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177e Boek – deel III: 
algemene rekening 2019 
van het algemeen bestuur  
van de federale Staat
in uitvoering van artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en 
van de comptabiliteit van de federale staat (hierna: de wet van 22 mei 2003), legt het Rekenhof 
de algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale staat, samen met zijn commen-
taar, voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. samenvatting

Het eerste deel van dit volume i bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij het begrotingsbe-
leid. Het Rekenhof bespreekt in een eerste hoofdstuk de uitvoering van de begroting 2019 van 
België als lidstaat van de europese Unie, met het vorderingensaldo en structureel saldo van de 
gezamenlijke overheid, de geconsolideerde bruto-overheidsschuld en naleving van de euro-
pese begrotingsverplichtingen. in een tweede hoofdstuk komt de uitvoering van de begroting 
2019 van het algemeen bestuur aan bod, met het vorderingensaldo en het structureel saldo van 
de federale overheid en de sociale zekerheid, de ontvangsten, de uitgaven, de uitvoering van 
de begrotingsmaatregelen waartoe de regering in 2019 besliste, en tot slot de federale staats-
schuld.

in deel ii geeft het Rekenhof zijn commentaar bij de jaarrekening 2019 van het algemeen bestuur 
van de federale staat, met een overzicht van de onderdelen van die rekening, gevolgd door al-
gemene commentaar bij het geheel van de rekening en bijzondere commentaar bij specifieke 
onderdelen ervan.

Deel III bevat tot slot de resultaten van een aantal financiële en thematische onderzoeken die het 
Rekenhof het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

Deel I Begrotingsbeleid

Rekening van uitvoering van de begroting 2019

Vorderingensaldo, structureel saldo en schuld van de gezamenlijke overheid
De europese begrotingsnormen vereisen onder meer dat het vorderingensaldo van een lidstaat 
maximaal -3 % bedraagt, het structureel saldo jaarlijks met 0,6 % verbetert en de schuldgraad 
maximaal 60 % van het bbp bedraagt.

Het vorderingensaldo 2019 van de gezamenlijke overheid, inclusief de regionale en lokale over-
heden, bedraagt -9,3 miljard euro of -1,9 % van het bbp. Hiermee verslechtert het met -1,1 % 
van het bbp tegenover het saldo dat was vooropgesteld in het stabiliteitsprogramma 2019-
2022 van april 2019. Het structurele saldo voor de gezamenlijke overheid bedraagt -2,7 % van het 
bbp, terwijl -0,8 % van het bbp was vooropgesteld. Bovendien is dit een verslechtering met 0,8 % 
van het bbp tegenover 2018.
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eind 2019 bedroeg de geconsolideerde bruto-overheidsschuld (of de schuld “maastricht”) 
467 miljard euro (98,6 % van het bbp) tegenover 459,1 miljard euro (99,8 % van het bbp) in 2018.

Beoordeling door de Europese Commissie
De europese Commissie heeft onderzocht of België in 2019 de vier macrobudgettaire criteria 
naleefde, nl. het vorderingensaldo, het structurele saldo, de evolutie van de primaire uitgaven en 
de schuldgraad. Ze concludeerde dat er significante afwijkingen waren tegenover deze criteria en 
dat er geen relevante factoren die de afwijkingen konden rechtvaardigen.

Door de economische verslechtering als gevolg van de COViD-19-pandemie heeft de europese 
Raad inmiddels de uitzonderlijke algemene ontsnappingsclausule uit de verdragen geactiveerd. 
Hij heeft zich bijgevolg niet uitgesproken over de vaststellingen van het verslag van de Commis-
sie.

Vorderingensaldo van entiteit I en van de federale overheid
Het vorderingensaldo 2019 van de federale overheid en de sociale zekerheid samen (“entiteit i”) 
bedraagt -8 miljard euro (-1,7 % van het bbp). Dat is slechter dan vooropgesteld (-0,7 % van het 
bbp) in het stabiliteitsprogramma 2019-2022 van april 2019. Het structurele saldo 2019 van enti-
teit i bedraagt -2,2 % van het bbp en verslechtert met 0,7 % van het bbp tegenover 2018.

Voor de federale overheid alleen (zonder de sociale zekerheid) bedraagt het vorderingensal-
do-9 miljard euro. De sociale zekerheid eindigt met een positief saldo van 1 miljard euro.

Het negatieve vorderingensaldo van de federale overheid is onder meer toe te schrijven aan 
het negatieve begrotingssaldo (op kasbasis) van het algemeen bestuur van 8,5 miljard. De esR- 
correcties verhogen dat tekort verder met 0,5 miljard euro.

Algemene rekening 2019 – Budgettair resultaat van het algemeen bestuur
De uitvoeringsrekening van de begroting 2019 van het algemeen bestuur sluit daarentegen af 
met een begrotingsoverschot van 6,7 miljard euro. Dat is het verschil tussen de uitgaven aange-
rekend op de algemene uitgavenbegroting (65,3 miljard euro) en de ontvangsten op basis van 
vastgesteld rechten aangerekend op de middelenbegroting (72 miljard euro).

De FOD Financiën paste in 2019 het begrip “vastgestelde rechten” echter niet correct toe voor 
de fiscale ontvangsten. Ook voerde hij een aantal boekhoudkundige correcties niet correct uit. In 
2019 zijn bovendien niet-invorderbare fiscale rechten van voorgaande jaren aangerekend waarop 
budgettair geen waardeverminderingen worden geboekt. De aangerekende fiscale ontvangsten 
geven om deze redenen geen getrouw beeld van de werkelijke ontvangsten op basis van vastge-
stelde rechten.

Het is daarom aangewezen het begrotingssaldo van 2019 van het algemeen bestuur te bereke-
nen op kasbasis. Dan bedraagt het, zoals vermeld op het einde van vorig punt, -8,5 miljard euro.

Ontvangsten
Het algemeen bestuur inde in 2019 126,9 miljard euro aan kasontvangsten. Daarvan draagt het 
ongeveer 70,1 miljard over aan andere overheden. De middelenbegroting bedraagt daardoor in 
2019 op kasbasis 56,8 miljard euro: 51,8 miljard euro fiscale ontvangsten en 5 miljard euro niet-
fiscale ontvangsten. De personen- en vennootschapsbelasting vormen samen 69,1 % van de fis-
cale middelen.
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Uitgaven
De uitgaven bedragen 65,3 miljard euro: 56,9 miljard euro aan primaire uitgaven en 8,4 mil-
jard euro aan intrestlasten van de staatsschuld.

Ook de uitgaven bestaan voor een aanzienlijk deel uit afdrachten (37,7 miljard euro) waarvan 
17,8 miljard euro aan de sociale zekerheid en 13,7 miljard euro aan de gewesten en gemeenschap-
pen. De werkingsuitgaven van de federale overheid bedragen 27,6 miljard euro en bestaan vooral 
uit intrestlasten (8,4 miljard euro), personeelsuitgaven (5,8 miljard euro), werkings- en investe-
ringsuitgaven (2,6 miljard euro) en dotaties aan administratieve openbare instellingen en admi-
nistratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (2,5 miljard euro). Verder zijn er financiële 
stromen naar de gezinnen (2,7 miljard euro; voornamelijk sociale tegemoetkomingen) en naar 
bedrijven (3,9 miljard euro, vooral de dotaties aan de nmBs en infrabel).

Begrotingsmaatregelen
Na technische correcties (1,4 miljard euro) en het in rekening brengen van de flexibiliteitsclausule 
voor investeringen (0,2 miljard euro) nam de regering in 2019 voor 1 miljard euro aan sanerings-
maatregelen.

De technische correcties bestonden vooral uit een opwaartse herziening van de fiscale ontvang-
sten (zoals de voorafbetaling bij de vennootschapsbelasting) en een herziening van de economi-
sche parameters. Deze correcties waren echter niet altijd correct of werden niet eenduidig door 
de regering toegepast.

in overleg met de regeringen van de deelentiteiten vroeg de federale regering de europese Com-
missie de zogenoemde flexibiliteitsclausule voor investeringen te versoepelen, waardoor lidsta-
ten minder budgettaire inspanning moeten leveren. Het Belgische voorstel kreeg echter niet ge-
noeg steun van de andere lidstaten.

De saneringsmaatregelen hadden vooral betrekking op de fiscale ontvangsten (0,4 miljard euro), 
het verhogen van de ontvangsten in de sociale zekerheid (0,3 miljard euro) en de fiscale en soci-
ale fraudebestrijding (0,3 miljard euro). Hoewel de regering eind 2018 viel, heeft de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers de meeste fiscale conclaafmaatregelen goedgekeurd. De FOD Finan-
ciën beschikt voor de meeste maatregelen echter niet over gegevens om de opbrengst ervan te 
meten. Wanneer de gegevens wel beschikbaar zijn, werd de door de regering vooropgestelde op-
brengst niet altijd gerealiseerd. Voor de conclaafmaatregelen m.b.t. de sociale zekerheid verwijst 
het Rekenhof naar het 177e Boek – deel ii: Boek 2020 over de sociale Zekerheid.

Impact van de COVID-19-crisis

De COViD-19-crisis heeft zowel maatschappelijk als economisch en budgettair een bijzonder ne-
gatieve impact. Ze dwingt de regeringen, zowel federaal als van de deelentiteiten, om uitzonder-
lijke maatregelen te nemen, met grote budgettaire gevolgen. in zijn economische vooruitzich-
ten van oktober raamt het Federaal Planbureau het vorderingensaldo voor België voor 2020 op 
-10,2 % van het bbp en voor 2021 op -5,4 %, en het structureel saldo op -5,8 % en -4,1 % van het 
bbp. De schuldgraad zal oplopen tot respectievelijk 117,2 % en 113,4 %.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
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Het monitoringcomité raamt op basis van deze vooruitzichten het vorderingensaldo van de fe-
derale overheid voor de jaren 2020 en 2021 op -21,9 miljard euro en -16,5 miljard euro. Voor de 
sociale zekerheid zou het tekort oplopen tot 11,8 miljard euro en 8 miljard euro.

