmw’s 1.274 237 1.511 1.305 232 1.537 1.345 226 1.571 1.406 230 1.636 1.440 233 1.673

Intercommu-

nales
1.570 164 1.734 1.623 172 1.795 1.660 175 1.835 1.722 190 1.912 1.764 197 1.961

Subtotaal 6.004 1.752 7.756 6.354 1.799 8.153 6.646 1.865 8.511 6.860 1.866 8.726 7.016 1.871 8.887

Duitstalige 

lokale bestu-

ren475

Gemeenten 117 52 169
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 01/07/2006 01/07/2007 01/07/2008 01/07/2009 01/07/2010

 RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal RP OP Totaal

Ocmw’s 31 10 41

Intercommu-

nales
2 0 2

Subtotaal 150 62 212

Totaal 310.986 88.334 399.320 321.964 88.811 410.775 333.307 89.636 422.943 343.701 90.258 433.959 353.551 90.442 443.993

RP: rustpensioenen / OP: overlevingspensioenen 476

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op grond van data van de PDOS 

Op 1 juli 2010 waren er 443.993 lopende pensioenen: 353.551 rustpensioe-
nen en 90.442 overlevingspensioenen. Voor alle pensioenen samen is dit 
een groei van 11,2 % sinds 1 juli 2006 (+ 44.673 pensioenen) waarvan 2,3 % 
(+ 10.034 pensioenen) sinds 1 juli 2009.

Het aantal rustpensioenen is sinds 1 juli 2006 toegenomen met 42.565 een-
heden (+ 13,7 %) waarvan 9.850 sinds 1 juli 2009 (+ 2,9 %). Voor de overle-
vingspensioenen bedragen die cijfers respectievelijk 2.108 (+ 2,4 %) en 184 
(+ 0,2 %). 

Sommige titularissen ontvangen meer dan één pensioen (bv. een rust- en 
een overlevingspensioen of een rustpensioen in meer dan één pensioenstel-
sel van de openbare sector). Dat verklaart waarom er op 1 juli 2010 420.388 
rechthebbenden waren voor 443.993 pensioenen.

Grafi ek 2 –  Evolutie van de rust- en overlevingspensioenen 
(1 juli 2006 – 1 juli 2010) 
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Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op grond van data van de PDOS 

476 Duitstalige lokale besturen werden tot en met 2009 ingedeeld onder Waalse  lokale besturen.
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Met 24.872 pensioenen is de aangroei van rustpensioenen met een vrouwe-
lijke titularis meer uitgesproken dan die met een mannelijke titularis (+ 17.693 
pensioenen). 

De toename van de overlevingspensioenen met een mannelijke titularis is 
iets groter (+ 1.079 pensioenen) dan die met een vrouwelijke titularis (+ 1.029 
pensioenen), maar de eerste pensioencategorie bedraagt slechts 1% van het 
totaal pensioenaantal. 

Grafi eken 3a, 3b en 3c  –  Verdeling van de pensioenen volgens bestuursni-
veau (1 juli 2010) 
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RP: rustpensioenen / OP: overlevingspensioenen 

Bron: tabellen opgesteld door het Rekenhof op basis van data van de PDOS

Het federale bestuursniveau en het onderwijs vertegenwoordigen samen iets 
meer dan 4/5e van de toegekende pensioenen.

Van de 127.949 rustpensioenen op federaal bestuursniveau werden de meeste 
toegekend aan personeelsleden van autonome overheidsbedrijven (De Post, 
Belgacom, BAC, Belgocontrol) (39.726 pensioenen) en van het leger (31.831 
pensioenen). Samen staan ze voor 55,9 % van de federale rustpensioenen. 
De militaire rustpensioenen kenden in de periode 1 juli 2006 - 1 juli 2010 
evenwel een daling van 1,2 %. Daarnaast was er ook een terugval voor de 
rustpensioenen van de ex-Rijkswacht (- 18,2 %) aangezien die categorie nog 
maar weinig instroom kent. 
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Het Nederlandstalig onderwijs telde op 1 juli 2010 94.276 rustpensioenen 
(+ 15,8 % sinds 1 juli 2006) tegenover 71.984 (+ 14,3 %) voor het Franstalig 
en 812 (+ 30,1 %) voor het Duitstalig onderwijs. 

Tussen 1 juli 2006 en 1 juli 2010 zijn er, het onderwijs buiten beschouwing 
gelaten, in de Vlaamse Gemeenschap 2.006 rustpensioenen bijgekomen, in 
de Franse Gemeenschap 629, in het Waals Gewest 754 en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 232. 

In de lokale besturen was er in dezelfde periode een toename van 7.515 rust-
pensioenen. 

De meeste overlevingspensioenen werden op 1 juli 2010 toegekend in de 
federale sector (53.860 pensioenen, 802 minder dan op 1 juli 2006). Het 
grootste aantal van die pensioenen was voor rechthebbenden van gewezen 
militairen: 16.015 pensioenen (- 378 in vergelijking met 1 juli 2006). 

Het relatief kleine aandeel aan overlevingspensioenen van het onderwijs 
vindt zijn verklaring in de vervrouwelijking van deze sector, wat zich uit in 
het aantal rustpensioenen: 97.247 rustpensioenen voor vrouwen tegenover 
69.825 voor mannen op 1 juli 2010. Deze “vrouwelijke” rustpensioenen gene-
reren relatief zelden een effectief overlevingspensioen omdat de betrokken 
weduwnaars veelal een rustpensioen genieten boven de toegelaten cumu-
latiegrens.

Grafi ek 4 – Verdeling van de pensioenen volgens geslacht van de titularis 
(1 juli 2010)
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Bron: grafi ek opgesteld door het Rekenhof op basis van data van de PDOS

Tegenover één overlevingspensioen met een mannelijke titularis staan er ne-
gentien met een vrouwelijke titularis. 
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Tabel 4 – Verdeling en evolutie van de rust- en overlevingspensioenen vol-
gens leeftijd van de titularis (1 juli 2006 – 1 juli 2010)

 Rustpensioenen Overlevingspensioenen

Leeftijd 1.07.06 1.07.07 1.07.08 1.07.09 1.07.10 Evolu-

tie  

2006-

2010

1.07.06 1.07.07 1.07.08 1.07.09 1.07.10 Evolu-

tie  

2006-

2010

< 40 584 587 568 539 500 - 14,4% 563 564 555 545 505 - 10,3%

40 – 44 1.073 1.031 987 927 926 - 13,7% 621 575 502 469 418 - 32,7%

45 – 49 2.865 2.767 2.608 2.433 2.271 - 20,7% 1.339 1.296 1.222 1.160 1.105 - 17,5%

50 – 54 7.357 7.054 6.802 6.223 5.739 - 22,0% 2.409 2.346 2.326 2.239 2.111 - 12,4%

55 – 59 16.570 16.188 16.284 16.444 16.469 - 0,6% 3.705 3.663 3.648 3.656 3.611 - 2,5%

60 – 64 67.050 72.362 75.554 77.648 79.405 + 18,4% 5.223 5.481 5.554 5.616 5.691 + 9,0%

65 – 69 66.368 67.224 68.879 71.554 75.332 + 13,5% 7.650 7.298 7.161 7.140 7.201 - 5,9%

70 – 74 55.589 57.424 60.260 62.470 63.341 + 13,9% 11.843 11.375 11.312 11.068 10.822 - 8,6%

75 – 79 44.390 45.313 46.462 47.925 48.760 + 9,8% 17.471 17.331 16.903 16.362 15.535 - 11,1%

80 – 84 30.363 31.358 32.390 33.144 34.505 + 13,6% 18.802 18.891 18.918 19.082 19.119 + 1,7%

85 – 89 13.749 15.580 17.368 18.655 19.425 + 41,3% 11.926 13.441 15.064 16.009 16.277 + 36,5%

≥ 90 5.028 5.076 5.145 5.739 6.878 + 36,8% 6.782 6.550 6.471 6.912 8.047 + 18,7%

Totaal 310.986 321.964 333.307 343.701 353.551 + 13,7% 88.334 88.811 89.636 90.258 90.442 + 2,4%

Leeftijd titularis: leeftijd op 31 december van het jaar X (X = 2006 / 2007 / 2008 / 
2009 / 2010)
Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van data van de PDOS

Het aantal rustpensioenen in de leeftijdsvork 55 - 59 jaar is in de periode 
2006 - 2010 lichtjes gedaald. In tegenstelling daarmee is het aantal pen-
sioenen voor gepensioneerden jonger dan 55 jaar zowel voor de rust- als 
de overlevingspensioenen duidelijk geslonken (-2.443 rustpensioenen en 
-793 overlevingspensioenen). 

Het aantal rustpensioenen met titularissen tussen 60 en 65 jaar nam elk jaar 
toe (+ 12.355 in 2006 - 2010). 

De forse aangroei in de hoogste leeftijdscategorieën is mede een gevolg van 
de toegenomen levensverwachting, waarbij vrouwen langer leven dan man-
nen. Dit laatste verklaart de stijging van het aantal overlevingspensioenen 
voor de groep boven de 85 jaar die bijna uitsluitend aan vrouwelijke recht-
hebbenden toekomt. 

Op 1 juli 2010 waren er 14.925 pensioenen met rechthebbenden van 90 jaar 
en ouder, een toename van 3.115 tegenover 1 juli 2006. 
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2.3 Pensioenuitgaven versus aantal pensioenen

Grafiek 5 –  Evolutie van het aantal pensioenen tegenover de bedragen ervan 
(2006 – 2010)  
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Periode: juli 2006 – juli 2010 (aantal pensioenen) / 2006 - 2010 (pensioenuitgaven)
RP: rustpensioenen / OP: overlevingspensioenen 
De pensioenbedragen zijn de bruto geïndexeerde jaarbedragen (van januari 
tot en met december van het corresponderende kalenderjaar) inclusief de 
pensioenachterstallen, het vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld. 
Bron: grafiek opgesteld door het Rekenhof op basis van data van de PDOS

De nominale groei van uitgaven voor overlevingspensioenen houdt gelijke 
tred met de relatief bescheiden toename van hun aantal. Overigens zijn de 
relatieve uitgaven voor overlevingspensioenen in 2006 – 2010 gedaald van 
14,4 % naar 12,8 % van de totale pensioenuitgaven. Financieringsproblemen 
van overheidspensioenen hebben bijgevolg in de eerste plaats te maken met 
rustpensioenen. 
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Grafiek 6 –  Evolutie van het aantal rustpensioenen tegenover hun nominale 
en inflatiegecorrigeerde kostprijs
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De pensioenbedragen zijn de bruto geïndexeerde jaarbedragen (van januari tot en 
met december van het corresponderende kalenderjaar) inclusief de pensioenachter-
stallen, het vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld. 
Bron: grafiek opgesteld door het Rekenhof op basis van data van de PDOS 

Voor de rustpensioenen overstijgt de nominale groei van de uitgaven die 
van hun aantal (respectievelijk + 27,0 % tegenover + 13,7 % in 2006 – 2010). 
Dat is in hoofdzaak toe te schrijven aan de inflatie, want de trendlijn van de 
inflatiegecorrigeerde uitgaven heeft bijna hetzelfde stijgingsritme als de evo-
lutie van het aantal pensioenen. 
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Grafiek 7 – Verdeling van de rust- en overlevingspensioenen volgens  
inkomensschijf (1 juli 2010)
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Op 1 juli 2010 lag het brutomaandbedrag van 31,5 % van de rustpensioenen 
(111.346 pensioenen) tussen de 1.000 en 2.000 euro en 39,2 % tussen de 
2.000 en 3.000 euro (138.464 pensioenen). 

De lagere rustpensioenen hadden vooral betrekking op een onvolledige 
loopbaan of een gemengde loopbaan (loopbaan in de private en openbare 
sector). 

Zowat 4,0 % van de rustpensioenen bedroeg meer dan 4.000 euro bruto per 
maand (14.178 pensioenen). 

Van de overlevingspensioenen past 56,5 % (51.131 pensioenen) in de vork 
van 500 tot 1.500 euro, terwijl 2,6 % (2.323 pensioenen) meer dan 3.000 euro 
bedroeg. 16,9 % van de overlevingspensioenen (15.280 pensioenen)  
bedroeg minder dan 500 euro per maand.
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Overheidspensioenen: aandachtspunten

Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan vijf beleidsmaatregelen bin‑
nen de pensioenen van de openbare sector. Het heeft daarbij nagegaan of 
die maatregelen correct en volledig kunnen worden uitgevoerd en in hoe‑
verre dat tot dusver daadwerkelijk is gebeurd.

•	 Wat Capelo betreft, een belangrijk project in uitvoering dat een loop‑
baangegevensbank voor de overheidssector opzet en de Pensioen‑
dienst voor de Overheidssector (PDOS) in staat moet stellen het in‑
dividueel elektronisch pensioendossier te verwezenlijken, heeft het 
Rekenhof een aantal opmerkingen. Ze betreffen meer bepaald de 
juridische omkadering van het project: het toepassingsveld van Ca‑
pelo, de verdeling van de juridische verantwoordelijkheden, de be‑
waarplicht van de kwartaalaangiften en de inhoud van de loopbaan‑
gegevensbank.

•	 Wat de wetgeving betreffende de polyvalentie van de pensioenaan‑
vraag en de pensioenramingen betreft, slaagt de PDOS er, in afwach‑
ting van de operationalisering van Capelo, niet in deze toe te passen. 
Daardoor heeft een toekomstig gepensioneerde geen garantie dat 
één aanvraag leidt tot de correcte raming of toekenning van alle pen‑
sioenen waarop hij recht heeft.

•	 Bij de vaststelling van het recht op en de berekening van een  
pensioen in de openbare sector, kan een tijdsbonificatie wegens  
diplomabezit in aanmerking worden genomen. Bij de berekening van 
de overlevingspensioenen kunnen bovendien ook bepaalde studie‑
periodes en activiteiten van opvoedende of vormende aard worden 
meegeteld. Beide regelingen zouden moeten worden verfijnd, zodat 
het principe dat er geen gelijktijdigheid mag zijn tussen “gebonificeer‑
de” duur en aanneembare pensioendiensten, opnieuw volledig wordt 
gerespecteerd.

•	 Hoewel de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen het 
wettelijk kader heeft gecreëerd om de uitbetaling van de overheids‑
pensioenen toe te vertrouwen aan de Rijksdienst voor Pensioenen 
(RVP), werd tot nu toe geen aanzet gegeven voor de effectieve over‑
heveling. 

•	 Over de perequatie van de overheidspensioenen tenslotte formuleert 
het Rekenhof een drietal aanbevelingen om het proces te optimalise‑
ren.

1 Capelo

1.1 Context 

Capelo (acroniem voor Carrière publique électronique – Elektronische loop‑
baan overheid) is een langlopend project dat de PDOS in staat moet stellen 
het verloop van de loopbaan van ambtenaren bij te houden in een continu 
geactualiseerde database. Deze gegevensbank zal worden gekoppeld aan 



381

Human Resources  Overheidspensioenen: aandachtspunten

168e Boek van het Rekenhof

het geautomatiseerd berekeningsprogramma PenCalc dat al enkele jaren in 
gebruik is. Als Capelo volledig is gerealiseerd, zal het toekenningsproces 
van de pensioenen in de openbare sector grotendeels geautomatiseerd ver-
lopen, waardoor een pensioendossier vlugger zal kunnen worden afgerond, 
met minder risico op vergissingen. Daarnaast zal een simulatieprogramma 
het mogelijk maken de huidige en toekomstige pensioenrechten van een 
ambtenaar vast te stellen. Ook zullen simulaties kunnen worden uitgeschre-
ven met een (volledige) reële pensioenpopulatie als basis, om de (budgettai-
re) gevolgen van (mogelijke) wijzigingen in de pensioenregelgeving in beeld 
te brengen. 