De FOD Financiën raamt de fiscale ontvangsten voor 2020 op 103,3 miljard euro, een daling met 
13,4 miljard tegenover 2019. Ook de niet-fiscale ontvangsten zullen wellicht sterk dalen omdat 
bepaalde ondernemingen waarvan de staat aandeelhouder is, beslist hebben geen dividend uit 
te keren.

De federale overheid gaf van maart tot september 2020 1,4 miljard euro extra uit om de COViD-
19-crisis te bestrijden. Die bijkomende uitgaven worden grotendeels gefinancierd vanuit een 
specifieke COVID-provisie van 4 miljard euro. Hiervan was eind september 2,2 miljard euro ver-
deeld over de departementen. De uitgaven voor de COViD-19-crisis in de sociale zekerheid zijn 
hierin grotendeels niet begrepen. Het Rekenhof heeft daarover eerder gerapporteerd in het 177e 
Boek – deel ii: Boek 2020 over de sociale Zekerheid.

Deel II   Jaarrekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale 
Staat

terwijl de kwaliteit van de jaarrekening van het algemeen bestuur vorig jaar was verslechterd, is 
ze in het onderzochte boekjaar gestabiliseerd.

Net zoals het voorbije jaar geeft die rekening echter nog altijd geen getrouw beeld van de finan-
ciële toestand en de vermogenstoestand van het algemeen bestuur. Voor bepaalde rubrieken 
zijn heel wat verrichtingen niet of onjuist in de rekeningen geboekt. Dat geldt vooral voor de 
materiële en immateriële vaste activa, de voorraden, de fiscale vorderingen en de financiële mid-
delen. Wat de fiscale ontvangsten betreft, is de FOD Financiën, ondanks de oprichting van een 
werkgroep ad hoc met het Rekenhof, er niet in geslaagd de overgang te maken naar de boeking 
op basis van vastgestelde rechten, die sinds 1 januari 2017 verplicht is. De notie van vastgestelde 
rechten in fiscale zaken moet trouwens nog in de waarderingsregels worden gepreciseerd.

Het Rekenhof benadrukt daarnaast dat door het gebrek aan kennis en beheersing van de boek-
houdverrichtingen bij de departementen geen structurele oplossingen kunnen worden gevonden 
voor de problemen die het Rekenhof sinds de opstart van het Fedcomproject heeft aangegeven. 
Zo passen de departementen de instructies van de Federale accountant bij de jaar- en maandaf-
sluitingen onvoldoende en niet eenvormig toe. De toepassing van de notie van vastgesteld recht 
en de verantwoording van de boekhoudverrichtingen zijn verbeterpunten. De interne vorderin-
gen en schulden zijn onvolledig geëlimineerd. tot slot blijft het wetgevende en regelgevende 
kader onvolledig en zijn de huidige maatregelen van interne beheersing ontoereikend.

Rekening houdend met de belangrijke plaats van het algemeen bestuur binnen de federale staat, 
is de structurele verbetering van de kwaliteit van de rekeningen ervan essentieel als het Reken-
hof de jaarrekening van de federale Staat vanaf het boekjaar 2020 moet certificeren overeen-
komstig de wet van 22 mei 2003.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
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Deel III Financiële en thematische audits

Opmaak van de geconsolideerde jaarrekeningen van de Federale Staat 
2018 door de Federale Accountant – opvolgingsaudit

De Federale accountant heeft een eerste geconsolideerde rekening van de federale staat opge-
maakt voor het boekjaar 2018. Deze rekening bevat nog niet alle entiteiten van de consolidatie-
perimeter, aangezien de gelijkgestelde instellingen pas vanaf 2019 onderworpen zijn aan de wet 
van 22 mei 2003.

Het Rekenhof stelt vast dat er niet tegemoetgekomen is aan de aanbevelingen die het in zijn 
vorig Boek formuleerde over de voorbereiding op de opmaak van de geconsolideerde jaarreke-
ning van de federale staat. Door het ontbreken van een sluitend regelgevend kader zijn niet alle 
interne stromen geëlimineerd en bevat de verantwoordingsbijlage slechts beknopte informatie 
over de geconsolideerde gegevens. Daarnaast zijn er in de balans en de resultatenrekening grote 
consolidatieverschillen doordat de Federale accountant geen voldoende gedetailleerde instruc-
ties en procedures heeft uitgewerkt.

in de regelgeving moet worden verduidelijkt of ook voor de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen consolidatie-eliminaties moeten worden geboekt. aangezien ook die 
rekening vanaf 2020 wordt gecertificeerd, kan ze een betrouwbare basis vormen voor de bereke-
ning van het vorderingensaldo.

Stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare 
Comptabiliteit 

De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit is in 2017 van start gegaan maar heeft tot nog 
toe geen advies geformuleerd. in 2020 hebben nog geen vergaderingen van de plenaire com-
missie of van de werkgroepen plaatsgevonden. naast de COViD-19-pandemie werden de werk-
zaamheden bemoeilijkt door mandaten die niet zijn ingevuld of waarvoor geen vervangers zijn 
aangewezen. Het Rekenhof herhaalt daarom zijn aanbeveling de werkzaamheden te intensifië-
ren, omdat duidelijke en uniforme richtlijnen nodig zijn voor de certificering van de overheidsre-
keningen vanaf het begrotingsjaar 2020.

Inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie – opvolgingsaudit

Op 31 december 2019 vertegenwoordigden de voorraadrekeningen van Defensie meer dan 
2,4 miljard euro (2,2 % van de totale activa van het algemeen bestuur). Het Rekenhof had na af-
loop van zijn vorige audit, waarover het had gerapporteerd in zijn 175e Boek, geconcludeerd dat 
de voorraadrekeningen (net zoals die van de vaste activa) geen conform en getrouw beeld gaven 
van de vermogenstoestand van Defensie. Deze toestand vloeide voort uit de verwarring tussen 
de noties van boekhoudkundige en logistieke voorraad, de ontoereikende parametrisering van 
de ilias-software, boekingsfouten, een inventaris die niet juist en niet exhaustief was, waarde-
ringsfouten en tekortkomingen op het vlak van de interne beheersing.

Het Rekenhof heeft een opvolgingsaudit uitgevoerd op militaire sites die nog niet werden gecon-
troleerd of die nog steeds hoge percentages inventarisfouten vertoonden. Het herhaalt en ver-
volledigt zijn voorgaande opmerkingen en aanbevelingen op basis van de anomalieën die werden 

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
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vastgesteld in een steekproef die nagenoeg 197 miljoen euro vertegenwoordigt. Op basis van 
de steekproef identificeert het Rekenhof 122,7 miljoen euro aan correcties voor alle voorraden 
samen.

Het beveelt Defensie dan ook aan de nodige middelen in te zetten om haar actieplan Roadmap 
Cert2020, waarin de voornaamste uit te voeren acties zijn opgenomen, te realiseren met het oog 
op de structurele verbetering van de inventarisering en de boeking van haar vermogen, in het 
vooruitzicht van de certificering van de jaarrekening van de federale Staat.

Uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij de FOD Justitie

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale staat is op 1 januari 2012 in werking getreden voor de FOD Justitie. Het Rekenhof heeft 
sindsdien vastgesteld dat de FOD heel wat achterstand heeft bij de invoering van de nieuwe 
overheidsboekhouding en dat het boekhoudkundige beheer tekortkomingen vertoont.

De FOD Justitie heeft weliswaar vooruitgang geboekt en verbeteringen aangebracht, vooral 
sinds 2019, dankzij de oprichting van een cel Boekhouding binnen de dienst Budget en Beheer-
controle (B&BC). eén van de prioriteiten van die cel bestaat erin de FOD te helpen de nodige 
maatregelen te nemen om zo goed mogelijk te voldoen aan de voorschriften van de wet van 
22 mei 2003.

Het Rekenhof stelt niettemin vast dat de acties die nodig zijn om de getrouwheid van de ver-
richtingen van de FOD in de rekeningen van het algemeen bestuur te garanderen, niet op korte 
termijn kunnen worden afgerond. Dit kan een negatieve impact hebben op het oordeel van het 
Rekenhof in het kader van de certificering van de jaarrekening van de federale Staat.

Niet-fiscale ontvangsten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg

Het beheer van de niet-fiscale ontvangsten is bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg niet georganiseerd. Het Rekenhof beveelt daarom aan de procedures en de aanstelling 
van de rekenplichtigen over gelden, de ordonnateurs van de ontvangsten en de verantwoorde-
lijken voor de registratie van de vastgestelde rechten schriftelijk te formaliseren. Het beveelt 
ook aan de interne beheersing te versterken, die bijvoorbeeld moet worden uitgevoerd door de 
dienst Budget en Beheerscontrole. Daarbij moet onder meer worden gewaakt over de functie-
scheiding en moet een effectieve rol worden toebedeeld aan de toezichthoudende ambtenaar. 
Buiten het specifieke geval van de administratieve geldboeten stelt het Rekenhof voor de re-
kenplichtigen te groeperen binnen één dienst, terwijl de ordonnateurs binnen hun operationele 
diensten zouden blijven. er moet beter met de Federale accountant worden samengewerkt om 
de niet-fiscale ontvangsten aan te sturen, en met PersoPoint voor de ontvangsten en de uitgaven 
die samenhangen met de vergoedingen van de regeringscommissarissen.

De algemene administratie van de inning en de invordering van de FOD Financiën moet snel de 
eerste fase van het project e-domain afronden dat betrekking heeft op de elektronische uitwis-
seling van gegevens over de invordering van de administratieve geldboetes.
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Het Rekenhof herinnert tot slot aan het belang van de ordonnateur van de ontvangsten bij de 
goedkeuring van de rechten, met inbegrip van de contant geïnde rechten, en de noodzaak om 
contant geïnde rechten te beperken door artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 adequaat toe te 
passen.

Rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht van het Rekenhof

Diverse departementen van het algemeen bestuur van de staat leggen hun rekeningen van re-
kenplichtigen nog altijd met vertraging voor. als gevolg van de gezondheidscrisis die een belem-
mering vormde voor de werking van de diverse administraties, is er in 2020 in vergelijking met 
2019 een groter aantal ontbrekende rekeningen voor het jaar 2019 en voorgaande jaren.

Bij de fiscale administraties is er sprake van een contrast: het Rekenhof ontving nagenoeg alle 
rekeningen van de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie, maar het gros 
van de rekeningen van de algemene administratie van de inning en de invordering ontbreekt. 
De FOD Justitie van zijn kant kampt nog altijd, en ondanks zijn streven om de achterstand in te 
lopen, met de grootste achterstand bij het overzenden van de niet-fiscale rekeningen.

in 2019 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers 
om zes rekenplichtigen met een tekort niet te dagvaarden.

Tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële stabiliteit

De thesauriestromen die rechtstreeks samenhangen met de tussenkomsten van de staat ten 
gunste van de Belgische financiële stabiliteit hebben voortaan een positief gecumuleerd effect 
op de thesaurie. griekenland is in het kader van de stabiliteit van de eurozone begonnen zijn 
leningen terug te betalen. De gezondheidscrisis 2020 heeft geleid tot nieuwe tussenkomsten op 
nationaal en internationaal niveau, evenals tot een voorziene daling van de dividenden.

Proces voor de toekenning van taaltoelagen: FOD Mobiliteit en Vervoer en 
FOD Binnenlandse Zaken

Het Rekenhof is nagegaan of de processen en internebeheersingsmaatregelen van de FOD 
BOsa, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD mobiliteit en Vervoer garanderen dat de taal-
toelagen worden betaald in overeenstemming met de regelgeving. Om in aanmerking te komen 
voor een taaltoelage moeten de personeelsleden in het bezit zijn van een bewijs van taalkennis, 
tewerkgesteld zijn in een dienst waar de kennis van een andere taal is vereist en een aanvraag 
indienen voor zo’n taaltoelage.

Het Rekenhof heeft de conformiteit van de uitbetaalde taaltoelagen gemeten aan de hand van 
gegevens over de door selor uitgereikte bewijzen van taalkennis, de gestorte bedragen van de 
taaltoelagen en de diensten waarin de ontvangers van die taaltoelage zijn tewerkgesteld.

Het stelt vast dat de betalingssystemen van PersoPoint met redelijke zekerheid de bedragen 
voor nieuwe aanvragen voor taaltoelagen correct berekenen. De informatie-uitwisseling tussen 
PersoPoint en selor over de uitgereikte bewijzen van taalkennis kan echter beter.
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PersoPoint en de FOD mobiliteit en Vervoer moeten in overleg met elkaar de lijsten met admi-
nistratieve diensten die beantwoorden aan de voorwaarde voor toekenning van de taaltoelage, 
updaten. PersoPoint moet zijn instructies aanpassen om te garanderen dat de datum waarop het 
personeelslid de aanvraag indiende, in aanmerking wordt genomen en niet de datum waarop het 
bewijs van taalkennis werd uitgereikt.

Het Rekenhof herhaalt tot slot zijn aanbeveling om de bepaling van het koninklijk besluit van 
13 juli 2017 op te heffen die het mogelijk maakt een taaltoelage te ontvangen na een afwezigheid 
wegens ziekte van meer dan 30 opeenvolgende werkdagen.

Digitalisering van de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen 
en van het Koninklijk Belgisch Filmarchief – opvolging

in 2018 onderzocht het Rekenhof de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimo-
nium van de federale wetenschappelijke instellingen en van het Koninklijk Belgisch Filmarchief. 
Het stuurde toen een brief met aanbevelingen naar de minister bevoegd voor Wetenschapsbe-
leid, naar Belspo, naar de federale wetenschappelijke instellingen en naar het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief.

in juli 2020 heeft het Rekenhof onderzocht welk gevolg er aan zijn aanbevelingen uit 2018 is ge-
geven. Die zijn in het algemeen opgevolgd, maar zijn niet allemaal volledig uitgevoerd. Dat is 
onder meer het geval voor de volledige inventarisering van het patrimonium en de omkadering 
van Belspo die moet worden uitgebreid tot de kwaliteit van de digitalisering, tot de digitalise-
ringsprojecten buiten het hoofdprogramma Digit en tot de uitwerking van een overkoepelende 
strategie om het gedigitaliseerde patrimonium te valoriseren.
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Inleiding
Artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van 
de comptabiliteit van de federale Staat (hierna: de wet van 22 mei 2003) bepaalt dat het  
Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale Staat, samen 
met zijn opmerkingen, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers bezorgt vóór 31 okto-
ber volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft.

Het eerste deel van dit volume I van het Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof op 
het begrotingsbeleid. Het Rekenhof bespreekt in hoofdstuk 1 de uitvoering van de begro-
ting 2019 van België als lidstaat van de Europese Unie en geeft toelichting bij het vorderin-
gensaldo en structureel saldo, de geconsolideerde bruto-overheidsschuld en de naleving 
van de Europese begrotingsverplichtingen. In hoofdstuk 2 geeft het Rekenhof verdere com-
mentaar bij de rekening van uitvoering van de begroting 2019 van het algemeen bestuur 
van de federale Staat.

Deel II bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij de jaarrekening 2019 van het algemeen 
bestuur van de federale Staat. Deel III tot slot bevat de belangrijkste vaststellingen van een 
aantal financiële en thematische onderzoeken.

De algemene rekening van het algemeen bestuur, zoals de minister van Begroting die aan 
het Rekenhof heeft voorgelegd, wordt samen met een aantal eigen tabellen van het Reken-
hof in een afzonderlijk volume II Tabellen van dit Boek gepubliceerd. Dat volume II is alleen 
elektronisch beschikbaar op www.rekenhof.be.

Tot slot herinnert het Rekenhof eraan dat het 177e Boek ook bestaat uit twee eerder gepu-
bliceerde delen. In uitvoering van artikel 83 en 93 van de wet van 22 mei 2003 heeft het 
Rekenhof in juli 2020 de algemene rekeningen van de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de 
gelijkgestelde instellingen, samen met zijn commentaar aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers overgemaakt (177e boek – Deel I1). Daarnaast publiceerde het Rekenhof zijn op-
merkingen over de sociale zekerheid in een apart deel (177e Boek – Deel II2).

1 Overlegging van de algemene rekening 2019

De begrotings- en comptabiliteitsregels van de wet van 22 mei 2003 zijn sinds 1 janua-
ri 2012 van toepassing voor alle diensten van algemeen bestuur. De wet bepaalt dat de alge-
mene rekening de budgettaire en economische verrichtingen van de diensten van algemeen 
bestuur moet opnemen. De voorstelling van de algemene rekening 2019 maakt het mogelijk 
de vergelijking te maken met de cijfers van het vorige boekjaar.

1 Rekenhof, 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkun-
dige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2020, 141p., www.rekenhof.be.

2 Rekenhof, 177e Boek – deel II: Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, Brussel, september 2020, 172p., www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
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Het Rekenhof heeft de algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur op 18 juni 2020 ont-
vangen. Dit is vóór de einddatum bepaald in de wet van 22 mei 2003 (30 juni). De algemene 
rekening omvat de rekening van uitvoering van de begroting en de jaarrekening, die zelf 
is samengesteld uit de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen en de toelichting.

Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen bij de uitvoeringsrekening van de begroting en die bij 
de jaarrekening per mail aan het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement 
van de FOD BOSA (hierna: de Federale Accountant) bezorgd op 14 juli, 31 juli en 29 augus-
tus 2020 en de belangrijkste met die dienst besproken op 3 september 2020.

De staatssecretaris van Begroting heeft met brief van 9 oktober 2020 het Rekenhof een aan-
tal aangepaste financiële staten bezorgd, die deels rekening houden met de opmerkingen 
van het Rekenhof. Aansluitend bij die wijzigingen heeft de staatssecretaris de commentaar 
bij de algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur (Toelichting) in dezelfde zin aan-
gepast.

2 Goedkeuring van voorgaande algemene rekeningen

Artikel 76 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting het wetsont-
werp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur indient bij de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers vóór 30 november van het jaar dat volgt op het begro-
tingsjaar.

Het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur 
van het jaar 2018 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van staatsdiensten 
met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren was bij het afsluiten van dit Boek op 1 okto-
ber 2020 nog niet voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

3 Controleverklaring

Krachtens artikel 180 van de Grondwet en artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 heeft het 
Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur over 2019 gecontroleerd.