Capelo is een initiatief van de PDOS met medewerking van de Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaat-
selijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de vzw Sociale Individuele Gege-
vens – Données Individuelles Sociales (vzw SIGeDIS). De PDOS zag zich 
verplicht een fundamentele administratieve ommezwaai te maken als gevolg 
van maatregel 44 van het Generatiepact477, die bepaalt dat de Rijksdienst 
voor Pensioenen (RVP), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen (RSVZ) en de PDOS aan ieder die het vraagt gedetailleerde 
informatie moeten kunnen bezorgen over zijn toekomstig wettelijk pensioen 
(eerste pijler). Vanaf de leeftijd van 55 jaar moet dit elk jaar ambtshalve ge-
beuren. In de openbare sector was deze maatregel tot nu toe slechts gedeel-
telijk gerealiseerd. Uiteindelijk was het de wet van 29 december 2010 hou-
dende diverse bepalingen die het bijhouden van een elektronische loopbaan-
gegevensbank voor het overheidspersoneel regelde en daarmee de wette-
lijke grondslag aanreikte voor de effectieve realisatie van het Capeloproject.

De verplichting de loopbaangegevens elektronisch te bewaren is daadwer-
kelijk van toepassing op de RVP, het RSVZ en de PDOS. Buiten de PDOS 
zijn er bij Capelo voorlopig geen andere instellingen betrokken die wettelijke 
pensioenen in een regeling van de openbare sector toekennen. Nochtans 
voorziet de regelgeving in de mogelijkheid tot inschakeling van dergelijke 
instellingen478.

1.2 Toepassingsveld van Capelo

1.2.1 Betrokken werkgevers
Elke overheid of overheidsinstelling waarvan personeelsleden of gewezen 
personeelsleden met een vaste benoeming aanspraak kunnen maken op 
een rustpensioen ten laste van één van de pensioenregelingen van de over-
heidssector, is principieel als werkgever bij Capelo betrokken. 

Onder pensioenregeling van de overheidssector verstaat de wet één van 
de regelingen beoogd door artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 hou-
dende economische en budgettaire hervormingen. Dit artikel definieert het 

477 De regering Verhofstadt II stelde het Generatiepact op 11 oktober 2005 voor aan het parlement. 
478 Artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 bepaalt dat bij een in ministerraad overlegd 

besluit het toepassingsgebied kan worden uitgebreid tot andere pensioeninstellingen die wettelijke 
pensioenregelingen beheren. Dit geldt bv. voor instellingen van openbaar nut die niet zijn aange-
sloten bij de Pool der Parastatalen maar een eigen pensioenregeling hebben (de Nationale Bank, 
de VRT…).
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ruimst wettelijk bepaalde toepassingsveld in de pensioenwetgeving van de 
overheidssector.

1.2.2 Betrokken personeelsleden
Alle personeelsleden in dienst van een werkgever die bij Capelo is betrok-
ken, zijn verbonden aan dit e-dossierproject. Dit zijn op de eerste plaats 
personen die pensioenrechten opbouwen in een stelsel van de overheid: 
vastbenoemde of daarmee gelijkgestelde medewerkers. Daarnaast gaat het 
ook om tijdelijke of contractuele werknemers vermits er kans is dat zij later 
vastbenoemd worden479. 

Wat het toepassingsgebied van Capelo betreft, stelt het Rekenhof vast dat 
werkgevers die (momenteel) niet voorzien in een vaste benoeming, feitelijk 
buiten Capelo vallen doordat het begrip werknemer enkel wordt gebruikt voor 
entiteiten met vast benoemd personeel.

Die beperking zal tot gevolg hebben dat een aantal contractuele, tijdelijke 
en zogenaamde precaire diensten niet worden opgenomen in de Capelo-
databank. Op grond van de pensioenregelgeving in de openbare sector en 
de gevestigde administratieve rechtspraak worden op dit ogenblik alle vroe-
gere tijdelijke en contractuele diensten bij de berekening van een pensioen 
in de openbare sector echter wel degelijk in aanmerking genomen480. Enkel 
een beperkt aantal precaire diensten worden momenteel geweerd uit een 
overheidspensioen, zoals het bijzonder tijdelijk kader (BTK), het derde ar‑
beidscircuit (DAC) en de tewerkgestelde werkloze (TWW).

Omdat werkgevers die geen vastbenoemd personeel in dienst hebben (of 
ooit hebben gehad) geen gegevens voor de Capelodatabank moeten op-
geven, zal de PDOS bij een raming of bij de eigenlijke pensioenberekening 
deze diensten alsnog moeten opsporen, voor zover dit nog mogelijk zal zijn. 

Daarnaast kan best worden geanticipeerd op de mogelijkheid dat de wetge-
ver op een gegeven ogenblik sommige precaire diensten wel aanneembaar 
maakt voor het overheidspensioen, zoals in het verleden trouwens meer-
maals is gebeurd. 

Ook omwille van de statistische en de budgettaire dataverwerking (uitdrukke-
lijke doelstellingen van Capelo) is het aangewezen dat de gegevensbank van 
de loopbanen in de openbare sector daadwerkelijk de gegevens bevat van 
alle werknemers van alle openbare diensten, ongeacht welke hun precieze 
juridische rechtsband is. 

1.3 Invoer van de loopbaangegevens

Via Capelo zullen toekomstige gepensioneerden een loopbaanoverzicht en 
een pensioenraming aangeboden krijgen. Daarvoor moeten eerst relevante 

479 In dat geval worden de dienstperiodes in de overheidssector vóór de definitieve benoeming over-
gedragen naar het pensioenstelsel van de overheidssector waar de werknemer zijn loopbaan be-
eindigt.

480 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, “Overheidspensioenen – Inaanmerkingneming van diensten die 
werden gepresteerd vóór de vaste benoeming (tijdelijke diensten)”, p. 657 e.v. Beschikbaar op 
www.rekenhof.be.
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loopbaangegevens worden ingezameld. Dit gebeurt op verschillende wijze 
naargelang het gaat over toekomstige of historische data. 

1.3.1 Toekomstige gegevens
Vanaf 1 januari 2011 worden de nieuwe gegevens ingezameld via de be-
staande kwartaalaangiften van de sociale zekerheid en door middel van 
nieuwe, punctuele aangiften. 

Met het oog op de databank Capelo is de kwartaalaangifte DmfA(PPL) 481 
uitgebreid met gegevens die de PDOS in staat stellen het recht op een over-
heidspensioen vast te stellen en het pensioenbedrag te bepalen, de pere-
quatie op te volgen en het enig pensioen482 te berekenen. De aangifte bevat 
nu bovendien data over de tewerkstelling in de overheidssector483, de bare-
mieke wedde en de weddebijslagen.

In sommige gevallen volstaan deze gegevens niet om het pensioen in een 
regeling van de overheidssector te becijferen en moeten ook punctuele ge‑
gevens worden aangeleverd. Deze gegevens hebben betrekking op het di-
ploma484 en op de reden voor de beëindiging van de arbeidsrelatie door de 
werkgever485. 

Werkgevers van de openbare sector moeten vanaf 1 januari 2011 die punc-
tuele gegevens elektronisch aangeven door middel van een webtoepassing 
die toegankelijk is via de portaalsite van de sociale zekerheid. De bijko-
mende documenten moeten ze aan de PDOS bezorgen. 

1.3.2 Historische gegevens
De loopbaan- en weddegegevens die betrekking hebben op de periode 
voordat de aangepaste DmfA(PPL)-aangiften in gebruik werden genomen, 
moeten rechtstreeks van de werkgevers worden verkregen. Een werkgever 
moet voor al zijn personeelsleden in dienst op 1 januari 2011 de loopbaange-
gevens uit de daaraan voorafgaande periodes aangeven en valideren, ook 
de gegevens van diensten bij vroegere werkgevers in de openbare sector. 
Bijgevolg is de laatste werkgever verantwoordelijk voor de aangifte van de 
historische gegevens van de volledige loopbaan van zijn werknemers486. 

De historische gegevens komen inhoudelijk overeen met het geheel aan data 
die voor de toekomst via de kwartaal- en de punctuele aangifte worden ver-

481 DmfA: multifunctionele aangifte; DmfAPPL:  multifunctionele aangifte voor de provinciale en plaat-
selijke besturen. 

482 Ambtenaren die achtereenvolgens bij diverse openbare diensten in dienst zijn geweest (Staat, 
provincie, gemeente, instelling van openbaar nut…) bekomen bij het afsluiten van hun loopbaan 
een enig pensioen in verhouding tot de duur en de belangrijkheid (genoten wedde) van hun ambt 
in elke entiteit. Die verhouding is ook de maatstaf voor de verdeling van de pensioenlast over de 
betrokken overheden. 

483 Type van instelling, personeelscategorie, graad of functie, taalrol, tantième, verloven…
484 Wanneer voor een aanwerving of latere benoeming een diploma vereist is, bepaalt de  

pensioenwetgeving van de openbare sector dat de ambtenaar recht heeft op een diplomabonifica-
tie, die neerkomt op een verhoging van het aantal dienstjaren die in aanmerking komen voor zijn  
pensioen. 

485 Indien de dienstuitoefening wordt gestopt ingevolge de toepassing van de zwaarste tuchtstraf in 
zijn statuut, verliest de ambtenaar namelijk het recht op een rustpensioen.  

486 Voorafgaand aan Capelo moest de laatste werkgever het pensioendossier van zijn werknemer 
opstellen. Dit papieren dossier werd pas op het ogenblik van de pensionering verstuurd naar de 
PDOS. 
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kregen. De aangifte ervan is enkel verplicht487 voor werkgevers voor wie het 
pensioen van hun personeelsleden wordt toegekend en beheerd door de 
PDOS, dus niet voor alle werkgevers in de openbare sector.

In de huidige stand van zaken zijn alleen de RVP, de RSZV en de PDOS 
wettelijk verplicht de loopbaangegevens die zij nodig hebben voor de pen-
sioenraming en -berekening elektronisch te bewaren. De andere pensioen-
instellingen die wettelijke overheidspensioenen beheren, vallen buiten die 
verplichting, maar kunnen zich wel aansluiten bij de werkwijze. 

Tot slot bepaalt de koning vanaf welke datum de historische gegevens moe-
ten worden gemeld door werkgevers in de openbare sector die pensioenen 
toekennen waarvan de PDOS de wettelijkheid en het bedrag controleert488.

1.3.3 SIGeDIS
In de praktijk worden de gegevensstromen van de werkgevers aan de PDOS 
en de RVP via SIGeDIS bezorgd. SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens 
– Données Individuelle Sociales) is een dienstverlenende vzw opgericht in 
het kader van het Generatiepact489. Ze is ontstaan uit de nood aan samen-
werking tussen de wettelijke pensioeninstellingen RVP en PDOS, de sociale 
zekerheidsinstellingen KSZ, RSZ en RSZPPO en de FOD Sociale Zekerheid. 

SIGeDIS bewaart de loopbaangegevens ingezameld via DmfA(PPL)-aan-
giften samen met de historische gegevens in een centrale multisectorale 
gegevensbank die (ook) ter beschikking staat van de PDOS. De punctuele 
gegevens worden opgenomen in een monosectorale database bij de PDOS. 

Volgend schema maakt de schakelfunctie van SIGeDIS in het elektronisch 
dataverkeer tussen werkgevers en de PDOS duidelijk.

Rol van het SIGeDIS in het elektronisch dataverkeer werkgevers –PDOS
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487 Vanaf 1 januari 2011.
488 Dit is het geval voor de NMBS Holding. 
489 Op grond van artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofd-

stuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.
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De PDOS is de enige pensioeninstelling van de openbare sector die volle-
dige toegang heeft tot alle gegevens van SIGeDIS. Andere pensioeninstellin-
gen van de publieke sector (die eventueel later bij Capelo aansluiten) zullen 
slechts kunnen beschikken over gegevens in samenhang met de pensioenen 
die zij toekennen. Dit beklemtoont de centrale rol die de PDOS krijgt toebe-
deeld voor de toekenning van de pensioenen van de overheidssector.

De PDOS zal de elektronische loopbaan- en bezoldigingsgegevens tot pen-
sioendata verwerken en opslaan in een elektronisch pensioendossier dat het 
mogelijk zal maken de pensioenrechten van het overheidspersoneel vast te 
stellen of te ramen. 

1.4 Juridische verantwoordelijkheden

1.4.1 Toezicht en controle
Zowel historische en punctuele gegevens als kwartaalaangiften zijn rechts-
geldig tot het ogenblik waarop een verbeterde aangifte wordt gedaan of tot 
het bewijs van het tegendeel wordt geleverd. 

De gegevenscontrole wordt georganiseerd op drie niveaus: personeelslid, 
werkgever en PDOS. 

De rechtsbescherming van toekomstige gepensioneerden is in eerste instan-
tie gebaseerd op hun betrokkenheid bij de controle naar de precisie van hun 
historische loopbaangegevens. 

Binnen een maand na validatie door de werkgever van de historische gege-
vens, bezorgt de PDOS het betrokken personeelslid een overzichtstaat van 
zijn loopbaan- en bezoldigingsgegevens. Indien het personeelslid de juist-
heid van dit attest betwist, kan hij aan zijn werkgever een aanvulling of verbe-
tering vragen. Bij blijvende onenigheid kan hij de betwisting voorleggen aan 
de PDOS, die het laatste woord heeft. 

De PDOS zal bij beslechting van de historische gegevens niet enkel de be-
roepsinstantie zijn van de personeelsleden voor wie hij de pensioenen toe-
kent, maar eveneens van alle personeelsleden voor wie de pensioenen door 
andere pensioeninstellingen van de overheidssector worden toegekend, en 
dit naarmate de betrokken werkgevers effectief tot het toepassingsgebied 
van Capelo gaan behoren. De centrale rol van de PDOS in de toekenning 
van de pensioenen van de overheidssector wordt in de toekomst dus nog 
versterkt.

Wat betreft de (toekomstige) data uit kwartaal- en punctuele aangiften, staat 
in de eerste plaats de werkgever garant voor de volledigheid en de juistheid 
ervan. Het personeelslid kan de werkgever te allen tijde wijzen op fouten, 
maar de vraag stelt zich op welke manier het personeelslid inzage kan krij-
gen in deze gegevens.

In het kader van de waarborg van de kwaliteit, de coherentie en de con-
formiteit van de loopbaan- en weddegegevens, is de PDOS op zijn beurt 
verantwoordelijk voor de opsporing van fouten in de aangiften via een ano-
malieonderzoek. 
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1.4.2 Afbakening van de bevoegdheden
Het Rekenhof wil wijzen op het risico van bevoegdheidsoverschrijdingen bij 
de beoordeling van de gegevens. Een voorbeeld uit de memorie van toelich-
ting kan dit verduidelijken490. Daarin wordt vermeld dat ook voor contractuele 
personeelsleden de diplomagegevens als punctuele gegevens moeten wor-
den doorgegeven indien dat diploma een voorwaarde was bij aanwerving of 
latere benoeming. 