DE
EL

 

Begrotingsbeleid

I





UItVOeRINg VAN De BegROtINg 2019 VAN BelgIë AlS eU-lIDStAAt (eNtIteIteN I eN II) / 23

Hoofdstuk 1

Uitvoering van de begroting 2019 
van België als EU-lidstaat 
(Entiteiten I en II)
1 Vorderingensaldo en structureel saldo van de gezamenlijke 

overheid (Entiteiten I en II)

1.1 Vorderingensaldo van de gezamelijke overheid (Entiteiten I en II)
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekent voor België het vorderingen-
saldo3. Het maakt daarbij een onderscheid tussen het vorderingensaldo van Entiteit I (de 
federale overheid en de sociale zekerheid) en Entiteit II (de gemeenschappen en gewesten 
en de lokale overheden). Het stelt de nationale rekeningen op overeenkomstig het Europees 
rekeningenstelsel ESR 20104.

Tabel 1 –  Gerealiseerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in miljoen euro)(*)

Vorderingensaldo 2015 2016 2017 2018 2019

gezamenlijke overheid -10.058 -10.164 -3.055 -3.655 -9.279

Entiteit I -9.134 -10.960 -4.310 -1.028 -7.977

Entiteit II -924 796 1.255 -2.627 -1.302
(*) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekeningen van de overheid 2019 (19 oktober 2020)

Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid van België bedraagt in 2019 -1,9 % van 
het bbp tegenover -0,8 % van het bbp in 2018. In absolute termen bedraagt het -9.279 mil-
joen euro tegenover -3.655 miljoen euro voor 2018. Het vorderingensaldo verslechtert met 
1,1 % van het bbp tegenover het saldo dat was vooropgesteld in het stabiliteitsprogramma 
2019-2022 (-0,8 % van het bbp).

3 Het inR herberekent om de zes maanden de vorderingensaldi van de voorbije jaren, dit in tegenstelling tot het be-
grotingssaldo dat de administratie voor een bepaald jaar op een bepaald moment definitief afsluit. Dit Boek bevat 
steeds de laatste rapportering van het inR over de vorderingensaldi. Die kunnen dus beperkt verschillen van de 
cijfers in de vorige Boeken. 

4 Het inR publiceert twee vorderingensaldi voor zowel de federale overheid als voor de gemeenschappen en ge-
westen (Rekeningen van de overheid 2019 van het inR van 19 oktober 2020, ter beschikking op de website van de 
nationale Bank, www.nbb.be). in de gewestelijke personenbelasting, die sinds het aanslagjaar 2015 van kracht is, 
bestaat er immers een verschil tussen de kasstromen en de esR-aanrekening. De bespreking hier geeft de vorde-
ringensaldi weer overeenkomstig de kasstromen voor de gewestelijke personenbelasting. De diverse overheden 
hebben immers bij de opmaak van hun begroting ook hiermee rekening gehouden voor het bepalen van hun norm. 
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Grafiek 1 –  Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (in % bbp)(*)

 

Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC }- – Evolutie van de geconsolideerde schuld in 
2015-2019 (in miljoen euro) 
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(*)  in het ontwerpbegrotingsplan 2019 van België van oktober 2018 bedroeg de norm voor 2019 -1,0 % van het bbp. 
in het stabiliteitsprogramma 2019-2022 van april 2019 stelde België de begrotingsdoelstelling van de gezamenlijke 
overheid bij tot -0,8 %. aangezien er in mei 2019 verkiezingen waren, bestond het stabiliteitsprogramma uit een 
louter indicatief traject. in het ontwerpbegrotingsplan 2020 van België van oktober 2019 stelde België de begrotings-
doelstelling 2019 voor de gezamenlijke overheid bij tot -1,7 % van het bbp. De normen van de overige jaren zijn over-
genomen uit de stabiliteitsprogramma’s die België in de betrokken jaren meedeelde aan de europese Commissie.

Bron: Rekenhof op basis van de rekeningen van de overheid 2019 (19 oktober 2020) en 
stabiliteitsprogramma’s van België

1.2 Structureel saldo van de gezamenlijke overheid (Entiteiten I en II)
Het structureel saldo laat de niet-recurrente ontvangsten- en uitgavenverrichtingen (de 
eenmalige maatregelen) buiten beschouwing. Het neutraliseert bovendien de impact van 
conjunctuurgebonden economische variaties door een zogenaamde cyclische correctie. 
Wanneer door goede economische omstandigheden de werkelijke output (de productie van 
goederen en diensten of het werkelijke bbp) hoger is dan de potentiële output, spreekt men 
van een positieve output gap. In dat geval moet een lidstaat het vorderingensaldo met een 
zeker percentage verlagen5. Dit is het geval in 2019.

Het structureel saldo van België bedraagt voor 2019 -2,7 % van het bbp. Dit vloeit voort uit 
het vorderingensaldo van -1,9 % van het bbp waarop correcties worden toegepast, nl. voor 
eenmalige maatregelen van -0,2 % van het bbp en een cyclische correctie van -0,6 % van het 
bbp. Het structureel tekort verslechtert tegenover 2018 met 0,8 % van het bbp.

5 Voor meer details, zie Rekenhof, 172e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brus-
sel, oktober 2015, p. 30-31, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/172e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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Tabel 2 –  Gerealiseerd structureel saldo en genormeerd structureel saldo voor de gezamenlijke 
overheid (in % van het bbp) (1)

2015 2016 2017 2018
2019

Realisatie Norm (2)

Vorderingensaldo -2,4 -2,4 -0,7 -0,8 -1,9 -0,8

Correctie voor eenmalige 
maatregelen

-0,1 0,1 -0,4 -0,5 -0,2 0,0

Cyclische correctie -0,1 -0,2 -0,6 -0,6 -0,6 0,0

Structureel saldo -2,6 -2,5 -1,7 -1,9 -2,7 -0,8

structurele evolutie  
tegenover het jaar voordien

0,1 0,8 -0,2 -0,8 0,1

(1) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2) norm volgens het stabiliteitsprogramma 2019-2022.

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA en het stabiliteitsprogramma 2019-2022 van 
België

Het structureel saldo is afhankelijk van de cyclische component en dus van de berekening 
van de onderliggende output gap. De cyclische correctie voor de output gap zoals vermeld 
in de tabel is gebaseerd op de middellangetermijnvooruitzichten 2020-2025 van septem-
ber 2020 van het Federaal Planbureau6 en 7. Volgens de Europese Commissie bedraagt het 
structureel saldo 2019 -2,6 % van het bbp, dit is 0,6 % negatiever dan in 20188.

1.3 Impact van de COVID-19-crisis op het vorderingensaldo 2020 van de 
gezamenlijke overheid

De COVID-19-crisis heeft zowel maatschappelijk als economisch en budgettair een bijzon-
der negatieve impact. Ze dwingt de regeringen, zowel federaal als op het niveau van de 
deelentiteiten, om uitzonderlijke maatregelen te nemen, met grote budgettaire gevolgen. 
Het Federaal Planbureau (FPB) actualiseerde op 7 oktober zijn economische vooruitzichten 
en zijn projectie voor de overheidsfinanciën voor de periode 2020-2024.

6 De output gap van België is in 2019 nog steeds positief en bedraagt +0,95 % (-0,05 % tegenover 2018 omdat de 
reële groei kleiner is dan de potentiële groei). De cyclische component waarmee België rekening moet houden, 
bedraagt 60,5 % van de output gap, waarvan 40,8 % voor entiteit i en 19,7 % voor entiteit ii.

7 in zijn middellangetermijnvooruitzichten 2020-2025 van juni 2020 heeft het Federaal Planbureau het potentieel 
bbp niet geraamd omdat dit te moeilijk was in de huidige fase van de COViD-19-crisis. Daardoor kon ook de output 
gap nog niet worden geraamd. Dit gebeurde echter wel opnieuw in september 2020 naar aanleiding van de actua-
lisering van middellangetermijnvooruitzichten 2020-2025.    

8 tegenover een vereiste structurele verbetering van 0,1 % van het bbp. aangezien België in aanmerking kwam voor 
een afwijking in 2019 van 0,5 % van het bbp op grond van de clausule inzake structurele hervormingen, werd de 
vereiste structurele verbetering voor 2019 immers verminderd van 0,6 % van het bbp tot 0,1 % van het bbp.
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Tabel 3 –  Geraamd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid periode 2020-2024 (in % van het 
bbp)(*)

Vorderingensaldo 2020 2021 2022 2023 2024

Vorderingensaldo -10,2 % -5,4 % -4,3 % -4,3 % -4,4 %

structureel saldo -5,8 % -4,1 % -4,1 % -4,2 % -4,3 %
(*) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau

Volgens het FPB zal het vorderingentekort van de gezamenlijke overheid oplopen tot 
-10,2 % van het bbp in 2020 en -5,8 % in 2021. Het houdt er rekening mee dat dit tekort na 
2021 bij ongewijzigd beleid rond de 4,1 % blijft hangen. Het raamt het structureel saldo voor 
2020 -5,8 %. Vanaf 2021 stabiliseert het structureel saldo rond de -4,1 %.

2 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheids- 
besturen

2.1 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld (schuld “Maastricht”)
Een belangrijk criterium voor het bepalen van de gezondheid van de openbare financiën is 
de hoogte van de overheidsschuld (de zogenaamde schuld “Maastricht”). Punt 3 Naleving 
van de Europese verplichtingen van dit hoofdstuk 1 bespreekt de naleving van dit schuld-
criterium meer in detail.

De Europese regelgeving definieert de bruto-geconsolideerde overheidsschuld als “de no-
minale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de sector 
“overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende financiële 
activa door de sector “overheid” worden aangehouden” (zie punt 2.2 hierna)9. De sector “over-
heid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de gemeenschappen en 
gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.