Hierdoor zou worden vermeden dat diensten die werden gepresteerd door 
een contractueel personeelslid zonder dat de betrokkene hiervoor een vol-
doende diploma had, in aanmerking zouden worden genomen voor de bere-
kening van een overheidspensioen. 

Op die manier oordeelt de PDOS of een contractueel personeelslid over een 
voldoende diploma beschikt en zal hij de betreffende diensten eventueel we-
ren uit de pensioenberekening. 

Of contractuele diensten in aanmerking moeten worden genomen op grond 
van een vereist diploma of niet, is echter geen pensioen- maar een loop-
baanaangelegenheid en behoort dus niet tot de bevoegdheid van de PDOS. 
Ook wanneer de PDOS de aard van sommige diensten (zoals het soort verlof 
of de duur van toekenning van bepaalde verloven) eenzijdig wijzigt, treedt 
hij mogelijkerwijs buiten de grenzen van de gebruikelijke bevoegdheids-
verdeling. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat de PDOS gepresteerde 
diensten nietig verklaart wanneer zelfs de betrokken werkgever daartoe niet 
meer in staat is.

Anderzijds blijkt dat bepaalde loopbaangegevens, die de werkgevers via 
een codesysteem moeten aanleveren, niet de zuivere loopbaan betreffen 
maar wel de pensioenberekening491. Zo moeten zij zelf bepalen welk van 
de vele soorten tantièmes492 wordt gekoppeld aan elk van de onderschei-
den verstrekte diensten, terwijl de betrokken reglementering een duidelijke 
pensioenaangelegenheid vormt. Op dezelfde manier moeten ze verloven en 
afwezigheden inpassen in een codestramien, waarbij elke code specifieke 
gevolgen heeft voor de pensioenberekening. De vraag rijst of de werkgevers 
deze beslissingen met kennis van zaken kunnen nemen alsook of de keu-
zemogelijkheden die de PDOS hen via het codesysteem voorstelt, volledig 
zijn. Daarbij komt dat de werkgever voor herhaaldelijk verkeerd ingevulde 
aangiften kan worden gesanctioneerd. 

Hoewel de PDOS de eindverantwoordelijkheid behoudt, schuift de pensioen-
dienst zijn bevoegdheid hier voor een deel door naar de werkgevers.

1.4.3 Responsabilisering en sancties 
De RSZ/RSZPPO-wetgeving voorziet reeds in mogelijke geldelijke sancties 
bij laattijdige of onvolledige DmfA(PPL)-aangiften. Indien een werkgever een 
DmfA(PPL)-aangifte laattijdig, onvolledig of onjuist indient, kan de RSZ/RSZ-

490 Parl. St. Kamer 2010-11, DOC 53 771/001, Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende 
diverse bepalingen (I) p.. 93.

491 Capelo – DmfA. Administratieve instructies voor de werkgevers (15 maart 2011).
492 Het tantième is de noemer van de loopbaanbreuk die, vermenigvuldigd met de referentiewedde, 

het bedrag van het pensioen oplevert.
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PPO ambtshalve de aangifte opstellen of verbeteren. In dat geval moet de 
werkgever een vergoeding betalen bovenop bijdrageopslagen en verwijlin-
tresten. Daarnaast zijn er sancties voor de herhaaldelijke indiening van on-
volledige of onjuiste aangiften.

Het is niet duidelijk of gelijkaardige sancties ook gelden voor de historische 
gegevens die per werknemer (eenmalig) moeten worden aangegeven vóór 
1 januari 2016.

Wel is het zo dat indien de PDOS een te hoog pensioenbedrag uitbetaalt 
omdat een werkgever opzettelijk zijn verplichtingen niet nakomt inzake 
DmfA(PPL)-aangiften of aangiften van historische gegevens, hij het gedeelte 
van de ontstane schuld dat niet kan worden teruggevorderd van de sociaal 
verzekerde, op die werkgever kan verhalen. 

Capelo beoogt niet alleen de laatste werkgever te responsabiliseren maar 
eveneens elke vroegere werkgever in de openbare sector493. Deze respon-
sabilisering kan echter enkel worden toegepast op pensioenen berekend aan 
de hand van elektronische loopbaan- en weddegegevens (die ten vroegste 
ingaan vanaf 1 januari 2013). 

Het Rekenhof merkt op dat indien de laatste werkgever die historische ge-
gevens laattijdig, onvolledig of onjuist aangeeft als gevolg van een falen van 
een vorige werkgever, de wet het in het ongewisse laat wie (van beiden) 
wordt geresponsabiliseerd.

De responsabilisering heeft bovendien alleen betrekking op zware fouten of 
ernstige onachtzaamheden van de werkgever en ontslaat een personeelslid 
niet van zijn eigen verantwoordelijkheid de juistheid van zijn loopbaangege-
vens na te gaan. 

Het Rekenhof stelt vast dat de reglementering niet definieert wat als een 
zware fout of ernstige onachtzaamheid wordt aangerekend en evenmin af-
bakent waar de verantwoordelijkheid van de ambtenaar eindigt en die van de 
werkgever begint. 

1.5 Bewaarplicht van kwartaalaangiften

De werkgevers bewaren een afschrift van hun kwartaalaangiften met alle 
verantwoordingsstukken gedurende een termijn van vijf jaar. 

Het Rekenhof stelt vast dat indien de betrokken werknemer bij de raming of 
berekening van zijn pensioen alsnog op vergissingen ouder dan vijf jaar stuit 
die het controlesysteem van de PDOS niet heeft weerhouden, hij zijn vraag 
tot rechtzetting niet meer zal kunnen staven met stukken die hij van zijn werk-
gever kan bekomen. 

De beperkte duur van de bewaarplicht van de verantwoordingstukken, zal de 
ambtenaar die loopbaan- of weddegegevens wil laten aanpassen, ongetwij-
feld benadelen.

493 Vóór Capelo had de laatste openbare werkgever ook de opdracht de pensioenaanvraag voor zijn 
personeelsleden in te dienen, maar er volgde geen sanctie bij vergissingen.
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1.6 Loopbaangegevensbank van de pensioenen van de openbare 
sector 

In overeenstemming met artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 is 
de verplichting de loopbaangegevens elektronisch te bewaren van toepas-
sing op de RVP, het RSVZ en de PDOS. Dit toepassingsgebied kan bij een in 
ministerraad overlegd besluit worden uitgebreid tot andere pensioeninstellin-
gen die wettelijke pensioenregelingen beheren, wat tot nu toe niet is gebeurd.

Het lijkt dan ook aannemelijk dat de artikelen 139 tot en met 141 van de wet 
van 29 december 2010 (die de pensioeninstelling in staat moeten stellen 
vanaf 1 januari 2013 alleen pensioenen te berekenen op basis van elektroni-
sche loopbaan- en weddegegevens) enkel van toepassing zijn op de PDOS, 
en niet op andere pensioeninstellingen binnen de openbare sector. 

De wetgever stelt hierover terecht dat kan worden vermoed dat “…zij niet 
allen in staat zullen zijn pensioenen te berekenen op basis van de elektroni‑
sche loopbaangegevens vanaf 1 januari 2013”. 

Het Rekenhof is van oordeel dat het desondanks een gemiste kans is geen 
tijdspad vast te leggen waarbinnen elke pensioeninstelling van de openbare 
sector wordt verplicht haar pensioenen te berekenen op basis van de elek-
tronische gegevensbank van de volledige openbare sector (die Capelo zou 
moeten worden). Via een dergelijke verplichting kan de centrale rol die aan 
de PDOS wordt toebedeeld in het domein van de overheidspensioenen (wat 
blijkt uit meerdere passages in de memorie van toelichting) ten volle tot zijn 
recht komen en kan een gegevensbank van de tewerkstelling en pensioen-
uitkeringen in de openbare sector optimaal renderen. 

1.7 Antwoorden van de minister van Pensioenen, van de minister 
van Financiën en van de PDOS - Reactie van het Rekenhof

1.7.1 Algemeen
In het kader van een tegensprekelijke procedure werd een ontwerp van dit 
artikel voorgelegd aan de betrokken administraties (PDOS, RVP en CDVU) 
en aan de twee betrokken ministers (Pensioenen en Financiën).

Het Rekenhof ontving een antwoord van de PDOS, van de RVP en van de 
minister van Pensioenen. Deze antwoorden worden apart vermeld bij elk van 
de onderzochte beleidsmaatregelen.  

De minister van Financiën en de leidend ambtenaar van de CDVU lieten we-
ten af te zien van een reactie omdat zij van oordeel zijn dat de studie, voor 
wat de CDVU betreft, de realiteit weergeeft. 

1.7.2 Toepassingsveld
De PDOS merkt op dat er in de Belgische wetgeving geen sluitende definitie 
bestaat van wat onder overheidssector moet worden verstaan. Daarom wordt 
een beroep gedaan op artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen. De verzelfstandiging in de vorm 
van intercommunales, agentschappen en instellingen van openbaar nut zo-
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wel op het lokale niveau als op het niveau van de gedefedereerde overheden 
zou het bijzonder moeilijk maken om alle bestaande overheidsinstellingen te 
catalogeren binnen het toepassingsveld. De mobiliteit van het contractueel 
personeel zou bovendien voor een grote in- en uitstroom van losse mede-
werkers zorgen die zelfs door een geautomatiseerd informatiesysteem moei-
lijk kan worden bijgehouden.

Daarnaast legt Capelo aan alle werkgevers van de overheidssector, hun so-
ciale secretariaten en softwareleveranciers grondige aanpassingen van hun 
informatiesystemen en investeringen op.

De PDOS was daarom gedwongen een pragmatische houding aan te nemen 
en beschouwt de Capelowet als de vertaling van wat praktisch haalbaar is.

Voor het Rekenhof bevestigt dit antwoord dat een aantal werkgevers ten on-
rechte buiten de Capelo-aangifte zal vallen, een beperking die tot gevolg zal 
hebben dat een aantal aanneembare diensten niet zal worden opgenomen 
in de Capelodatabank. Daardoor zal de PDOS bij een raming of bij de eigen-
lijke pensioenberekening deze diensten, voor zover mogelijk, alsnog moeten 
opsporen.

1.7.3 Juridische verantwoordelijkheid
De PDOS is het niet eens met de bevoegdheidsoverschrijdingen die het Re-
kenhof signaleert.

Wanneer de instelling zo snel mogelijk in het bezit van het diploma wil ge-
steld worden, ongeacht of het gaat om een vastbenoemd of contractueel 
personeelslid, is dit om de informatie te gebruiken voor de toekenning van 
een diplomabonificatie en niet om te beslissen over het al dan niet opnemen 
van contractuele diensten in de pensioenberekening.

Bovendien betwist de instelling dat de werkgever in zijn Capelo-aangifte zou 
moeten beslissen over de toekenning van het tantième. De werkgever moet 
een “personeelscategorie” aanduiden en geen tantième kiezen, wat natuur-
lijk wel een invloed kan hebben op het tantième.

Er zou ook geen risico bestaan op het vlak van de aanrekening van verloven. 
De werkgever verstrekt bij elk verlof, naast de omschrijving ervan, bijkomen-
de gegevens (al dan niet dienstactiviteit, al dan niet bezoldiging…). Op basis 
van deze gegevens beslist de PDOS over de pensioenimpact.

De instelling betwist ten slotte formeel dat ze haar bevoegdheden gedeel-
telijk tracht door te schuiven. De werkgever die zijn personeelsadministratie 
beheerst en de Capeloinstructies opvolgt, hoeft zich geen zorgen te maken 
over de pensioengevolgen.

De minister van Pensioenen ziet de bestaande teksten vooral als een neer-
slag van al lang bestaande procedures, die nu elektronisch in plaats van 
op papier zullen verlopen. De PDOS zal dan ook nooit finaal oordelen over 
de juistheid van statutaire bepalingen maar blijft wel alleen verantwoordelijk 
voor de berekening van het pensioen en voor de interpretatie van alle door 
de werkgever aangebrachte loopbaanelementen. In de toekomst zal het ge-
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informatiseerde beheer van de loopbaandocumenten resulteren in een be-
langrijke kwaliteitsverbetering van deze stukken.

Het Rekenhof benadrukt dat voorliggend onderzoek focust op de wet van 
29 december 2010 die de wettelijke grondslag aanreikt voor de realisatie van 
het Capeloproject, en (nog) niet op de effectieve realisatie ervan. In die zin is 
het best mogelijk dat een aantal problemen op het vlak van de verdeling van 
de juridische verantwoordelijkheid en een aantal risico’s op bevoegdheids-
overschrijdingen (alsnog) kunnen worden opgevangen via procedures bij de 
uitvoering van de Capelowet, zoals de instructies voor het invullen van de 
Capelogedeelten in de DmfA. 

In de huidige, papieren procedure zijn de verantwoordelijkheden niet overal 
precies vastgelegd, maar het Rekenhof is van oordeel dat bij de opstart van 
een systeem van elektronische gegevensoverdracht een uitgelezen kans 
werd gemist om de opdracht van alle betrokken actoren precies en ondub-
belzinnig juridisch te verankeren494.

Wat de verplichting betreft om ook voor contractuele personeelsleden het di-
ploma als “punctueel gegeven” door te geven aan de PDOS, kan het Reken-
hof de reactie van de PDOS niet onderschrijven. Dat dit enkel nodig zou zijn 
om het recht op een diplomabonificatie zo snel mogelijk te kunnen evalueren, 
wordt tegengesproken door de memorie van toelichting bij de Capelowet en 
door de administratieve jurisprudentie. Sinds ettelijke jaren wordt er immers 
geen tijdsbonificatie wegens diplomabezit toegekend indien dit studiegetuig-
schrift enkel nodig was bij een contractuele werving of bevordering.

1.7.4 Responsabilisering en sancties
De PDOS wijst erop dat de ontslagnemende regering het opleggen van een 
sanctieregeling bij het tot stand komen van de wet niet opportuun vond en 
acht het weinig waarschijnlijk dat een werkgever zich zal trachten te ont-
trekken aan zijn verantwoordelijkheden inzake de pensioenrechten van zijn 
eigen personeel.

De minister van Pensioenen benadrukt dat de in de memorie van toelichting 
opgeworpen “sancties” er hoe dan ook enkel voor zouden moeten zorgen 
dat de werkgevers even alert als vandaag blijven voor de volledigheid en 
juistheid van de doorgestuurde loopbaangegevens. Het mag zeker niet de 
bedoeling zijn om een bijkomende sociale inspectie in het leven te roepen.

1.7.5 Loopbaangegevensbank van de pensioenen van de openbare sector
De PDOS stipt aan dat de ontslagnemende regering het niet opportuun vond 
een tijdspad op te leggen waarbinnen de andere pensioenstelsels van de 
overheidssector verplicht zouden worden gelijkaardige inspanningen te leve-
ren voor de opslag en verwerking van elektronische loopbaangegevens voor 
pensioenramingen en -berekeningen. De instelling deelt de mening van het 
Rekenhof dat hier een kans van uniformisering en harmonisering is gemist.

494 Zie ook eerdere aanbevelingen in: Rekenhof, Berekening van de overheidspensioenen – Betrouw‑
baarheid van de gegevens, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 
2008, p. 33-34.
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De minister van Pensioenen verklaart dat het feit dat de verbrokkeling van 
het pensioenlandschap in de openbare sector slechts partieel wordt aange-
pakt voor een stuk te wijten is aan de beperkte bevoegdheid van de regering 
maar ook en vooral aan de al aanzienlijke veranderingen die het Capelopro-
ject oplegt aan talloze openbare werkgevers. Samen met deze ingrijpende 
wijzigingen nog eens bijkomende wijzigingen opleggen aan derden (voor-
zorgsinstellingen, sociale secretariaten, maar ook de NMBS), zou ongetwij-
feld een belangrijk risico hebben betekend voor het Capeloproject.

2 Polyvalentie van de aanvraag tot toekenning of raming van een 
pensioen in de openbare sector

2.1 Aanvragen tot toekenning

2.1.1 Context
De wet van 11 april 1995495 bepaalt dat een pensioenaanvraag van een so-
ciaal verzekerde die rechten heeft zowel in het stelsel van werknemers als in 
het stelsel van zelfstandigen door de instelling van sociale zekerheid die de 
pensioenaanvraag ontvangt en bevoegd is voor het ene stelsel wordt overge-
zonden aan de instelling van sociale zekerheid die bevoegd is voor het ande-
re. Dit wordt aangeduid met de term polyvalentie van de pensioenaanvraag. 
Daarnaast verplicht dezelfde wet elke andere instelling van sociale zekerheid 
een pensioenaanvraag door te sturen naar de bevoegde pensioeninstelling.

Het koninklijk besluit van 20 januari 2010496 breidde die regeling uit naar de 
openbare sector.

Door die regeling worden in geval van gemengde loopbanen de rechten in 
de verschillende pensioenregelingen vastgesteld op eenzelfde ingangsda-
tum (voor zover de voorwaarden om pensioenrechten in die regelingen te 
openen, zijn vervuld), tenzij de betrokkene het uitdrukkelijk anders wenst. Op 
die manier wordt voorkomen dat pensioenrechten voor bepaalde prestaties 
verjaren als de pensioenaanvraag bij een bepaalde pensioeninstelling wordt 
ingediend maar diensten omvat waarvoor een andere pensioeninstelling be-
voegd is.

Wanneer de PDOS, de RVP of het RSVZ een nieuw rust- of overlevingspen-
sioendossier opent, wordt dit automatisch gemeld aan de andere instellingen 
via het project Hermes497. Als die andere instellingen geen dossier op dezelf-
de naam in behandeling hebben en de instelling waarvan de oorspronkelijke 
melding uitgaat, informatie heeft over een tewerkstelling die pensioenrechten 
kan verlenen bij een andere deelnemende instelling, stuurt Hermes in een 
tweede etappe de betrokken informatie door naar die instelling.

495 Wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.
496 Koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 

11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde. Dit besluit heeft uitwerking 
op 1 april 2010.

497 Dit project regelt de elektronische gegevensuitwisseling via de Kruispuntbank van de Sociale Ze-
kerheid tussen de RVP, RSVZ en PDOS.
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Als de PDOS dergelijke informatie ontvangt, stuurt de instelling een brief 
naar de betrokkene waarin ze de basisvoorwaarden voor een overheidspen-
sioen opsomt en vraagt of hij inderdaad aanspraak wenst te maken op een 
pensioen in de openbare sector. Als dat zo is, moet hij op het meegestuurde 
inlichtingenformulier de datum vermelden waarop hij wenst dat dit pensioen 
ingaat. Na ontvangst door de PDOS van het inlichtingenformulier, opent de 
instelling een pensioendossier. Als de betrokkene na twee maanden niet 
heeft geantwoord, beschouwt de PDOS dit als een afwijzing van zijn pen-
sioenaanspraken. De PDOS stelt de instelling waarvan de melding uitging op 
de hoogte dat geen pensioendossier wordt geopend op naam van de betrok-
kene en klasseert de melding zonder verder gevolg. De betrokkene kan later 
wel nog altijd zijn pensioenrechten laten gelden.

2.1.2 Vaststellingen
Bij deze procedure zijn enkel de drie traditionele pensioeninstellingen betrok-
ken, hoewel binnen de openbare sector tal van andere instellingen pensioe-
nen toekennen498. 

Bovendien bepaalt de reglementering dat ook als een aanvraag wordt  
ingediend bij een instelling van sociale zekerheid die niet bevoegd is voor 
pensioenen, dat moet leiden tot een pensioenonderzoek bij de pensioen-
instelling die wel bevoegd is (de zogenaamde validatie van de pensioen-
aanvraag). Die andere socialezekerheidsinstellingen zijn echter niet bij het 
project Hermes betrokken. 

Bovendien is de tweede etappe via Hermes momenteel enkel operationeel 
van het RSVZ naar de PDOS. De RVP en de PDOS zelf hebben de signaal-
functie (nog) niet geïmplementeerd. Voorts wordt enkel de informatie doorge-
geven die de betrokkene zelf aanlevert. 

Ten slotte blijft de automatisering beperkt tot een signaalfunctie. De verdere 
afhandeling verloopt via gewone briefwisseling en wordt niet verder opge-
volgd. 

De PDOS heeft trouwens geen dienst die specifiek de polyvalentie van de 
pensioenaanvragen behandelt. Inkomende briefwisseling, ook pensioenaan-
vragen bestemd voor andere pensioeninstellingen, worden nergens centraal 
geregistreerd. Daardoor bestaat het risico dat dergelijke aanvragen niet wor-
den doorgeseind, ondanks de wettelijke verplichting. Er werd vastgesteld dat 
de verantwoordelijkheid hiervoor bij de afzonderlijke toekenningsdiensten499 
ligt, die op dat vlak overigens volledig autonoom handelen en waarbij geen 
verdere opvolging uitgewerkt is. Pensioendossiers worden binnen de PDOS 
weliswaar aangemaakt via een centrale “identificatiedienst” maar nergens is 
opgelegd dat deze dienst pensioenaanvragen die (gedeeltelijk) betrekking 
hebben op andere pensioeninstellingen, ook effectief doorstuurt.

498 Zoals NMBS Holding,Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, VRT, de voorzorgsinstellin-
gen (Ethias, Axa, Dexia…) enz.

499 Diensten binnen de PDOS die de pensioenen toekennen en berekenen.



393

Human Resources  Overheidspensioenen: aandachtspunten

168e Boek van het Rekenhof

2.2 Aanvragen tot raming

2.2.1 Context
De voormelde wet van 11 april 1995 en vooral de wet van 23 december 
2005500 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten bieden de mogelijkheid het 
pensioen te laten ramen, ongeacht het pensioenstelsel waaronder de so-
ciaal verzekerde valt. Net als bij een pensioenaanvraag moet elke instelling 
van sociale zekerheid een vraag tot raming doorsturen naar de bevoegde 
pensioeninstelling. Ook moet aan elke toekomstig gepensioneerde vanaf de 
leeftijd van 55 jaar ambtshalve een totaal loopbaanoverzicht en een globale 
pensioenraming worden toegestuurd.

2.2.2 Vaststellingen
Zolang de databank Capelo niet volledig operationeel is, kan een dergelijke 
ambtshalve globale pensioenraming echter niet worden gemaakt. Enkel als 
alle loopbaangegevens elektronisch beschikbaar zijn, kunnen geïntegreerde, 
stelseloverschrijdende pensioenramingen worden verstrekt. In een eerste 
stap zou dit via het elektronisch communicatieplatform Hermes kunnen ge-
beuren voor de RVP, het RSVZ en de PDOS, maar zoals hierboven werd 
vermeld kan dit systeem enkel sluitend zijn als het wordt uitgebreid tot alle 
instellingen die pensioenen toekennen.

In de huidige stand van zaken moet een toekomstig gepensioneerde die 
(mede) voor zijn diensten als ambtenaar zijn pensioen wil laten ramen, zelf 
alle loopbaangegevens meedelen, wat het risico op een foutief eindresultaat 
insluit. 

Het Rekenhof stelde overigens vast dat in een aantal pensioendossiers  
het overheidspensioen niet werd geraamd terwijl er toch een aanvraag tot 
pensioenraming werd ingediend bij de RVP en die instelling de vraag door-
stuurde naar de PDOS. Bijgevolg was de informatie die betrokkene heeft 
ontvangen onvolledig en dus foutief. In één geval had dit zelfs tot gevolg dat 
de betrokkene, die niet op de hoogte was van het recht op een overheidspen-
sioen, laattijdig een pensioenaanvraag indiende en een belangrijk geldelijk 
verlies leed. Dergelijke tekortkomingen in de wettelijke informatieplicht kun-
nen leiden tot schadeclaims bij de rechtbanken. Momenteel lopen al derge-
lijke claims tegen de RVP en het RSVZ.

2.3 Antwoord van de PDOS en van de minister van Pensioenen

De PDOS erkent dat de procedure voor de polyvalentie van de aanvraag 
nog niet op punt staat en schrijft dit voornamelijk toe aan het feit dat de drie 
betrokken instellingen (PDOS, RVP en RSVZ) niet op hetzelfde niveau van 
informatisering staan. Bovendien zijn de beschikbare middelen ontoereikend 
om alle gevraagde projecten gelijktijdig te realiseren. Capelo, meer bepaald 
de vervanging van het papieren pensioendossier door het elektronische pen-
sioendossier, zou wel een aantal moeilijkheden kunnen oplossen. Ook moet 
de regelgeving over de pensioenaanvraag in de openbare sector worden 
herdacht en kan worden onderzocht of de PDOS eventueel kan aansluiten bij 

500 Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.
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bestaande initiatieven van de twee andere grote pensioeninstellingen, zoals 
de online-aanvraag.

De PDOS gaat momenteel na in hoeverre er rond de instelling een secundair 
netwerk kan worden opgezet in samenwerking met de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. Dit netwerk, met de PDOS als beheerder, zou dan onder 
andere voor de doorstroming van pensioenaanvragen kunnen zorgen.

De instelling is van oordeel dat het zo goed als onmogelijk is om pensioen-
ramingen te realiseren zolang het Capeloproject niet volledig operationeel is. 
Bij gemengde loopbanen is het zelfs zo dat de huidige, onvolledige ramingen 
eerder zorgen voor desinformatie. Een volledige integratie van de pensioen-
ramingen voor iedere burger mag niet worden verwacht vóór 2016.

Ook de minister van Pensioenen is zich bewust van de vertraging die de 
realisatie van de “polyvalentie van de aanvraag” heeft opgelopen. Hij wenst 
echter te onderstrepen dat verplichtingen hierover in het sociaal handvest, 
na ruim vijftien jaar, nu ook van toepassing zijn op de PDOS. Hij is van oor-
deel dat het essentieel is om eerst de situatie te regelen tussen de drie grote 
pensioeninstellingen, vooraleer de verplichting te veralgemenen. Volgens de 
minister zijn projecten zoals de oprichting van een secundair netwerk en de 
invoering van de automatische pensioenraming voor alle ambtenaren moei-
lijk te rechtvaardigen gelet op de bevriezing en zelfs inkrimping van het be-
schikbare budget.

3 Tijdsbonificatie voor een diploma hoger onderwijs

3.1 Context 

Bij de vaststelling van het recht op en de berekening van een pensioen in 
de openbare sector kan een tijdsbonificatie in aanmerking worden genomen 
voor het bezit van een diploma van het hoger onderwijs als dat diploma een 
voorwaarde was bij de indienstneming in definitief verband of bij een latere 
bevordering501. Die tijdsbonificatie mag ook in aanmerking worden genomen 
bij de overlevingspensioenen.·. 

Om een volledig pensioen te kunnen genieten, zijn in principe 45 jaren dienst 
vereist. Een betrokkene kan daaraan slechts voldoen als hij uiterlijk op de 
leeftijd van 20 jaar in dienst is getreden. Dat is normaal niet mogelijk voor 
ambtenaren die een universitaire of andere postsecundaire opleiding volg-
den. Daarom wordt de normale duur van de studies meegeteld voor de per-
soneelsleden die houder zijn van een diploma van ten minste drie jaar post-
secundaire studies502, voor zover dat diploma vereist werd bij de indienstne-
ming of bij een latere bevordering.

De gebonificeerde duur mag niet bovenop andere diensten komen die al 
voor het pensioen kunnen meetellen. Daarom wordt de duur van de dienst 
die de betrokkene tijdens zijn studies heeft volbracht, van de bonificatie af-

501 Wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overle-
vingspensioenen van het personeel van de openbare sector en wet van 16 juni 1970 betreffende 
de bonificaties wegens diploma’s inzake pensioenen van leden van het onderwijs.

502 Bij één van de aanpassingen aan de betrokken wet werd ook de mogelijkheid opgenomen om een 
tijdsbonificatie van twee jaar toe te kennen.
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getrokken. Dat is ook het geval als de betrokkene tijdens zijn studies een 
beroepsbedrijvigheid heeft gehad die in aanmerking komt voor het bereke-
nen van een privépensioen, of de duur van zijn studies door persoonlijke 
stortingen heeft gevalideerd, behalve als hij aan de voordelen verzaakt die 
eruit voortvloeien.

De bonificatie is gelijk aan het minimumaantal studiejaren dat nodig is om 
het diploma te behalen, zodat enkel de “geslaagde” studiejaren er recht op 
geven.

De gecombineerde toepassing van deze twee bepalingen gaf herhaaldelijk 
aanleiding tot moeilijkheden, in het bijzonder als de betrokkenen hun (ver-
plichte) eindverhandeling aflegden tijdens een extra studie- of academiejaar, 
dus na de beëindiging van hun eigenlijke studies.

Het Rekenhof beschouwde het “thesisjaar” als laatste geslaagd jaar en niet 
het laatste “normale” studiejaar dat met vrucht werd afgesloten. Dat stand-
punt was logisch aangezien het slagen voor een eindverhandeling integraal 
deel uitmaakt van het studieprogramma. Iemand die niet slaagt voor de eind-
verhandeling, heeft geen diploma en kan daarom geen aanspraak maken op 
enige tijdsbonificatie. 

Heel wat betrokkenen vatten echter tijdens hun thesisjaar hun loopbaan al 
aan of vervulden hun militaire dienstplicht en zagen hun potentiële tijdsboni-
ficatie gereduceerd. 

3.2 Wet van 3 februari 2003

De wetgever probeerde dat probleem op te lossen met een “forfaitaire” di-
plomabonificatie voor de diploma’s van het dagonderwijs met volledig leer‑
plan503. 

De memorie van toelichting wees erop dat in het onderwijs vóór de wet van 
16 juni 1970 al een forfaitair stelsel bestond waarbij niet nagegaan werd of 
tijdens de studies diensten verricht werden en evenmin of die studies in een 
ander stelsel werden gevalideerd504. 

De memorie stelde dat de vroegere bepalingen wel integraal van kracht ble-
ven voor diploma’s die niet werden behaald in dagonderwijs met volledig 
leerplan, bijvoorbeeld in het avondonderwijs of via de centrale examencom-
missie.

Het Rekenhof leverde in de loop van het wetgevend proces commentaar op 
de voorgestelde wijziging505. Het wees erop dat afbreuk zou gedaan worden 
aan één van de basisregels van de pensioenreglementering, namelijk het 
principe non bis in idem: de vermindering voor samenvallende diensten zou 
immers worden afgeschaft. Daarnaast stelde het Rekenhof vast dat de uit-
drukking diploma’s van het dagonderwijs met volledig leerplan niet precies 
is, aangezien er geen wettelijke of reglementaire definitie bestaat van dagon-
derwijs noch van onderwijs met volledig leerplan tenzij, in dat laatste geval, 

503 De bovenvermelde wetten van 9 juli 1969 en 16 juni 1970 werden gewijzigd bij wet van 3 febru-
ari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de open-
bare sector.