Op 31 december 2019 bedroeg die schuld 466.961 miljoen euro, dat is 7.654 miljoen euro 
meer dan op 31 december 201810. Uitgedrukt in procent van het bbp, is de geconsolideerde 
bruto-overheidsschuld echter met 1,7 procentpunt gedaald tot 98,1 % op 31 december 201911.

9 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 tekor-
ten, gewijzigd door verordening 220/2014 van 7 maart 2014.

10 Deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het instituut voor nationale Reke-
ningen, en wordt vervolgens voorgelegd aan eurostat.

11 De schuld wordt sinds 2014 berekend volgens de methode van het europees rekeningenstelsel esR2010 in plaats 
van volgens het esR1995. De methode van het esR2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de 
schuld de overheidsperimeter werd verruimd en voor de berekening van het bbp rekening werd gehouden met de 
kapitalisatie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.
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Grafiek 2  – Evolutie van de geconsolideerde schuld in 2015-2019 (in miljoen euro)

2015 2016 2017 2018 2019
schuld 438.233,00 451.614,00 453.980,00 459.307,00 466.961,00
% bbp 105,2 105 102 99,8 98,1
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Bron: database Nationale Bank van België

Tabel 4 –  Geconsolideerde schuld (schuld “Maastricht”) in 2015-2019 (in miljoen euro) (1)

Subsector van de overheid 2015 2016 2017 2018 2019

Federale overheid 370.140 383.421 387.122 390.882 396.575

gemeenschappen en gewesten 52.352 59.678 59.094 60.484 63.000

lokale overheid 24.344 24.456 23.818 23.662 23.139

sociale Zekerheid 8.177 2.240 2.105 2.015 746

intersectorale consolidatie (2) -16.780 -18.181 -18.159 -17.737 -16.499

Totaal 438.233 451.614 453.980 459.307 466.961

Schuld in % van het bbp 105,2 105,0 102,0 99,8 98,1
(1)  Het betreft hier de geactualiseerde schulden; daardoor kunnen deze bedragen afwijken van de bedragen in de over-

eenkomstige tabel van het vorige Boek (176e Boek van het Rekenhof – Deel iii).

(2)  Deze intersectorale consolidatie stemt overeen met de financiële activa van de verschillende subsectoren waarvan de 
tegenhanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.

Bron: database Nationale Bank van België

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
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De evolutie van de schuldgraad wordt bepaald door:

• exogene factoren, d.w.z. factoren die een invloed hebben op de overheidsschuld, maar 
niet op het vorderingensaldo van de overheid;

• de onderlinge verhouding, zoals die wordt weergegeven in de zgn. rentesneeuwbal-
formule, tussen drie zgn. endogene factoren. Deze drie endogene factoren omvatten 
de impliciete intrest12 op de schuld, de groei van het nominale bbp en het primaire  
begrotingssaldo (het begrotingssaldo zonder de intrestlasten). Als de impliciete intrest 
op de schuld lager ligt dan het groeipercentage van het nominale bbp, leidt dit volgens 
die formule tot een lagere schuldgraad (verhouding tussen schuld en nominaal bbp), als 
er terzelfder tijd sprake is van een primair begrotingsoverschot. Dit was nog altijd het 
geval in 2019, zij het in minder sterke mate dan in 2018 en vorige jaren.

Wat de exogene factoren betreft, ging het in 2019 vooral om:

• leningen die werden verstrekt in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid in het 
Vlaamse Gewest;

• de uitgifte- en andere premies13;
• het verschil tussen de intresten op kasbasis en die op transactiebasis.

Terwijl deze exogene factoren een beperkt opwaarts effect op de schuldgraad uitoefenden, 
zorgde de onderlinge verhouding van de endogene factoren in 2019 ervoor dat die schuld-
graad licht daalde.

Voor 2020 wordt als gevolg van de ingrijpende coronacrisis een aanzienlijke toename van de 
schuldgraad verwacht (117,2 % van het bbp voor 2020 en 113,3 % voor 2021), enerzijds door de 
sterke krimp van de economische activiteit, anderzijds door een hoog primair begrotings-
tekort (twee endogene factoren).

2.2	 Consolidatie	van	de	financiële	activa

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

12 Dit is de verhouding van de intrestlasten tot de overheidsschuld.
13 Uitgiftepremies (batig saldo voor de schatkist van 1.959,1 miljoen euro) en terugkooppremies (negatief saldo voor 

de schatkist van 333,3 miljoen euro). 
14 De verplichting tot consolidatie betreft zowel de instellingen met rechtspersoonlijkheid als de diensten zonder 

rechtspersoonlijkheid. De organismen die hun beschikbare gelden hadden geïnvesteerd in financiële instrumenten 
van de gemeenschappen en gewesten kunnen deze behouden tot aan hun vervaldag.
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2.2.2 Consolidatie op 31 december 2019
Uit de informatie die werd meegedeeld door de entiteiten die tot de sectoren van de federale 
overheid en de sociale zekerheid behoren, blijkt dat hun financiële activa in totaal 24,2 mil-
jard euro bedroegen op 31 december 2019 tegenover 25,1 miljard euro op 31 december 2018. Ze 
waren grotendeels in handen van de instellingen van sociale zekerheid (13,2 miljard euro) 
en de diensten en openbare instellingen van de federale Staat15 (10,0 miljard euro).

Ze werden voor 78,6 % (d.i. 19.720,9 miljoen euro16 – zie hieronder) geconsolideerd op 31 de-
cember 2019.

De activa werden volgens de gegevens van de Nationale Bank van België op de volgende 
manier geconsolideerd:

• 6.545,0 miljoen euro beschikbare middelen op een lopende zichtrekening bij bpost17;
• 3.037,8 miljoen euro kortetermijnbeleggingen bij de Schatkist;
• 10.138,1 miljoen euro beleggingen in effecten van de overheidsschuld (inclusief effecten 

die door gemeenschappen en gewesten werden uitgegeven).

Door de consolidatie van activa van de overheidsdiensten van Entiteit I, kon de overheids-
schuld worden verminderd met 4,2 % van het bbp.

Het Rekenhof wijst erop dat zowel de intra- als de intersectorale consolidatie binnen de 
overheid als geheel hoofdzakelijk binnen Entiteit I plaatsvindt. Voor de andere entiteiten 
van de overheid (gewesten en gemeenschappen en lokale overheden) zijn de geconsolideer-
de bedragen, die niet allemaal beschikbaar zijn, geringer.

3 Naleving van de Europese verplichtingen

3.1 Doelstelling inzake structurele verbetering
Op grond van het Stabiliteits- en Groeipact zijn de Europese landen verplicht hun over-
heidsfinanciën structureel te verbeteren om op termijn tot een gezonde begrotingstoestand 
te komen.

De landen moeten meer bepaald voldoen aan vier macrobudgettaire criteria (structureel 
saldo, nominaal vorderingensaldo, evolutie van de primaire uitgaven en ritme van schuld-
vermindering). De Europese instanties onderzoeken geregeld of die criteria in acht worden 
genomen en kunnen zo nodig de lidstaten die in gebreke blijven, onderwerpen aan een 
versterkt toezicht en hun eventueel boetes opleggen.

15 Het gaat hier met name om de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de openbare instel-
lingen van de subsector van de centrale overheid in de nationale rekeningen.

16 in het Jaarverslag over 2019 van het agentschap van de schuld is in dit verband sprake van een ander bedrag 
(23.126,0 miljoen euro). Dit bedrag is echter niet gebaseerd op de gegevens die door de nationale Bank worden 
geconsolideerd. 

17 Dit is het bedrag van de beschikbaarheden op zicht bij bpost, dat in de staatsschuld is opgenomen, omdat de fede-
rale schatkist via de rijkskassier nBB op deze tegoeden een beroep kan doen. Dit bedrag omvat niet de tegoeden 
bij bpost die in handen zijn van instellingen en diensten (zoals de administratieve diensten met boekhoudkundige 
autonomie) die tot de perimeter van s1311-staat worden gerekend (3.670,3 miljoen euro).
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De begrotingsrealisaties van België zijn in 2019 verslechterd tegenover de criteria. Die ver-
slechtering heeft te maken met het ontbreken van een volwaardige federale regering. Dat 
verklaart waarom het stabiliteitsprogramma dat België in april 2019 bij de Europese Com-
missie had ingediend, slechts indicatief was. Het bepaalde voor 2019 dat het structureel 
saldo met 0,15 % van het bbp zou verbeteren en dat in 2021 een structureel evenwicht zou 
worden bereikt. Het nominaal vorderingensaldo werd op -0,8 % geraamd en de nominale 
schuldvermindering op 1,5 % van het bbp.

3.2	 Advies	van	de	Hoge	Raad	van	Financiën	over	de	begrotingsrealisaties	2019
De Hoge Raad van Financiën heeft in juli 2020 de naleving door België van de vier Europese 
criteria onderzocht18:

1  Het criterium van het structureel saldo van de gezamenlijke overheid wil de toe-
stand van de overheidsfinanciën bepalen door conjunctuurschommelingen en 
niet-recurrente verrichtingen te neutraliseren. Het structureel saldo moet beant-
woorden aan een middellangetermijndoelstelling; voor België is dat een evenwicht 
tussen de overheidsontvangsten en de -uitgaven. Als dat niet zo is, moeten de over-
heden daar voldoende snel naartoe evolueren.

  Voor 2019 stemde de structurele verbetering die de Europese instanties eisten, na 
inaanmerkingneming van de flexibiliteitsclausule voor structurele hervormingen, 
overeen met 0,1 % van het bbp. Het structureel saldo verslechterde uiteindelijk met 
0,5 % van het bbp. Het beloopt -2,4 % van het bbp, d.i. evenveel als in 2016.

2  Het criterium van het nominaal vorderingensaldo bepaalt dat het verschil tussen 
de overheidsuitgaven en -ontvangsten niet meer dan 3 % van het bbp mag bedra-
gen. Dat saldo is in 2019 eveneens verslechterd, van -0,8 % in 2018 naar -1,9 % van 
het bbp.

Die twee saldi verslechteren hoofdzakelijk door de daling van de ontvangsten uit de ven-
nootschapsbelasting (-0,56 % van het nominale bbp) en van de gezinsbelasting (-0,46 % 
van het bbp). De verslechtering is vooral toe te schrijven aan Entiteit I (federale Staat en 
sociale zekerheid), naar rato van -1,5 % van het nominale bbp en van -0,86 % in structurele 
termen. Daarnaast zijn, in het systeem van de voorlopige twaalfden, dat de stijging van de 
uitgaven op federaal niveau beperkt, de primaire uitgaven tegenover het bbp in hun geheel 
gestabiliseerd tussen 2018 en 2019 (+0,1 %). Die stabiliteit vloeit voort uit een stijging van de 
lopende uitgaven (+ 0,28 %), onder meer een aanzienlijke toename van de sociale prestaties 
(+0,21 %) die sterk worden beïnvloed door de vergrijzing, en uit een vermindering van de 
andere uitgaven, hoofdzakelijk de investeringen en de kapitaaloverdrachten (-0,16 %).

3  Het derde criterium, dat van de evolutie van de netto primaire uitgaven19, wil waar-
borgen dat de overheidsuitgaven, buiten de discretionaire maatregelen om de over-
heidsontvangsten structureel te laten stijgen, worden gedekt door evenveel ont-

18  Hoge Raad van Financiën, Advies.  Analyse van de recente budgettaire realisaties, juli 2020.
19 De netto primaire uitgaven worden berekend volgens een specifieke methode en mogen niet worden verward met 

de gezamenlijke primaire uitgaven. De uitgaven in het kader van programma’s die door europese fondsen worden 
gefinancierd en de cyclische werkloosheidsuitgaven worden er niet in meegenomen. Daarnaast worden investe-
ringsuitgaven uitgevlakt over een periode van vier jaar.  
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vangsten. Als dat niet zo is, mogen de uitgaven niet stijgen tegen een tempo dat 
onevenredig is aan de economische groei van het land. De Europese autoriteiten 
hadden het voor België toegelaten groeipercentage vastgelegd op 2,8 % van het bbp 
in 2019. Uit de realisaties blijkt dat de uitgaven met 4,3 % toenemen.

4  Het schuldcriterium bepaalt dat de overheidsschuld niet meer dan 60 % van het 
bbp mag bedragen. Als dat niet zo is, moet ze er op significante wijze naartoe groei-
en, namelijk, voor België, met 2 % per jaar. De nominale vermindering bedroeg tus-
sen 2018 en 2019 maar 1,7 % van het bbp. De Hoge Raad van Financiën concludeerde 
dan ook, net als de Europese Commissie, dat er onvoldoende vooruitgang werd 
geboekt bij de schuldafbouw20.

De Hoge Raad van Financiën heeft tot slot, net als de Europese Commissie, aangegeven dat 
er te weinig budgettaire coördinatie is tussen de Belgische overheden. In dat opzicht heeft 
hij erop gewezen dat doordat het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de Hoge 
Raad van Financiën niet uitgevoerd is, de Europese eisen over interfederale budgettaire 
samenwerking niet konden worden nageleefd. Daaruit volgt onder andere dat de stabili-
teitsprogramma’s die bij de Europese Commissie werden ingediend, niet steunen op een 
consensus over de manier waarop de begrotingsinspanningen moeten worden gespreid 
over de verschillende overheden.

3.3 Evaluatie van de begrotingsrealisaties 2019 door de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft in het kader van het Europees semester van de 
maand mei 2020 geconcludeerd dat er significante afwijkingen21 waren tegenover de begro-
tingsdoelstellingen. In uitvoering van artikel 126, paragraaf 3, van het verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, had ze dus een aanvullend verslag opgesteld om na te 
gaan of relevante factoren die afwijkingen konden rechtvaardigen. Dat verslag concludeer-
de dat die factoren er niet waren.

Door de economische verslechtering als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft de Euro-
pese Raad ondertussen de uitzonderlijke algemene ontsnappingsclausule uit de verdragen 
geactiveerd. Hij heeft zich bijgevolg niet uitgesproken over de vaststellingen van het verslag 
van de Commissie. Door de ontsnappingsclausule kunnen de lidstaten immers voorlopig 
afwijken van hun traject van structurele aanpassing wegens de abnormale economische 
omstandigheden, voor zover die afwijking de houdbaarheid van hun schuld op middellange 
termijn niet in gevaar brengt. De Commissie heeft België meer in het bijzonder aanbevolen 
“als de economische omstandigheden dit toelaten, begrotingsbeleid te voeren dat gericht is op 
het tot stand brengen van prudente begrotingssituaties op middellange termijn en het waar-
borgen van de houdbaarheid van de schuld, daarbij de investeringen verhogend”22.

20 Door een specifieke beoordelingsmethodologie toe te passen voor het criterium van jaarlijkse schuldvermindering.
21 een afwijking is significant als de realisaties 0,5 % van het bbp afwijken van de doelstellingen per criterium in de 

loop van het afgelopen jaar, of 0,25 % gemiddeld in de loop van elk van de afgelopen jaren. 
22 europese Commissie, Verslag opgesteld overeenkomstig artikel 126, paragraaf 3, van het verdrag betreffende de wer-

king van de Europese Unie, Brussel, 20 mei 2020, COM(2020) 501 final, p. 9, https://eur-lex.europa.eu/.
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Hoofdstuk 2

Uitvoering van de begroting 2019 
van het algemeen bestuur
1 Vorderingensaldo en structureel saldo van Entiteit I (federale 

overheid en sociale zekerheid)

1.1 Vorderingensaldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Het vorderingensaldo van Entiteit I bedraagt in 2019 -1,7 % van het bbp (-0,2 % in 2018). In 
absolute termen bedraagt het -7.977 miljoen euro (-1.028 miljoen euro in 2018).

Tabel 5 –  Gerealiseerd vorderingensaldo voor Entiteit I (in miljoen euro) (*)

Vorderingensaldo 2015 2016 2017 2018 2019

entiteit i -9.134 -10.960 -4.310 -1.028 -7.977

Federale overheid -9.922 -10.681 -5.121 -917 -8.990

Sociale zekerheid 788 -279 811 -111 1.013
(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: rekeningen van de overheid 2019 (19 oktober 2020)

Het stabiliteitsprogramma 2019-2020 stelde voor 2019 een vorderingensaldo van -0,7 % van 
het bbp voorop.
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Grafiek 3 –  Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo van Entiteit I (in % bbp) (*)

Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } – Gerealiseerd en genormeerd 
vorderingensaldo van Entiteit I (in % bbp) (*) 

 

Tabel { SEQ Tabel \* ARABIC }– Begrotings- en vorderingensaldo van de 
federale overheid (in miljoen euro) 
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(*)  in het ontwerpbegrotingsplan 2019 van België van oktober 2018 en bij de opmaak van de initiële begroting 2019 be-
droeg de norm van entiteit i -0,9 % van het bbp. De initiële begroting 2019 is niet door het federaal parlement aange-
nomen. in het stabiliteitsprogramma 2019-2022 van april 2019 stelde de federale overheid de begrotingsdoelstelling 
bij tot -0,7 %. aangezien er in mei 2019 verkiezingen waren, bestond het stabiliteitsprogramma uit een indicatief 
traject. in het ontwerpbegrotingsplan 2020 van oktober 2019 stelde de federale overheid de begrotingsdoelstelling 
van entiteit i verder bij tot -1,5 % van het bbp.

Bron: Rekenhof op basis van de rekeningen van de overheid 2019 (19 oktober 2020) en 
stabiliteitsprogramma’s van België
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1.2 Schematische voorstelling van het vorderingensaldo van Entiteit I (federale 
overheid en sociale zekerheid)

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

 

Totale ontvangsten 126.898 Ontvangstenbegrotingen 103.387
Fiscale ontvangsten 121.869 Eigen ontvangsten 67.846
Niet fiscale ontvangsten 5.030 Ontvangsten geïnd door de Staat (1) 294

Alternatieve financiering 15.646
Dotaties 19.601
  van de federale overheid 18.025

- Afdrachten 70.048   van Entiteit II (Gewesten) 1.576
Naar de sociale zekerheid(1) 16.029
Naar Entiteit II 50.156
Naar EU 3.324
Andere 539

= Middelenbegroting 56.850

Uitgaven 65.329 = Uitgavenbegrotingen 102.320
Dotaties aan de sociale zekerheid(2) 17.843
Dotaties aan gewesten en gemeenschappen 13.763
Dotaties lokale overheden 2.711
Dotatie aan de EU 3.373
Eigen uitgaven federale overheid 27.640

= Nettobegrotingssaldo -8.479 = Nettobegrotingssaldo 1.067

- Correcties vorderingensaldo -511 - Correcties vorderingensaldo -54

Vorderingensaldo -8.990 Vorderingensaldo 1.013

ENTITEIT I

FEDERALE OVERHEID SOCIALE ZEKERHEID

-

(1)  De Sociale Zekerheid splitst de afdrachten van de federale overheid uit in een alternatieve financiering (15.646 mil-
joen euro) en in de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de fiscale maribel (294 miljoen euro). Het totale 
bedrag (15.940 miljoen euro) verschilt met 89 miljoen euro van het bedrag aan afdrachten bij de federale overheid 
(16.029 miljoen euro). Dit verschil is toe te schrijven aan een verschil in aanrekeningsmoment in boekhoudingen. Het 
inR houdt voor het bepalen van het vorderingensaldo 2019 van de federale overheid rekening met een correctie van 
-106 miljoen euro voor de overdracht naar de sociale zekerheid.