504 De vroegere regeling moest verder toegepast worden op diploma’s uitgereikt vóór 1 januari 1970.  
505 Brief van 20 februari 2002 aan de minister van Pensioenen.
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door tegenstelling met andere types van onderwijs die in bepaalde niveaus 
worden georganiseerd. Met andere woorden, het onderwijs met volledig leer-
plan bestaat enkel in de niveaus waarin ook onderwijs voor sociale promotie 
en onderwijs met een beperkt leerplan worden onderscheiden. Dat soort van 
onderscheid bestaat in geen geval in het universitair onderwijs.

De minister van Pensioenen sloot in zijn antwoord506 hierop geen wetswijzi-
gingen uit “indien nieuwe vormen van onderwijsorganisatie dat zouden ver‑
eisen.”

Kort na de inwerkingtreding van de aangepaste wetsbepalingen doken moei-
lijkheden op. In een vraag om advies aan het Rekenhof507 stelde de directeur-
generaal van de (toenmalige) Administratie van Pensioenen (nu PDOS) voor 
dat de universitaire studies van het dagonderwijs volbracht gedurende de 
loopbaan in de overheidssector en tijdens een periode in de loop waarvan 
diensten of periodes voltijds in aanmerking werden genomen in een over-
heidsloopbaan, niet tot een diplomabonificatie aanleiding zouden geven (vol-
gens het principe non bis in idem).

Dat voorstel kon het Rekenhof niet aanvaarden omdat de wet op dat vlak 
niet voor interpretatie vatbaar is: het forfaitaire karakter van de bonificatie 
moet worden toegepast zonder dat een onderscheid mag worden gemaakt 
naargelang de studies gedeeltelijk of volledig samenvielen met diensten in 
de overheidsloopbaan. Het Rekenhof herhaalde in zijn antwoord508 dat de 
uitdrukking diploma’s van het dagonderwijs met volledig leerplan vaag was, 
aangezien er geen wettelijke of reglementaire definitie bestaat van dagon‑
derwijs en evenmin van onderwijs met volledig leerplan. 

Om alle dubbelzinnigheid te vermijden stelde het Rekenhof voor terug te 
grijpen naar artikel 40 van de wet van 9 juli 1969 en artikel 9 van de wet van 
16 juni 1970 die de koning de bevoegdheid geven alle nodige maatregelen te 
nemen om moeilijkheden en anomalieën op te lossen waartoe de toepassing 
van die bepalingen met betrekking tot de bonificaties voor studies aanleiding 
zou kunnen geven, in het bijzonder in verband met de erkenning van het 
recht op de tijdsbonificatie en de duur daarvan. Tot dusver nam de pensioe-
nadministratie, voor zover bekend, geen initiatief voor een koninklijk besluit 
dat de hierboven geschetste moeilijkheden kan oplossen.

3.3 Recente vaststellingen

Begin 2011 werden opnieuw meerdere pensioendossiers aan het Rekenhof 
voorgelegd waarin de problematiek van het cumulatief in aanmerking nemen 
van een (forfaitaire) bonificatie wegens diplomabezit én effectieve diensten 
voor eenzelfde tijdsbestek aan de orde was. Daarbij werd nogmaals vastge-
steld dat dagonderwijs (met volledig leerplan) een omschrijving is die enkel 
wordt gebruikt in de pensioenwetgeving, maar die niet terug te vinden is in de 
onderwijsregelgeving. De diploma’s zelf bevatten hierover geen enkele ver-
melding en bijkomende vragen bij de bevoegde onderwijsinstanties leveren 

506 Brief van 3 mei 2002.
507 Brief van 11 maart 2004.
508 Brief van 30 juni 2004.
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niets op509. Ondanks deze onduidelijkheid werden deze dossiers goedge-
keurd, gelet op het aanvaarde standpunt van de minister van Pensioenen op 
het ogenblik van de parlementaire voorbereiding van de wettekst.

De komende jaren zal deze problematiek steeds belangrijker worden. De 
organisatie van het onderwijs wordt immers soepeler. Steeds vaker worden 
cursussen van hogere studies ’s avonds of tijdens het weekend gegeven, 
waardoor de combinatie studie-beroepsactiviteit ook vaker zal voorkomen. 
De vraag kan dan zelfs rijzen in hoeverre het nog een duurzame oplossing is 
om (enkel) het begrip dagonderwijs te definiëren.

Om het probleem in het juiste perspectief te plaatsen, moet wel worden ver-
meld dat door een ander artikel uit de “diplomabonificatiewetten”510 het dub-
bel voordeel in de meeste gevallen wordt beperkt tot een fractie van de volle-
dige studieduur. Beide wetten beperken inderdaad het totaal van de diensten 
die voor het pensioen aanneembaar zijn (inclusief de tijdsbonificatie) tot de 
tijd tussen de leeftijd van negentien jaar (gewone ambtenaren) of achttien 
jaar (onderwijzend personeel) en de datum van oppensioenstelling. Dat im-
pliceert dat iemand die zijn volledige loopbaan in de openbare sector heeft 
gewerkt en zijn studies tijdens een gedeelte van die loopbaan heeft volbracht, 
eventueel slechts een beperkte periode “dubbel” meegerekend zal krijgen.

Ook de regelgeving over de “gelijkstelling van studieperiodes en van be-
paalde activiteiten van opvoedende of vormende aard”511 kan trouwens tot 
gelijkaardige problemen aanleiding geven. Die regelgeving geldt enkel voor 
(de berekening van) overlevingspensioenen en maakt het mogelijk, onder 
bepaalde voorwaarden512, studiejaren of activiteiten van opvoedende of vor-
mende aard in aanmerking te laten komen, zelfs als het niet gaat om hoger 
onderwijs, de studies op geen enkel ogenblik van de loopbaan een benoe-
mings- of bevorderingsvoorwaarde zijn geweest en de studies of activiteiten 
van opvoedende of vormende aard niet werden bekroond met een diploma. 

Ook deze regelgeving bepaalt immers dat er enkel recht is op de gelijkstelling 
van studieperiodes als het gaat om studies verricht in het dagonderwijs met 
volledig leerplan. Wat geldt voor de regelgeving over diplomabonificaties, 
geldt uiteraard ook hier: de notie dagonderwijs met volledig leerplan is vaag, 
vooral omdat de begrippen niet wettelijk of reglementair zijn gedefinieerd.

Ten slotte kan de toepassing van de huidige regelgeving ook tot moeilijk-
heden leiden als bij de berekening van een overlevingspensioen tegelijk de 

509 Ter illustratie: op een vraag om inlichtingen over een welbepaald diploma (waarvan de 
pensioenadministratie vermoedde dat het was behaald na leergangen die ’s avonds plaatsvinden) 
antwoordde de Vlaamse overheid: “indien op het diploma bij de categorie “met volledig leerplan” 
vermeld staat dan gaat het over een diploma behaald in het dagonderwijs”. Met andere woorden: 
voor de onderwijsadministratie zijn de noties dagonderwijs en volledig leerplan gewoon 
samenvallende begrippen, terwijl er voor de pensioenregelgeving volledig verschillende gevolgen 
aan worden verbonden.

510 Artikel 35, §2, van de wet van 9 juli 1969 en artikel 4, §2, van de wet van 16 juni 1970.
511 Afdeling 2 van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodali-

teiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen.

512 De studies moeten zich situeren na de eerste januari van het jaar waarin de betrokkene de leeftijd 
van twintig jaar bereikt heeft en de beroepsactiviteit die recht verleent op het pensioen moet de 
eerste activiteit zijn die werd uitgeoefend na het einde van het laatste aanneembaar studiejaar of 
een aanvang hebben genomen minder dan drie jaar na het einde van het laatste aanneembaar 
studiejaar.
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regelingen over “tijdsbonificatie wegens diplomabezit” en “gelijkstelling van 
studieperiodes” moeten worden toegepast. Artikel 4 van bovenvermeld ko-
ninklijk besluit van 29 januari 1985 moet namelijk de samenloop van een di-
plomabonificatie en een gelijkgestelde studieperiode onmogelijk maken. Dat 
is door het “forfaitaire” karakter van de diplomabonificatie echter onmogelijk 
geworden omdat de bonificatie wegens diplomabezit niet meer aan een wel-
bepaalde periode kan worden gehecht.

3.4 Antwoord van de PDOS

De PDOS erkent dat de diplomabonificatie een bijzonder moeilijk thema is 
binnen de pensioenreglementering en stelt dat regelmatig pogingen zijn on-
dernomen om de toekenning van de tijdsbonificatie voor diploma in overeen-
stemming te brengen met het begrip non bis in idem. Telkens werd echter 
vastgesteld dat sleutelen aan de wetgeving wel problemen oplost maar er 
meteen weer andere creëert.

Er kunnen geen nieuwe verbeterinitiatieven worden voorgesteld zolang er 
een regering van lopende zaken is. Deze problematiek zal eventueel ook 
meegenomen worden in een toekomstig debat over de “gelijkgestelde rech-
ten”.

4 Uitbetaling van de pensioenen in de openbare sector

4.1 Context

De artikelen 140 en 141 van de wet van 28 april 2010513 bieden de mogelijk-
heid, via een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, de betaling van de 
overheidspensioenen toe te vertrouwen aan de RVP (die al de werknemers- 
en zelfstandigenpensioenen betaalt) en de huidige bevoegdheden van de 
CDVU op dat vlak dus naar die instelling over te hevelen. Tot nu toe kwam dit 
koninklijk besluit nog niet tot stand.

De gecentraliseerde betaling moet leiden tot een betere dienstverlening aan 
de gepensioneerden.

4.2 Voorbereiding van de implementatie

Het blijkt duidelijk dat de vooropgestelde timing niet kan worden gerespec-
teerd. In interne documenten schoof de PDOS oorspronkelijk 1 juli 2011 naar 
voor als spildatum voor de overheveling. In de bestuursovereenkomst 2010 – 
2012 tussen de federale staat en de RVP had de RVP zich ertoe verbon-
den uiterlijk december 2012 te zorgen voor de praktische uitvoering van de 
betaling van de prestaties beheerd door de PDOS. De RVP heeft er al op 
gewezen dat het niet over de nodige middelen beschikt om de opdracht tot 
overname binnen de geplande termijn te verwezenlijken.

Bovendien blijken verschillende obstakels een snelle overheveling in de weg 
te staan.

513 Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen.
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Zo hebben de PDOS en de RVP op een aantal essentiële punten een ver-
schillende visie ten aanzien van het concept gecentraliseerde betaling:

•	 Volgens de PDOS moet het in ministerraad overlegd koninklijk be-
sluit waarvan sprake in voornoemde wet zo gedetailleerd mogelijk de 
opdracht van de RVP omschrijven. De RVP verkiest een werkwijze 
waarbij enkel de algemene richtlijnen van haar opdracht bij koninklijk 
besluit worden vastgelegd en de details bij overeenkomst worden ge-
regeld.

•	 De RVP is voorstander van het concept enige betaling, dat een stap 
verder gaat dan de gecentraliseerde betaling. Dat concept groepeert 
de in verschillende stelsels opgebouwde pensioenrechten in één en-
kele betaling, terwijl de gecentraliseerde betaling enkel de uitvoering 
van de onderscheiden betalingen onderbrengt bij één en dezelfde 
instelling. De enige betaling veronderstelt een harmonisering van 
de reglementering aangezien momenteel andere betaaldata gelden 
naargelang van de aard van het pensioenrecht en het pensioenstel-
sel waarin dat recht is opgebouwd.

Bovendien stuit de technische integratie van de betaalopdracht van de CDVU 
in het takenpakket van de RVP op moeilijkheden:

• De RVP zit volop in een hervormingsfase waarbij het informatica-
systeem volledig wordt vernieuwd (Theseos-project)514. Dit nieuwe 
systeem moet volledig operationeel zijn voor de bestaande kerntaken 
van de RVP (betaling van werknemers- en zelfstandigenpensioenen) 
voordat het kan worden toegepast voor de uitbetaling van de over-
heidspensioenen. Daarvoor wordt momenteel midden 2013 in het 
vooruitzicht gesteld.

•	 Aangezien (nieuwe) betaalopdrachten van de PDOS volgens het 
Theseosmodel zullen moeten gebeuren, zal de PDOS zijn betaalin-
structies volledig moeten aanpassen aan dat nieuwe systeem. Gelet 
op de complexiteit en de eigenheid van de overheidspensioenen valt 
te vrezen dat dit de nodige tijd in beslag zal nemen, te meer omdat 
de RVP wil dat PDOS-betalingen volledig verlopen volgens de regels 
voor de betaling en het beheer van RVP- en RSVZ-betalingen, wat 
aanpassingen aan de regelgeving impliceert. Bovendien kan met de 
aanpassing van de betaalopdrachten pas worden begonnen wanneer 
Theseos zijn deugdelijkheid heeft bewezen.

•	 De historische gegevens van lopende overheidspensioenen moeten 
worden geïntegreerd in Theseos. Die integratie wordt zeker bemoei-
lijkt omdat de CDVU hoofdzakelijk werkt met een mainframe (niet met 
servers), gekoppeld aan verouderde programmatuur in een gedateer-
de programmeertaal.

Door al die factoren zal de overheveling van de betaling van de overheidspen-
sioenen van de CDVU naar de RVP ongetwijfeld grote vertraging oplopen.

514 In het kader van dit project worden de huidige toepassingen herdacht en herschreven met het oog 
op een elektronisch geïntegreerd pensioendossier dat altijd en overal raadpleegbaar zal zijn voor 
bevoegde personen. Bedoeling is te komen tot een geïnformatiseerd systeem dat de huidige en 
toekomstige taken van de RVP (toekennen, betalen, informeren en beheren) efficiënt uitvoert.
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Tenslotte bestaat er geen aanzet van beslissing over het eventueel over te 
hevelen CDVU-personeel naar de RVP/PDOS, noch over de transfer van 
budgettaire middelen.

4.3 Gevolgen van de vertraging

Intussen moet de CDVU langer dan gepland de overheidspensioenen blij-
ven uitbetalen, met een verouderd informaticasysteem waarin, gelet op de 
geplande bevoegdheidsoverdracht, de laatste jaren nauwelijks is geïnves-
teerd. Als gevolg daarvan krijgt de CDVU het steeds moeilijker een correcte 
uitbetaling van de overheidspensioenen te garanderen, zeker als wijzigingen 
in de reglementering moeten worden geïmplementeerd. Door de vertraging 
werd de CDVU verplicht verder te investeren in de verouderde technologie 
aangezien het aflopende mainframecontract noodgedwongen moest worden 
verlengd.

4.4 Antwoord van de RVP, de PDOS en de minister van Pensioenen

De ontvangen antwoorden lopen inhoudelijk sterk uiteen en maken nogmaals 
duidelijk dat niet alle betrokken partijen op dezelfde golflengte zitten.

De RVP is bereid om de opdracht tot betaling van de pensioenen in de open-
bare sector op zich te nemen en alle verbintenissen aan te gaan die hieruit 
voortvloeien. De technische analyses over de integratie van door de CDVU 
uitbetaalde voordelen in de databank van de RVP zijn in een vergevorderd 
stadium maar stuiten op fundamentele meningsverschillen tussen de RVP en 
de PDOS. De impasse moet zo snel mogelijk worden opgelost, waarbij op 
verschillende niveaus beslissingen moeten worden getroffen over de inhoud 
en de timing van het project, de verdeling van de verantwoordelijkheden en 
de toewijzing van de vereiste budgettaire middelen.