(2)  Het verschil van 182 miljoen euro bevat specifieke afdrachten van de federale overheid (registratie van de ontvangst 
bij de sociale Zekerheid als dotatie).

Bron: Rekenhof23

In bovenstaand schema werd het begrotingssaldo van de federale overheid berekend op 
basis van de kasontvangsten. Dit saldo verschilt van het begrotingssaldo berekend op basis 

23 De gegevens van de sociale zekerheid zijn overgenomen uit het 177e Boek – Deel ii: Boek 2020 over de sociale Ze-
kerheid, uitgezonderd de gegevens over de correcties voor het vorderingensaldo en het vorderingensaldo zelf. Bij 
de redactie van dit Boek waren deze gegevens nog niet beschikbaar.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
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van de geboekte vastgestelde rechten zoals toegelicht in punt 2.1. Het vormt wel de vertrek-
basis voor het berekenen van het vorderingensaldo (zie punt 2.2).

1.3 Structureel saldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Het structureel tekort 2019 van Entiteit I is vastgesteld op -2,2 % van het bbp (tegen-
over -1,5 % in 2018). Het structureel tekort neemt tegenover 2018 dus toe met 0,7 % van 
het bbp en behaalt hierdoor niet de norm zoals vastgelegd in het stabiliteitsprogramma  
2019-2022 van België.

Tabel 7 –  Gerealiseerd en genormeerd structureel saldo van Entiteit I (in % van het bbp) (1)

2015 2016 2017 2018
2019

Realisatie Norm (2)

Vorderingensaldo -2,2 -2,6 -1,0 -0,2 -1,7 -0,7

Correctie voor eenmalige maatregelen -0,1 0,2 -0,3 -0,9 -0,1 0,0

Cyclische correctie 0,0 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 0,0

Correctie voor transferten (3) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Structureel saldo -2,2 -2,4 -1,7 -1,5 -2,2 -0,7

structurele evolutie  
tegenover het jaar voordien

-0,2 0,7 0,2 -0,7 0,1

(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2)  norm volgens het stabiliteitsprogramma 2019-2022.

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

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA, het stabiliteitsprogramma 2019-2022 van 
België en de opmaak van de initiële begroting 2019

1.4 Impact van de COVID-19-crisis op het vorderingensaldo van Entiteit I  
(federale overheid en sociale zekerheid)

Door de COVID-19-crisis verwacht het Monitoringcomité in zijn rapport van 6 okto-
ber 2020 dat het vorderingentekort van de federale Staat in 2020 zal oplopen tot 21.912 mil-
joen euro en dat van de sociale zekerheid tot 11.840 miljoen euro.

In 2021 zou het tekort voor de federale overheid 16.527 miljoen euro bedragen en dat van de 
sociale zekerheid 8.011 miljoen euro.

Tabel 8 –  Geraamd vorderingensaldo voor Entiteit I voor 2020-2024 (in miljoen euro) (*)

Vorderingensaldo 2020 2021

Federale overheid -21.912 -16.527

sociale Zekerheid -11.840 -8.011

Entiteit I -33.752 -24.538

In % bbp -7,7 % -5,1 %
(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rapport van het Monitoringcomité van 6 oktober 2020
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2 Vorderingensaldo van de federale overheid

2.1 Nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur
Het nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur van de federale Staat is het 
verschil tussen alle ontvangsten die zijn aangerekend op de middelenbegroting enerzijds en 
alle uitgaven die zijn aangerekend op de algemene uitgavenbegroting anderzijds. De “toe-
gewezen” fiscale ontvangsten en de ontvangsten die de federale Staat int voor rekening van 
derden worden dus niet meegerekend. Het nettobegrotingssaldo houdt ook geen rekening 
met sommige verrichtingen van de rijksschuld24: bij de ontvangsten is dat de opbrengst 
van leningen (30.295,1 miljoen euro) en de verkoop van overheidseffecten (6.545,5 mil-
joen euro). Bij de uitgaven zijn dat de aflossingen van de rijksschuld (27.943,3 miljoen euro) 
en de terugkoop van overheidseffecten (5.938 miljoen euro)25.

De ontvangsten en uitgaven worden in de algemene rekening van het algemeen bestuur in 
principe geboekt op basis van de vastgestelde rechten die in de loop van het begrotingsjaar 
ten gunste of ten laste van de diensten van algemeen bestuur zijn vastgesteld.

Globaal genomen zien de lopende en de kapitaalverrichtingen en het begrotingssaldo voor 
2015-2019 eruit als volgt:

Tabel 9 –  Begrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur (in miljoen euro – op basis van de 
vastgestelde rechten) (1)

Omschrijving 2015(2) 2016(2) 2017(3) 2018(4) 2019

lopende ontvangsten en 
kapitaalontvangsten

56.950,5 52.682,3 61.953,3 58.433,1 72.038,2

Lopende verrichtingen 53.491,2 51.774,9 58.527,8 56.844,2 70.812,0

Kapitaalverrichtingen 3.459,3 907,4 3.425,5 1.588,9 1.226,2

lopende uitgaven en kapitaaluitgaven 67.657,6 70.084,1 62.521,9 63.010,1 65.329,3

Primaire uitgaven 56.222,5 59.123,1 53.106,9 54.298,2 56.917,8

Intrestlasten 11.435,1 10.961,0 9.415,0 8.711,9 8.411,5

Nettobegrotingssaldo -10.707,1 -17.401,8 -568,6 -4.577,0 6.708,9
(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

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

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

(4)  De FOD Financiën heeft de in 2018 geïnde fiscale ontvangsten gecorrigeerd rekening houdende met in 2018 vast-
gestelde rechten. De in 2018 geboekte fiscale ontvangsten bedroegen hierdoor 2.589,7 miljoen euro minder dan de 
geïnde. De geboekte vastgestelde rechten waren echter op jaarbasis niet representatief.

Bron: Rekenhof, op basis van de algemene rekening en de gegevens van de administratie

24 De verschillen tussen het nettobegrotingssaldo (6.702,1 miljoen euro) en het begrotingssaldo van de samenvat-
tende rekening van de begrotingsverrichtingen (9.674,3 miljoen euro: zie deel ii in dit Boek) worden ook verklaard 
in tabel B.1 van het volume ii van dit Boek.

25 Daarnaast houdt het nettobegrotingssaldo geen rekening met de ontvangsten met esR-code 9700 voor aanmun-
tingen (22,1 miljoen euro) en de uitgaven met esR-code 9200 voor ontmuntingen (9,2 miljoen euro).
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Hoewel de fiscale ontvangsten sinds 2017 moeten worden geboekt op basis van vastgestelde 
rechten en niet langer op basis van de geïnde ontvangsten26, zijn ook in 2019 de fiscale ont-
vangsten nog altijd niet correct op die manier geboekt. Zo wordt een niet-verwaarloosbaar 
gedeelte van die ontvangsten (voornamelijk directe belastingen) nog altijd op zuivere kas-
basis geboekt. Daarnaast heeft de FOD Financiën het begrip “vastgesteld recht” niet een-
duidig toegepast, aangezien de fiscale ontvangsten 2019 ook correctieboekingen voor de 
btw-voorschotten van 2018 bevatten. Ook zijn in 2019 niet-invorderbare fiscale rechten van 
voorgaande jaren geboekt27. De waardeverminderingen hierop mogen echter budgettair 
niet worden aangerekend28. Dit belet ook de vergelijking met de gerealiseerde begrotings-
saldi van de voorgaande jaren. De berekening van die saldi steunde immers in belangrijke 
mate nog op de geïnde kasontvangsten.

De tekortkomingen verklaren ook waarom voor de berekening van het vorderingensal-
do eerst het nettobegrotingssaldo op kasbasis moet worden berekend (zie punt 2.2)29. In 
2019 bedroeg het verschil tussen de fiscale ontvangsten op basis van vastgestelde rechten 
en de geïnde fiscale ontvangsten 14,8 miljard euro. Dat kwam doordat oudere fiscale invor-
deringen en voorschotten werden geboekt. Het gaat in het bijzonder om 2,6 miljard euro 
aan btw-voorschotten 2018 en niet-invorderbare fiscale rechten waarop in de economische 
rekeningen (resultatenrekening) in 2019 tegelijk ook een waardevermindering van 12,1 mil-
jard euro wordt geboekt.

26 artikel 134, vijfde lid, van de wet van 22 mei 2003.
27 Zie punt 3.1.1 van deel ii waarin meer in detail wordt ingegaan op de problematiek van de vastgestelde rechten en 

aanrekening van de fiscale opbrengsten in de algemene boekhouding.
28 Waardeverminderingen zijn immers verrichtingen van niet-budgettaire aard en worden dus enkel in de economi-

sche rekeningen (resultatenrekening) opgenomen. Voor meer toelichting zie punt 1.4 van deel ii.
29 Om het vorderingensaldo te berekenen, houdt het inR rekening met een verschil van -1.226,8 miljoen euro tussen 

de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten en de geïnde ontvangsten (vorig jaar -222,7 miljoen euro).
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2.2 Vorderingensaldo van de federale overheid

2.2.1 Overgang van het nettobegrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de 
federale overheid

Onderstaande tabel geeft de overgang weer van het nettobegrotingssaldo naar het vorde-
ringensaldo 201930. De berekening steunt op de economische hergroepering van de FOD 
Beleidsondersteuning en Strategie (BOSA).