De PDOS daarentegen is nooit voorstander geweest van een overheveling 
van de pensioenbetalingen naar één centrale betalingsinstelling. De toeken-
ning en betaling van een pensioen hoort volgens de Pensioendienst in één 
instelling thuis door de technische verwevenheid tussen beide elementen 
en om een onmiddellijke band te hebben tussen begroting, boekhouding en 
uitvoering van betaling. De afhankelijkheid van een derde instelling vormt 
een probleem van interne controle en risicobeheersing dat niet kan worden 
opgelost door één of andere vorm van onderlinge overeenkomst tussen de 
instellingen.

De PDOS is evenmin een groot voorstander van de “enige betaling”: het 
belang om meerdere betalingen samen te voegen tot één betaling zou voor-
bijgestreefd zijn door de klantgerichte informatisering van de banksector. 
Bovendien is een correcte vaststelling van sociale bijdragen en voorheffing 
sinds jaren mogelijk dank zij het pensioenkadaster. Het bepleiten van de 
overheveling van betalingen door verwijzing naar het “cumulatieonderzoek” 
wordt tegelijk laattijdig (aangezien het cumulatieverbod boven 65 jaar wellicht 
wordt afgeschaft) en prematuur genoemd (aangezien de cumulatiewetgeving 
voor overlevingspensioenen waarschijnlijk grondig wordt hervormd).
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De PDOS is het eens met de risicoanalyse van het Rekenhof over de presta-
tiemogelijkheden van de CDVU515

De PDOS verklaart zich bereid om de bevoegdheden, de opdracht en het 
personeel van de CDVU onmiddellijk over te nemen en noemt dit de minst 
dure en meest pragmatische en klantvriendelijke oplossing binnen de con-
text van government governance.

De minister blijft daarentegen van mening dat een “enige betaling” van de 
wettelijke pensioenen de burgers een meerwaarde kan bieden, niet enkel 
omdat optimaal gebruik kan worden gemaakt van bestaande middelen in de 
drie grote pensioeninstellingen maar ook omdat de gepensioneerden zo het 
best kunnen worden geïnformeerd over de betaling van hun pensioen. Indien 
daarbij bepaalde specificiteiten van welk pensioenstelsel ook een wettelijke 
of reglementaire aanpassing vergen, mag dit niet leiden tot afbreuk van rech-
ten wanneer enkel administratieve vereenvoudiging wordt beoogd.

De minister besluit dat ongetwijfeld verder moet worden gegaan op de in-
geslagen weg naar één enkel betalingsorganisme (de RVP), hetzij met een 
nieuw beheerscontract, hetzij via wettelijke en reglementaire aanpassingen.

5 Uitvoering van de regelgeving inzake de perequatie van de over-
heidspensioenen

5.1 Context

De uitgaven voor de overheidspensioenen zijn gekoppeld aan de evolutie 
van de ambtenarensalarissen via het systeem van automatische perequatie, 
dat de overheidspensioenen een bepaalde welvaartsvastheid moet bieden.

Door de wet van 25 april 2007516 wordt vanaf 1 januari 2009 ieder rust- en 
overlevingspensioen voortaan elke twee jaar opnieuw onderzocht. Daartoe 
wordt elk pensioen ondergebracht in de korf517 waarin de laatste (openbare) 
werkgever van de gepensioneerde is opgenomen. Aan het einde van elke 
referentieperiode worden alle pensioenen van eenzelfde korf collectief en 
automatisch verhoogd met een bepaald percentage. Dit percentage wordt 
per korf vastgesteld op basis van de verhogingen van de maxima van de 
weddeschalen, van de weddebijslagen, van het vakantiegeld en van de ein-
dejaarspremie van de meest representatieve rustpensioenen die zijn inge-
gaan binnen vier jaar voorafgaand aan de datum van de aanpassing.

De tweede perequatie op basis van de wet van 25 april 2007 vond plaats 
op 1 januari 2011.

515 Zoals onder punt 1.7.1 werd vermeld is ook de CDVU het eens met de vaststellingen van dit onder-
zoek.

516 Wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector.
517 Er zijn vijftien dergelijke korven. 
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Overzicht van de resultaten van de perequatie op 1 januari 2011 (in euro) 

Korf Aantal  
pensioenen

Totaal 2011  %  
verhoging

Kostprijs  
perequatie

Federale overheid 68.890 1.539.205.352,64 0,7618  % 11.725.666,38
Brussels H. Gewest 778 19.206.987,24 1,0352  % 198.830,73
Vlaamse Gemeenschap 10.465 242.998.301,16 1,3520 % 3.285.337,03
Waals Gewest 4.176 92.964.490,56 0,0007  % 650,75
Franse Gemeenschap 4.278 112.976.261,88 1,1908  % 1.345.321,33
Duitstalige Gemeenschap 935 23.084.849,16 0,2980  % 68.792,85
Onderwijs Vl. Gemeenschap 106.772 2.927.844.010,80 0,3619  % 10.595.867,48
Onderwijs Fr. Gemeenschap 81.316 2.160.395.661,00 1,0896  % 23.539.671,12
Lokale besturen Vlaams Gewest 28.939 508.836.506,88 0,3864  % 1.966.144,26
Lokale besturen Waals Gewest 15.542 269.870.096,76 0,2491  % 672.246,41
Lokale besturen Brussels H. Ge-
west

8.904 182.775.883,56 0,6594  % 1.205.224,18

Krijgsmacht 50.972 1.150.552.309,20 0,4905  % 5.643.459,08
Geïntegreerde politie 8.277 243.505.624,32 0,5039  % 1.227.024,84
Autonome overheidsbedrijven 53.069 992.100.179,16 0,3062  % 3.037.810,75
NMBS517  850.000.000,00 1,7274  % 14.682.900,00
Totaal 443.313 11.316.316.514,32  79.194.947,18

Bron: cijfers van de PDOS (Dienst Informatiebeheer)518

In tegenstelling tot de eerste perequatie in 2009519 waar de federale overheid 
de hoogste perequatiecoëfficiënt had met 1,0296 %, werd de hoogste coëffi-
ciënt op 1 januari 2011 toegepast bij de pensioenen uit de korf van de NMBS 
(+1,7274 %), gevolgd door de pensioenen van de Vlaamse Gemeenschap 
(+1,3520 %) en van de Franse Gemeenschap (+1,1908 %). De pensioenen 
van het Waals Gewest stegen amper (+0,0007 %). 

De perequatie betekende een budgettaire meeruitgave van 79,2 miljoen 
euro. Dit is 0,6998 % van het totaal van 11,316 miljard euro aan uitbetaalde 
pensioenen. Ter vergelijking: op 1 januari 2009 kostte de eerste toepassing 
van de nieuwe perequatie op basis van korven ruim 53,2 miljoen euro.

5.2 Vaststellingen

Berekening van een voorlopige en een definitieve perequatiecoëfficiënt per 
korf

De wettelijke verplichting om de perequatie per 1 januari door te voeren, heeft 
tot gevolg dat de PDOS op die datum enkel met voorlopige coëfficiënten kan 
werken. Alle wijzigingen in de bezoldigingsregeling (weddeschalen, wedde-
bijslagen, vakantiegeld, eindejaarspremie) gepubliceerd tot 31 december van 
het voorafgaande jaar moeten immers in aanmerking worden genomen voor 
de vaststelling van de nieuwe perequatiecoëfficiënten.
518 De PDOS heeft geen gegevens over het aantal te perequateren pensioenen van de NMBS. Aan de 

NMBS wordt enkel het toe te passen perequatiepercentage medegedeeld.
519 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 619. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Om technische redenen moet de PDOS bovendien haar gegevensinvoer 
stopzetten in november voorafgaand aan de perequatiedatum. Als de wijzi-
gingen slechts tot 30 september van het voorafgaande jaar zouden meetel-
len, zou de PDOS onmiddellijk een definitieve berekening op 1 januari kun-
nen maken en toepassen. 

Noodzakelijk uitvoeringsbesluit 

De wet van 25 april 2007 onderscheidt drie groepen weddebijslagen die in 
aanmerking worden genomen voor de perequatie. De derde groep bevat alle 
weddebijslagen die niet in aanmerking komen voor de berekening van het 
pensioen, maar wel voor de perequatie. Zij zullen worden opgenomen in een 
lijst die bij koninklijk besluit zal worden vastgesteld520.

Een voorontwerp van koninklijk besluit521 bevat een lijst van 427 in aanmer-
king te nemen weddebijslagen. Het Technisch Comité voor de Pensioenen 
van de Overheidssector bereikte hierover in de vergadering van 4 maart 
2011 een consensus. Tot op heden is het koninklijk besluit nog niet uitge-
vaardigd.

Bovendien moet de wijze waarop de pensioenadministratie de nodige ge-
gevens verzamelt voor het up-to-date houden van deze lijst beter worden 
gestructureerd.

Transparantie

In tegenstelling tot bij de vorige perequatie op 1 januari 2009 heeft de PDOS 
in 2011 beter gecommuniceerd: bij de nieuwe berekening van het pensioen 
werd een (weliswaar summiere) mededeling gevoegd met de reden van de 
aanpassing. 

Wel werden enkel de voorlopige verhogingscoëfficiënten in de (gespeciali-
seerde) media gecommuniceerd. De definitieve verhogingscoëfficiënten zijn 
te vinden op een website die niet rechtstreeks toegankelijk is voor externen. 
De wet schrijft immers enkel de publicatie voor van een ministeriële omzend-
brief met de verhogingscoëfficiënten voor de plaatselijke besturen (korven 9, 
10 en 11)522. De transparantie zou verhogen als alle verhogingscoëfficiënten 
zouden worden gecommuniceerd. 

De PDOS heeft er geen bezwaar tegen de definitieve cijfers te vermelden 
op de publieke website. Dat zou bij de volgende perequatie op 1 januari 
2013 gebeuren.

520 Artikel 12, § 7, tweede lid, 3°, van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving 
betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector.

521 Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenbijslagen bedoeld in artikel 12, 
§ 7, tweede lid, 3°, van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betref-
fende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector.

522 Ministeriële omzendbrief van 23 mei 2011 met betrekking tot het nieuwe perequatiestelsel dat 
ingevoerd werd door de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector.
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5.3 Antwoord van de PDOS en van de minister van Pensioenen 

De PDOS stelt zich, net als het Rekenhof, vragen bij de haalbaarheid van de 
informatiegaring die noodzakelijk is voor de opstelling van een correct uit-
voeringsbesluit met alle voor de perequatie meetellende weddebijslagen en 
roept de politieke overheid en de sociale partners op om na te denken over 
een alternatieve oplossing, zoals bijvoorbeeld het opvolgen van de loonevo-
lutie van de actieven op basis van DmfA-gegevens.

De minister van Pensioenen bevestigt de moeilijkheden bij het opstellen van 
voormeld koninklijk besluit. De noodzaak ervan kan ter discussie worden 
gesteld, maar het is aan een volgende regering om te beslissen over een 
eventuele vereenvoudiging van de wetgeving.

De minister deelt de conclusie van het Rekenhof dat de wettelijke verplich-
ting om de perequatie per 1 januari door te voeren, terwijl rekening moet 
worden gehouden met alle wijzigingen in de bezoldigingsregeling gepubli-
ceerd tot 31 december van het voorafgaande jaar, toepassingsmoeilijkheden 
veroorzaakt. De huidige oplossing kan echter rekenen op de goedkeuring 
van het Technisch Comité voor de pensioensector. De minister is er zich wel  
van bewust dat de huidige procedure in twee stappen (verhoging van de pen-
sioenen op basis van voorlopige coëfficiënten gevolgd door een aanpassing 
op basis van definitieve cijfers) gedeeltelijk dubbel werk betekent.
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Arbeidsongevallen bij de federale centrale overheid

Het Rekenhof wenste een globaal beeld te verkrijgen van de problematiek 
“arbeidsongevallen” bij de federale centrale overheid (aantal, ernst en finan‑
ciële gevolgen). Het heeft daarbij vastgesteld dat er onvoldoende actuele en 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, waardoor de beleidsverantwoorde‑
lijken moeilijk een gericht beleid voor de openbare sector kunnen uitwerken.

1 Context

1.1 Wettelijk en reglementair kader

Wanneer een werknemer slachtoffer is van een ongeval dat zich tijdens en 
door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroor-
zaakt, is er sprake van een arbeidsongeval. Bij uitbreiding wordt hiermee ook 
een ongeval dat gebeurde op de weg naar of van het werk gelijkgeschakeld.

De wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (hierna aange-
duid als de wet van 1971) regelt in dit geval de rechten van de werknemer en 
de plichten van de werkgever. Deze wet is van toepassing op alle werkne-
mers, tenzij er een andere wettelijke regeling geldt. Dit is het geval voor de 
personeelsleden van de openbare sector en voor de militairen.

De arbeidsongevallen in de overheidssector worden geregeld door de wet 
van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector (hierna aangeduid als de wet van 
1967), en door zijn uitvoeringsbesluiten. Aangezien er voor de militairen zeer 
specifieke risico’s bestaan, vallen zij onder een afzonderlijke regeling: de 
samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen523. 

1.2 Afbakening van het onderzoek

Afbakening volgens het beleidsniveau

Het onderzoek werd beperkt tot de federale centrale overheden, zeventien in 
totaal524. Dit zijn overigens de enige federale entiteiten die zelf de volledige 
financiële last van de arbeidsongevallen dragen. In tegenstelling tot de open-
bare instellingen of andere autonome entiteiten, sluiten de federale centrale 
overheden geen verzekering om het risico financieel te spreiden. 

Afbakening in de tijd

Er waren tijdens de bevraging nog geen definitieve cijfers bekend voor de 
ongevallen die gebeurden in 2010. De erkenning van een ongeval en de af-
handeling van de daaraan gerelateerde kosten vereisen immers een strikte 
procedure die vaak langere tijd aansleept. Daarom richtte het onderzoek zich 

523 Besluit van de regent van 5 oktober 1948 tot coördinatie van de wetten op de vergoedingspensioe-
nen, aangeduid als SWVP.

524 Alle federale en programmatorische overheidsdiensten, de Federale Politie en het Ministerie van 
Landsverdediging, met uitzondering van de POD Duurzame Ontwikkeling waar zich nog geen 
arbeidsongeval heeft voorgedaan.
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op de meest recente definitieve gegevens, namelijk deze met betrekking tot 
2009. 

1.3 Onderzoeksmethode

Op basis van vragenlijsten heeft het Rekenhof de cijfers voor 2009 opge-
vraagd van: 

— de erkende arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats of op de weg van 
of naar het werk);

— de dodelijke arbeidsongevallen; 
— de dagen afwezigheid;
— de budgettaire kost lonen;
— de medische kosten;
— de toegekende kapitalen/renten/vergoedingen/terugbetalingen;
— de gerecupereerde bedragen op basis van subrogatie525.

De meeste gegevens (aantallen, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschikt-
heid, medische kosten) zijn afkomstig van MEDEX526. Voor de militairen 
zijn de gegevens afkomstig van het Ministerie van Landsverdediging. Ook 
de Federale Politie heeft de gegevens rechtstreeks aangeleverd. De gege-
vens in verband met de renten zijn afkomstig van de Pensioendienst voor de 
Overheidssector (PDOS), met de medewerking van de Centrale Dienst der 
Vaste Uitgaven (CDVU) van de FOD Financiën die voor de uitbetaling van de 
meeste uitgaven verantwoordelijk is. De informatie over de teruggevorderde 
bedragen bij verantwoordelijke derden werd verschaft door de overheids-
diensten zelf. Informatie over het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) werd 
eveneens bij deze instelling zelf bekomen.

1.4 Tegensprekelijke procedure

De resultaten van dit onderzoek werden voorgelegd aan de betrokken instel-
lingen en aan alle regeringsleden voor een reactie. Het Rekenhof ontving 
een antwoord van de minister van Landsverdediging, de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid en de minister van Pensioenen en Grote Ste-
den. Ook de Federale Politie, het Ministerie van Landsverdediging, de FOD 
Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 
de FOD Financiën, de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding 
en Sociale Economie, de FOD Binnenlandse Zaken, de PDOS en het FAO 
reageerden.

Het artikel houdt rekening met de reacties.

525 Wanneer het ongeval veroorzaakt werd door een derde.
526 MEDEX (voluit: het Bestuur van de Medische Expertise) is een dienst van de FOD Volksgezond-

heid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die onder meer bevoegd is voor medische 
expertisen in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, afwezigheden wegens ziekte en 
vervroegde pensionering van het overheidspersoneel.
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2 Resultaten van het onderzoek

De arbeidsongevallen bij de federale centrale overheid worden hierna toe-
gelicht aan de hand van de aantallen erkende ongevallen, de kosten van 
medische zorgen, de arbeidsongeschiktheid en de renten of vergoedingen 
die worden toegekend. Het Rekenhof ging ook na of deze kosten worden 
teruggevorderd van derden die eventueel voor een arbeidsongeval aanspra-
kelijk worden gesteld. 

Naast deze directe kosten bestaan ook afgeleide kosten zoals de vervanging 
van personeel, bijkomende opleiding, een lager rendement, preventie, mate-
riële schade… Op deze indirecte aspecten gaat dit onderzoek niet in. Ook de 
kostprijs van een eventueel pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid of 
de financiële tegemoetkomingen in het kader van de gehandicaptenvoorzie-
ningen (bv. sommige fiscale voordelen) worden buiten beschouwing gelaten.

2.1 Aantal erkende ongevallen

Tabel 1 - Aantal arbeidsongevallen 

Overheidsdienst
Aantal 

ongeval-
len

Op de 
arbeids-

plaats

Op de 
weg van 
en naar 

het werk

Andere526

Aantal 
personeels-

leden op 
30/06/2009

FOD Kanselarij van de Eerste Minister 9 6 3 185
FOD Personeel en Organisatie 22 12 10 541
FOD Budget en Beheerscontrole 4 1 3 145
FOD Informatie- en 
Communicatietechnologie 2 2 34

FOD Mobiliteit en Vervoer 41 25 16 1.371
FOD Economie, K.M.O., Middenstand 
en Energie 81 40 41 2.657

FOD Financiën 747 424 323 30.251
FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

57 24 33 1.992

FOD Binnenlandse Zaken527 272 208 63 1 5.158
FOD Sociale Zekerheid 39 17 22 1.249
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu 60 35 25 1.315

FOD Justitie (incl. rechterlijke orde) 1.370 1.047 321 2 24.522
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg 42 24 18 1.381

POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale 
Economie

2 1 1 184

POD Wetenschapsbeleid 4 3 1 276
Federale Politie 1.299 1.048 251 15.185



408 168e Boek van het Rekenhof

Arbeidsongevallen  Human Resources 

Overheidsdienst
Aantal 

ongeval-
len

Op de 
arbeids-

plaats

Op de 
weg van 
en naar 

het werk

Andere526

Aantal 
personeels-

leden op 
30/06/2009

Ministerie van Landsverdediging – 
burgerpersoneel 163 117 46 2.258

Ministerie van Landsverdediging – 
militairen 1.692 1.288 312 92 36.762

Totaal 5.906 4.322 1.489 95 125.466

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van MEDEX, het 
Ministerie van Landsverdediging en de Federale Politie527528

Het grootste aantal arbeidsongevallen komt voor bij de grotere overheids-
diensten zoals het Ministerie van Landsverdediging, de Federale Politie en 
de FOD Justitie, hoewel de aard van de activiteiten duidelijk ook een belang-
rijke rol speelt (zo komen er bij de FOD Financiën relatief weinig ongevallen 
voor). Bij de arbeidsongevallen op de weg van en naar het werk heeft de 
FOD Financiën wel het grootste aantal. 

2.2 Financiële rechten van de slachtoffers van arbeidsongevallen

Hierna volgt een bondig overzicht van de financiële rechten van de slachtof-
fers in de openbare sector. Vervolgens wordt nagegaan welke kosten hier-
aan zijn verbonden.

2.2.1 Regeling op basis van de wet van 1967 

— Arbeidsongeval zonder tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Wanneer een personeelslid slachtoffer is van een arbeidsongeval, maar niet 
afwezig moet blijven van zijn werk, heeft hij recht op terugbetaling van de 
(hoofdzakelijk medische) kosten die hij moet maken naar aanleiding van het 
ongeval. 

— Arbeidsongeval met tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Het betrokken personeelslid heeft recht op de terugbetaling van de (hoofd-
zakelijk) medische kosten. Gedurende de periode van tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid is de betrokken statutaire ambtenaar in ziekteverlof, zonder dat 
zijn afwezigheid wordt meegeteld voor het bepalen van het maximumaantal 
dagen ziekteverlof dat hij kan krijgen op grond van zijn dienstanciënniteit. 
Gedurende de volledige periode van afwezigheid wordt de bezoldiging van 
het personeelslid verder betaald. 

Wanneer het personeelslid is aangeworven met een arbeidsovereenkomst, 
heeft hij, naargelang de soort arbeidsovereenkomst, recht op het normale 

527 Het betreft hoofdzakelijk ongevallen “buiten de uitoefening van de dienst, maar veroorzaakt door 
een derde wegens het door het personeelslid uitgeoefend ambt”, zoals bv. een politieagent die 
buiten de diensturen aangevallen wordt door een misdadiger die hij had opgepakt.

528 De FOD Binnenlandse Zaken wijst er in zijn antwoord op dat de cijfers waarover hij beschikt, ver-
schillen van de cijfers van MEDEX. De FOD zal MEDEX contacteren en voorstellen doen om tot 
een uniforme aanpak te komen.
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gewaarborgde maandloon of weekloon. Na de periode van gewaarborgd 
loon heeft hij recht op een vergoeding van 90 % van het gemiddeld dag-
loon529. Omdat dit in de meeste gevallen quasi overeenstemt met het bedrag 
van de gewone bezoldiging en omwille van administratieve vereenvoudiging, 
wordt in de praktijk het maandloon gewoon verder uitbetaald, zoals voor de 
statutaire personeelsleden.

— Arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid

Indien het personeelslid blijvend nadeel ondervindt ten gevolge van het on-
geval, heeft hij recht op een arbeidsongevallenrente, die onder meer afhan-
kelijk is van zijn wedde plus toelagen of vergoedingen waarop hij recht heeft 
en van de ernst van het blijvend letsel. De ernst van het letsel wordt in een 
coëfficiënt vastgelegd op het ogenblik waarop wordt verwacht dat het letsel 
niet meer zal evolueren en dus in theorie een blijvend karakter aanneemt (dit 
wordt aangeduid als de consolidatie). Deze consolidatiegraad kan binnen 
de drie jaar worden herzien. Indien er sprake is van een verergering van de 
blijvende arbeidsongeschiktheid nadat de rente werd bepaald en eventueel 
werd herzien, kan de betrokkene ook recht hebben op een bijslag wegens 
verergering. Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 16 % kan 
de rente gedeeltelijk worden omgezet in een kapitaaluitkering. Wanneer het 
slachtoffer verder een ambt blijft uitoefenen in de openbare sector wordt de 
rente beperkt tot 25 % van de wedde waarop hij werd berekend. 

Als de toestand van het slachtoffer zo ernstig is dat regelmatig hulp van een 
derde persoon nodig is, kan de getroffene aanspraak maken op een bijko-
mende vergoeding volgens de noodzaak van deze hulp.

Indien het slachtoffer uiteindelijk niet in staat blijkt om zijn ambt weer op 
te nemen, eventueel met verminderde prestaties, of om een ander met zijn 
gezondheidstoestand verenigbaar ambt te vervullen, kan voor statutaire per-
soneelsleden worden besloten tot een vroegtijdige pensionering. De Pensi-
oencommissie van MEDEX is hiervoor bevoegd.

Wanneer een contractueel personeelslid zes maanden of meer ononderbro-
ken arbeidsongeschikt is, kan het bestuur, conform de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten, beslissen om het contract te beëindi-
gen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het ontslagen personeelslid 
heeft recht op een opzeggingsvergoeding die wordt berekend op basis van 
de anciënniteit en de wedde.

— Dodelijk arbeidsongeval

Wanneer het slachtoffer van een arbeidsongeval overlijdt ten gevolge van dit 
ongeval, heeft diegene die de kosten van de begrafenis heeft gedragen recht 
op een vergoeding voor begrafeniskosten en hebben de nabestaanden recht 
op een rente. Meestal betreft het de overlevende partner en de eventuele kin-
deren, maar in sommige gevallen kan het ook gaan om de ouders of grootou-
ders van de overledene. Er kan ook recht zijn op een overlijdensbijslag indien 
het slachtoffer overlijdt na de herzieningstermijn.

529 Artikelen 54, 70, 72 en 73 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 
artikelen 22 en 34 tot 40 van de wet van 1971. Het begrip dagloon is ruimer dan enkel de gewone 
bezoldiging, ook het vakantiegeld wordt erin verrekend.
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De toegekende rente wordt vastgesteld als percentage van de jaarlijkse be-
zoldiging van de overledene: 30 % indien een rente wordt toegekend aan 
de overlevende partner, 15 % voor elke halve wees (met een maximum van 
45 %) en 20 % voor elke volle wees met een maximum van 60 % indien er 
meer dan drie wezen zijn.

2.2.2 Vergoedingspensioenen voor militairen

De samengevoegde wetten vergoedingspensioenen (SWVP) zijn de militaire 
tegenhanger van de burgerlijke wetgeving betreffende de arbeidsongevallen. 
Ze hebben er echter weinig mee gemeen, zeker wat de procedure betreft.

Elke militair in werkelijke dienst die het slachtoffer is geworden van een onge-
val, een trauma, een ziekte of een kwetsuur opgelopen of verergerd in dienst 
en door de dienst, kan rechthebbende zijn van een vergoedingspensioen. 
Bij overlijden kunnen de langstlevende echtgeno(o)t(e), de kinderen van het 
slachtoffer en zelfs de (groot)ouders of broers en zussen van de overledene 
rechthebbende zijn.

De betrokken militairen behouden gedurende de volledige periode van af-
wezigheid hun wedde en sommige toelagen en vergoedingen. Indien ze hun 
functies niet meer volledig, regelmatig en continu kunnen uitoefenen, kan 
hen een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid worden toegekend. 

Het begrip in dienst en door de dienst wordt niet op een beperkende wijze 
geïnterpreteerd en daardoor komen ook incidenten op het traject van en naar 
de plaats van het werk in aanmerking voor de toekenning van een vergoe-
dingspensioen.

Een commissie bij de PDOS stelt onder meer de invaliditeitsgraad vast. In-
dien deze minstens 10 % bedraagt, wordt een vergoedingspensioen toege-
kend. Daarnaast kunnen nog bijkomende vergoedingen worden toegekend: 
een amputatievergoeding en een bijzondere vergoeding wegens de nood-
zakelijke hulp van een derde persoon. In sommige gevallen (bv. wanneer de 
betrokkene het statuut der grootverminkten en invaliden bekomt), wordt het 
pensioenbedrag verhoogd.

Het toegekende pensioen wordt gedurende vijf jaar tijdelijk betaald en daarna 
herzien. Het herziene pensioen wordt hetzij geconsolideerd op een bedrag 
dat lager, hoger of gelijk is aan het aanvankelijke bedrag, hetzij afgeschaft, 
indien de vergoedbare invaliditeitsgraad niet meer het vereiste minimum be-
reikt van 10 %. Ook andere omstandigheden kunnen aanleiding zijn om het 
pensioen te herzien.

Hoewel elke militair in werkelijke dienst gratis geneeskundige verzorging ge-
niet, geldt dit recht in het geval van één van de hier bedoelde incidenten 
ook voor de toekomst, bv. ook in geval van rustpensioen, ambtsontheffing, 
ontslag… 

Voor de militaire invaliden van oorlogstijd of gelijkgestelden wordt het ver-
goedingspensioen met 25 % verhoogd. Daarnaast heeft de betrokken militair 
en/of zijn rechthebbenden recht op een materiële en morele bijstand door 
het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-
strijders en Oorlogsslachtoffers.
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Onder bepaalde voorwaarden hebben de langstlevende echtgeno(o)t(e) van 
een overleden militair en de eventuele wezen eveneens recht op een vergoe-
dingspensioen. Het bedrag hiervan is vastgelegd in het koninklijk besluit van 
19 april 1999530. Er kan ook een vergoedingspensioen worden toegekend 
aan de echtgeno(o)t(e), de kinderen en de ascendenten van vermiste militai-
ren wanneer een vonnis van verklaring van afwezigheid werd uitgesproken.

2.3 Uitgaven ten gevolge van arbeidsongevallen

Zoals hierboven beschreven heeft de werkgever een aantal financiële ver-
plichtingen wanneer een personeelslid van de openbare sector slachtoffer is 
van een arbeidsongeval. 

Deze verplichtingen kunnen in drie groepen worden onderverdeeld:

•	 doorbetaling van het loon gedurende de ziekteafwezigheid (hoofdzakelijk 
gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid);

•	 terugbetaling van medische kosten (in de ruime zin, omvat ook de even-
tuele kosten voor prothesen en orthopedische toestellen) en allerhande 
verplaatsingskosten;

•	 betaling van renten of vergoedingspensioenen (met inbegrip van bijsla-
gen en vergoedingen).

Naargelang de aard van de uitgave, gaat het om andere schuldenaars en 
zijn de kredieten in verschillende begrotingen terug te vinden. Er bestaat 
geen globaal overzicht van de concrete kostprijs van arbeidsongevallen bij 
de centrale administraties.

•	 Het loon dat wordt doorbetaald, is ten laste van de werkgever. Omdat dit 
loon identiek is aan het loon van het personeelslid in actieve dienst, moet 
de uitbetalingsinstelling (de CDVU voor wat de ambtenaren betreft) er 
niet van op de hoogte worden gebracht dat een personeelslid slachtoffer 
is van een arbeidsongeval. Het loon wordt ook verder aangerekend op 
dezelfde basisallocatie als voorheen.

•	 De medische kosten en de andere terugbetaalde kosten zijn – behalve 
voor het personeel van de Federale Politie en de militairen – ten laste 
van de begroting van MEDEX. De begroting van deze dienst voorziet in 
kredieten voor medische onkosten in het kader van arbeidsongevallen 
(sectie 25, basisallocatie 53.13.34.01 – Medische kosten arbeidsonge-
vallen). Voor 2009 (aangepaste begroting) ging het om een bedrag van 
14.268.000 euro. 

Bij de Federale Politie is de Medische Dienst bevoegd voor deze kosten. 
De aanrekening van de kosten gebeurt op basisallocatie 90.31.12.01 - 
Gemeenschappelijke werkings- en investeringsuitgaven Federale Politie 
- Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en 
diensten (sectie 17). Op deze basisallocatie worden echter ook heel wat 

530 Koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de bedragen van de oorlogspensioenen. 
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andere uitgaven aangerekend die geen verband houden met arbeidson-
gevallen, zodat het totaalkrediet dus niet relevant is. 

Voor de militairen en de burgers die bij Defensie werken, worden de medi-
sche kosten (26.868 euro) aangerekend op basisallocatie 50.02.12.21 en 
de apothekerskosten, hospitaalkosten en prothesen (211.849 euro) op 
basisallocatie 50.02.12.33 (sectie 16). Ook op deze basisallocaties kun-
nen allerlei andere uitgaven worden aangerekend.

Zowel voor het personeel van de Federale Politie als voor de militairen 
bestaat ook een systeem van gratis medische verzorging531.

•	 De renten (eventueel omgezet in kapitaal), vergoedingspensioenen en 
allerhande bijslagen zijn ten laste van de PDOS. In sectie 21 van de 
algemene uitgavenbegroting was voor 2009 (aangepaste begroting) op 
de basisallocatie 55.11.41.02 (Dotatie voor de uitoefening van de wet-
telijke opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en oorlogsrenten) 
163.344.000 euro voorzien en op basisallocatie 55.11.41.03 (Dotatie voor 
de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de arbeidsongeval-
lenrenten) 38.463.000 euro532.

531 De kostprijs hiervan is niet bekend.
532 De PDOS is bevoegd voor de arbeidsongevallenrenten voor het overgrote deel van de openbare 

sector, dus dit bedrag geldt niet enkel voor de federale overheden.
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2.4 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Tabel 2 – Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: omvang en kostprijs

Overheidsdienst
Aantal dagen tijdelij-
ke ongeschiktheid in 
2009 (gecumuleerd)

Kostprijs
(in euro)532

FOD Kanselarij van de Eerste Minister 76 17.708
FOD Personeel en Organisatie 424 98.792
FOD Budget en Beheerscontrole 44 10.252
FOD Informatie- en Communicatietechnologie 1 233
FOD Mobiliteit en Vervoer 319 74.327
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 572 133.276
FOD Financiën 7.151 1.666.183
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

341 79.453

FOD Binnenlandse Zaken 5.610 1.307.130
FOD Sociale Zekerheid 330 76.890
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu

478 111.374

FOD Justitie 16.100 3.751.300
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 485 113.005
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en So-
ciale Economie

4 932

POD Wetenschapsbeleid 29 6.757
Federale Politie 27.363 6.375.579
Ministerie van Landsverdediging – burgerpersoneel en 
militairen

19.477 4.538.141

Totaal 78.804 18.361.332

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van MEDEX, de 
FOD Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Landsverdediging en de Federale Po-
litie533

Het aantal dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid staat in grote lijnen in 
verhouding tot het aantal arbeidsongevallen: koplopers zijn de Federale 
Politie (27.363 dagen), gevolgd door het Ministerie van Landsverdediging 
(19.477 dagen) en de FOD Justitie (16.100 dagen). Voor alle centrale overhe-
den samen stemt het globale aantal afwezigheidsdagen in 2009 overeen met 
375 voltijdse equivalenten (VTE)534.

Voor alle overheidsdiensten die in dit onderzoek aan bod komen, kan de 
gezamenlijke kostprijs van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid535 op ruim 
18,4 miljoen euro worden geschat. 

533 De gemiddelde kostprijs van 233 euro voor één dag afwezigheid wordt gehanteerd bij de Federale 
Politie en wordt in dit onderzoek overgenomen om een eenvormige vergelijkingsbasis te hebben.

534 Berekend op basis van 210 werkdagen afwezigheid = 1 VTE.
535 Het gaat hier om de rechtstreekse kosten.
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2.5 Blijvende ongeschiktheid, renten en terugbetaling medische 
kosten

Tabel 3 – Blijvende ongeschiktheid/dodelijke ongevallen, renten en terugbe-
taling medische kosten

Overheidsdienst
Blijvende 

ongeschikt-
heid

Dodelijke 
ongeval-

len

Renten/
vergoe-

dings-pen-
sioenen (in 

euro)

Medische 
kosten (in 

euro)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister 0 58.371,28 1.793,31 
FOD Personeel en Organisatie 2 10.976,88 8.811,36 
FOD Budget en Beheerscontrole 2  4.014,72 436,35 
FOD Informatie- en 
Communicatietechnologie 0 0 0

FOD Mobiliteit en Vervoer 0 136.912,81 54.670,27
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie 1 86.482,61 33.463,65 

FOD Financiën 14 2 870.828,32 627.741,14 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking 1 46.385,38 64.205,10 

FOD Binnenlandse Zaken 9 214.321,25 124.400,64 
FOD Sociale Zekerheid 1 43.834,30 12.451,65 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu 2 222.445,56 16.581,73 

FOD Justitie 43 1.150.795,14 573.465,06 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg 3 73.666,93 25.141,69 

POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie 0 0 131,97 

POD Wetenschapsbeleid 0 62.053,92 107.000,39 
Federale Politie 152 1.239.788,12 771.209,27 
Ministerie van Landsverdediging – 
burgerpersoneel en militairen 2 5 435.673,70 

Ministerie van Landsverdediging – 
burgerpersoneel 72.442,05 

Ministerie van Landsverdediging – militairen 166.274,95 
Totaal 232 7 4.656.550,92 2.660.220,58

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van MEDEX, het 
Ministerie van Landsverdediging, de Federale Politie, de PDOS en de CDVU

In 2009 waren er zeven dodelijke ongevallen: vijf bij het Ministerie van  
Landsverdediging en twee bij de FOD Financiën. 

De Federale Politie telt het grootste aantal gevallen met blijvende ongeschikt-
heid (152). Het grootste deel zijn renten met een zeer laag consolidatieper-
centage (tussen 0 en 5 %).
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Inzake toegekende renten536 heeft de Federale Politie het hoogste ab-
solute bedrag van 1.239.788,12 euro, gevolgd door de FOD Justitie met 
1.150.795,14 euro. Het Ministerie van Landsverdediging telt 435.673,70 euro 
aan renten.

De terugbetaalde medische kosten bij de Federale Politie bedragen 
771.209,27 euro, bij de FOD Financiën 627.741,14 euro en bij de FOD Justitie 
573.465,06 euro.

2.6 Subrogatie

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van 
derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de ver-
goedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtof-
fers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden 
(ook aangeduid als subrogatierecht). 

Uit een vroeger onderzoek van het Rekenhof537 bleek dat niet alle federale 
overheidsdiensten overgaan tot deze terugvordering. Hiervoor zijn er een 
aantal oorzaken waartegen de overheidsdiensten machteloos staan, zoals 
het feit dat na grondig onderzoek de uiteindelijke aansprakelijke niet kan 
worden geïdentificeerd, er geen aansprakelijkheid kan worden aangetoond 
of door insolvabiliteit van de aansprakelijke derde. Waar de terugvordering 
wel gebeurt, blijken, mede bij gebrek aan centrale aansturing en éénduidige 
communicatie, de kwaliteit en de doelmatigheid van de terugvorderingen te 
variëren. De situatie in 2009 is de volgende:

Tabel 4 – Terugvordering bij de verantwoordelijke derde in 2009 (in euro)

Overheidsdienst Teruggevorderd 
bedrag 

FOD Kanselarij van de Eerste Minister  -   
FOD Personeel en Organisatie  5.703,85 
FOD Budget en Beheerscontrole  -   
FOD Informatie- en Communicatietechnologie  -   
FOD Mobiliteit en Vervoer  -   
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  -   
FOD Financiën  454.811,35 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

 -   

FOD Binnenlandse Zaken  13.875,15 
FOD Sociale Zekerheid  -   

536 De gegevens inzake renten werden door de PDOS aangeleverd en door de CDVU op basis van hun 
gegevens gesorteerd per overheidsdienst. Hierbij konden twee grote bedragen (588.049,70 euro 
en 12.180.725,16 euro) niet worden toegewezen aan een specifieke overheidsdienst. Men kan 
hierbij ook niet achterhalen of het federale dan wel andere overheidsdiensten betreft. De totale 
kostprijs voor renten zal dus hoger liggen dan het vermelde bedrag.

537 Rekenhof, 164e Boek, Volume I, p. 642-657. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Overheidsdienst Teruggevorderd 
bedrag 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu

 2.572,71 

FOD Justitie  221.229,53 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  484,37
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en 
Sociale Economie

 -   

POD Wetenschapsbeleid  -   
Federale Politie 1.290.497,19537

Ministerie van Landsverdediging – burgerpersoneel 11.844,69
Ministerie van Landsverdediging – militairen onbekend

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de betrokken 
overheidsdiensten538

Uit de huidige cijfers blijkt dat bij een aantal departementen nog steeds pro-
blemen bestaan. Sommige departementen konden geen cijfergegevens aan-
leveren (ofwel omdat ze niet beschikbaar waren, ofwel omdat er in 2009 geen 
bedragen werden teruggevorderd). Het Ministerie van Landsverdediging 
heeft geen cijfers verstrekt.  

De FOD Sociale Zekerheid heeft in zes dossiers maatregelen getroffen om 
de terugvordering op te starten, maar kon nog geen definitieve cijfers geven. 

3 Monitoring van de arbeidsongevallen bij de overheid 

Met het oog op de statistische verwerking zijn de werkgevers waarvan het 
personeel onder de toepassing van de wet van 1967 valt, verplicht de gege-
vens in de aangiften van arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en 
van het werk alsook de informatie over de regeling van deze ongevallen, aan 
het FAO mee te delen. Het koninklijk besluit van 19 april 1999539 concretiseert 
deze verplichting. 

De betrokken werkgevers moeten een hele reeks elementen van de on-
gevalaangifte aan het FAO doorgeven, uiterlijk op het einde van de derde 
maand die volgt op de maand waarin het ongeval is aangegeven. 

Ten laatste op 31 mei van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de 
ongevalaangifte gebeurde, moeten bovendien een aantal gegevens betref-
fende de regeling van het arbeidsongeval aan het FAO worden bezorgd. Het 
gaat daarbij om een beschrijving van de toestand op 31 december van het 
jaar van aangifte, met vermelding van het nummer van het ongeval bij de 
werkgever, de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, het percentage 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid en voor hulp van derden, dan wel of 
538 Dit bedrag omvat ook een kleiner gedeelte terugvorderingen van derden, verantwoordelijk voor 

ongevallen, die geen arbeidsongevallen zijn.
539 Koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalaangifte over 

te dragen aan het FAO.
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het gaat om een dodelijk arbeidsongeval en ten slotte de stand van zaken 
van het dossier.

De verplichting om gegevens ter beschikking te stellen aan het FAO, geldt 
voor alle overheidsdiensten die bij dit onderzoek zijn betrokken, met uitzon-
dering van de militairen.

Het FAO publiceert de verwerkte gegevens in een jaarlijks statistisch ver-
slag. Het meest recente rapport voor de openbare sector heeft betrekking op 
2008540. Het is een eerder beperkt verslag dat een overzicht geeft van een 
aantal algemene vaststellingen (aantallen ongevallen, voornaamste oorza-
ken, profiel van de slachtoffers, omstandigheid van het ongeval). 

Dat de gegevens betreffende de openbare sector vanaf 2009 nog steeds niet 
beschikbaar zijn, wordt mogelijk veroorzaakt doordat een aantal gegevens 
nog altijd niet op geautomatiseerde wijze aan het FAO worden bezorgd. Ook 
houden niet alle werkgevers zich aan de vooropgestelde termijnen.

Om tegemoet te komen aan de nood aan actuele cijfergegevens, bepaalt de 
bestuursovereenkomst 2010-2012 van het FAO541 dat opnieuw zal worden 
nagegaan of het voor de overheidsdiensten haalbaar is om de gegevens uit 
de arbeidsongevallenaangiftes elektronisch te versturen. Indien dit niet haal-
baar blijkt, zal het FAO uiterlijk in 2012 de overheidsdiensten de mogelijkheid 
bieden om de gegevens bedoeld in het koninklijk besluit van 19 april 1999 via 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) mee te delen.

Momenteel is nog geen werk gemaakt van deze mogelijkheid.

Het FAO wijst er in zijn antwoord op dat het, samen met de FOD Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 28 juli 2011 een brief stuurde naar de 
FOD Personeel en Organisatie om samen de mogelijkheden te onderzoeken 
voor een elektronische aangifte van de arbeidsongevallen in de overheids-
sector. Dit project zou het het FAO mogelijk moeten maken betrouwbare ge-
gevens te verzamelen via elektronische stromen. 

De Europese Verordening nr. 1338/2008 bepaalt dat elke lidstaat de gege-
vens over de arbeidsongevallen voor alle activiteitsectoren vanaf de ongeval-
len van 2011 verzendt naar Eurostat. Op 11 april 2011 kreeg het Fonds van 
de Europese Commissie een afwijking voor de mededeling van de ongeval-
gegevens van de overheidssector. De eerste overdracht van de gegevens 
van deze sector zal ten laatste betrekking hebben op de arbeidsongevallen 
van 2014. Het FAO meent dat met de invoering van de elektronische aan-
gifte, deze doelstelling moet kunnen worden gehaald.

De FOD Binnenlandse Zaken suggereert om het eHR-project PeopleSoft 
van de FOD Personeel en Organisatie te gebruiken om een uniforme gege-
vensinzameling te garanderen.

540 Toestand eind september 2011. Voor de privésector heeft het laatst gepubliceerde verslag betrek-
king op het jaar 2010.

541 Koninklijk besluit van 22 december 2009 tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van 
het Fonds voor Arbeidsongevallen, artikel 88.
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Het Ministerie van Landsverdediging kondigt aan dat het werk zal maken 
van een registratiesysteem voor arbeidsongevallen zodat de cijfergegevens 
elektronisch kunnen worden aangeboden aan het FAO. 

4 Reactie van de ministers

De minister van Landsverdediging en de minister van Pensioenen en Grote 
Steden hadden geen bijzondere opmerkingen bij het verslag. 

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kondigt aan om samen 
met de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Vei-
ligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, expliciet aandacht te vragen voor 
deze problematiek op het welzijnsplatform542. 

5 Conclusies en aanbevelingen

Hoewel er geen globale cijfers beschikbaar zijn, kon het onderzoek van het 
Rekenhof vaststellen dat de afwezigheden door arbeidsongevallen bij de fe-
derale centrale overheid op jaarbasis overeenstemmen met 375 VTE en dat 
de directe kost ervan minstens 25 miljoen euro bedraagt. 

Omdat de procedure tot terugvordering van bedragen in geval van een ver-
antwoordelijke derde nog vaak niet of laattijdig wordt gestart, moeten de ad-
ministraties hier meer aandacht aan besteden. 

Om over tijdige en relevante beleidsinformatie te kunnen beschikken, moet 
het FAO zijn (wettelijk vastgelegde) rol als toegankelijk informatiecentrum in-
zake arbeidsongevallen prioritair uitbouwen, zeker voor wat betreft de open-
bare sector.

542 Dit is een werkgroep die begin 2011 binnen de FOD werd opgericht met vertegenwoordigers uit 
verschillende diensten, zoals de Sociale Dienst, de Sportkring, Medex, Empreva, de interne Pre-
ventiedienst, de stafdiensten P&O, ICT en B&B, om een synergie te creëren tussen de verschil-
lende partners die werken rond welzijn en hierdoor een coherent en gedragen welzijnsbeleid te 
voeren.
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