Tabel 10 –  Vorderingensaldo 2019 van de Staat (in miljoen euro, berekend op 19 oktober 2020) (*)

Omschrijving 2019

Nettobegrotingssaldo op basis van vastgesteld recht 6.708,9

Overgang naar de geïnde ontvangsten en de uitgaven volgens de algemene rekening -15.188,1

Nettobegrotingssaldo op kasbasis -8.479,20

Bijkomende correcties door de FOD BOSA -23,9

Correctie voor de geïnde ontvangsten (conform de economische hergroepering) -90,5

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

136,8

Eliminatie kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8) -70,2

Vorderingensaldo van de economische hergroepering (FOD BOSA) -8.503,1

Correcties inR -486,5

Vorderingensaldo (INR) -8.989,6
(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

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

2.2.2 Schematische voorstelling van het vorderingensaldo van de federale overheid
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het gerealiseerde vorderingensaldo en be-
grotingssaldo (op kasbasis) van de federale overheid schematisch weer.

Tabel 11 –  Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro) (1)

Omschrijving
Realisatie 2019

Vorderingensaldo Begrotingssaldo
(kasbasis)

Fiscale ontvangsten inclusief  
de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

121.868 121.868

Correctie op de geboekte ontvangsten -83

Verschil tussen esR en kas -1.227

eSR-correctie op de fiscale ontvangsten 7

Subtotaal: fiscale ontvangsten inclusief  
de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

120.565 121.868

Ontvangsten voor derden en  
afdrachten van fiscale ontvangsten (2)

-70.035 -70.035

esR-correctie op de afdrachten  
van de fiscale ontvangsten (3)

1

30 Voor een volledige beschrijving van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo, zie Rekenhof, 
168e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2011, p. 71-79, www.
rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/168e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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Omschrijving
Realisatie 2019

Vorderingensaldo Begrotingssaldo
(kasbasis)

Fiscale middelen 50.531 51.833

Niet-fiscale, geraamd op kasbasis na afdrachten 5.030 5.030

Correctie op de geboekte ontvangsten -8

Ontvangsten voor derden en afdrachten  
van niet-fiscale ontvangsten

-13 -13

Correctie eSR-code 8 ontvangsten -990

eSR-correctie op de niet-fiscale ontvangsten (4) 496

Niet-fiscale middelen 4.515 5.017

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

-52.995 -52.995

Correctie voor de in deze kredieten vervatte interesten 53 53

Primaire uitgaven van de schuldbegroting (sectie 51) -26 -26

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

-614 -614

Bni-bijdrage (sectie 52) -3.373 -3.373

Correctie uitgaven eSR code 9 37 37

Correctie uitgaven eSR code 8 795

esR-correctie moment van registratie (5) 345

Primaire uitgaven -55.778 -56.918

Interestlasten, geraamd volgens eSR (sectie 51) -8.358 -8.358

Correctie interesten van andere secties -53 -53

Correctie interesten van te consolideren instellingen -92

Interestlasten -8.503 -8.411

Primair saldo te consolideren instellingen 245

Saldo federale overheid -8.990 -8.479
(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2)  Ontvangsten voor derden (11.708 miljoen euro) en afdrachten op kasbasis naar de sociale zekerheid (16.029 mil-
joen euro), entiteit ii (41.759 miljoen euro) en een aantal andere (539 miljoen euro).

(3)  Het betreft enerzijds de correctie voor de neutralisatie van de jaarlijkse inhouding op de doorstortingen aan de ge-
meenschappen en gewesten ingevolge de afrekening in 2018 van de fiscale autonomie en voor de toegewezen perso-
nenbelasting en btw (-129 miljoen euro) en anderzijds correcties op de overdrachten 2019 (waarvan 106 miljoen euro 
minder aan de sociale zekerheid).

(4)  Het betreft voornamelijk de correctie voor de in het verleden overgedragen pensioenfondsen (+411 miljoen euro).

(5)  Het betreft onder meer de correcties voor de aan- en verkoop van legermaterieel (+219 miljoen euro) en voor de bij-
drage van België aan de europese Unie (+104 miljoen euro).

Bron: Rekenhof



UitVOeRing Van De BegROting 2019 Van Het algemeen BestUUR / 41

3 Ontvangsten

3.1	 Fiscale	en	niet-fiscale	ontvangsten	geïnd	door	de	Staat
Volgens de jaarrekening die de FOD BOSA heeft opgesteld, heeft de Staat in 
2019 126.898,2 miljoen euro ontvangsten geïnd (tegenover 126.706,2 miljoen euro in 2017 en 
128.292,1 miljoen euro in 2018). Dat bedrag omvat 121.868,5 miljoen euro fiscale ontvang-
sten en 5.029,7 miljoen euro niet-fiscale ontvangsten31.

3.1.1 Fiscale ontvangsten
De volgende grafiek toont de verdeling van de verschillende fiscale ontvangsten van de 
federale Staat.

Grafiek 4 –  Door de Staat in 2019 geïnde fiscale ontvangsten per belastingcategorie (in miljoen euro)
Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } – Door de Staat in 2019 geïnde fiscale 
ontvangsten per belastingcategorie (in miljoen euro) 

Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } – Evolutie 2015-2019 van de niet-fiscale 
ontvangsten (in miljoen euro) 
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Bron: algemene rekening

De personenbelasting32, de btw, de vennootschapsbelasting33 en de opbrengst van de dou-
ane en accijnzen vertegenwoordigen samen meer dan 85 % van de fiscale ontvangsten.

De overige fiscale ontvangsten bestaan uit diverse rechten en taksen (3.074,0 miljoen euro), 
registratierechten (2.108,9 miljoen euro), successierechten en rechten van overgang bij 
overlijden (1.073,2 miljoen euro)34 en lokale belastingen (5.086,3 miljoen euro).

31 5.017,1 miljoen euro zonder de fiscale boetes die de FOD Financiën int voor rekening van de gewesten (12,7 mil-
joen euro).

32 Meer bepaald: 44.942,3 miljoen euro aan bedrijfsvoorheffing en 1 595,2 miljoen euro aan voorafbetalingen, ver-
minderd met het nettobedrag aan inkohiering van de PB (-5.258,9 miljoen euro).

33 Waarvan 14.621,6 miljoen euro aan voorafbetalingen en 4.401,7 miljoen euro op basis van de inkohieringen. 
34 een volledig overzicht van de ontvangsten die de federale staat int, is opgenomen in volume ii van dit Boek  

(tabel B.2 – totale ontvangsten en voorafnemingen). 
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De meeste fiscale ontvangsten die de Staat int, worden doorgestort aan andere overheden, 
in uitvoering van diverse wettelijke bepalingen:

• In de eerste plaats stort de Staat de middelen door die hij int voor rekening van de Eu-
ropese Unie, de gewesten en de lokale overheden. Voor 2019 gaat het om 11.708,4 mil-
joen euro.

• In totaal 58.327,1 miljoen euro wordt opgenomen in de toewijzingsfondsen ten gunste 
van de deelentiteiten, de sociale zekerheid en enkele instellingen. Die overdrachten ge-
beuren hoofdzakelijk door voorafneming uit de btw, de PB en de roerende voorheffing.

• De resterende 51.833,0 miljoen euro zijn bestemd voor de federale Staat. Die gebruikt 
deze fiscale ontvangsten hoofdzakelijk om andere openbare besturen te financieren 
(37.689,7 miljoen euro), namelijk de instellingen van sociale zekerheid (17.843,4 mil-
joen euro), de gewesten en de gemeenschappen (13.762,6 miljoen euro), de lokale overhe-
den (2.710,8 miljoen euro) en de Europese Unie (3.372,9 miljoen euro). Het saldo wordt 
voor 8.415,0 miljoen euro gebruikt voor de terugbetaling van de intresten van de over-
heidsschuld.

Impact van de gezondheidscrisis op de fiscale ontvangsten 2020
De COVID-19-crisis zal een blijvende negatieve invloed hebben op de ontvangsten van de 
Staat. Volgens de ramingen van de FOD Financiën in oktober 2020 zullen ze pas in de loop 
van 2021 opnieuw vergelijkbaar zijn met die van 2019. Zo zouden de directe belastingen 
dalen van 65,3 miljard euro in 2019 naar 58,9 miljard euro in 2020. De ontvangsten van de 
btw-administratie zouden dalen van 38,0 miljard euro naar 32,3 miljard euro en die van 
de douane en accijnzen van 12,2 miljard euro naar 10,8 miljard euro. Buiten de fiscale ont-
vangsten die voor rekening van de lokale overheden worden geïnd, zouden de fiscale ont-
vangsten die de Staat int, in totaal nog maar ongeveer 103,3 miljard euro bedragen in 2020, 
tegenover 116,7 miljard euro in 2019.

3.1.2	 Niet-fiscale	ontvangsten	van	de	Staat
In 2019 bedroegen de niet-fiscale ontvangsten 5.029,8 miljoen euro35. Het Rekenhof merkt 
daarbij het volgende op:

• Er worden niet-fiscale ontvangsten geïnd voor rekening van derden, onder meer 12,7 mil-
joen euro die moet worden doorgestort aan de gewesten voor fiscale boetes36.

• Een ontvangst van 22,1 miljoen euro in verband met de aanmuntingsoperaties (slaan van 
nieuwe munt) van de Koninklijke Munt van België37, moet worden omgeboekt naar de 
ontvangsten in verband met de “Opbrengst van leningen en aanverwante verrichtingen 
zonder invloed op het netto te financieren saldo” (titel 3).

35 De ontvangsten uit de aankoop en aflossing van de overheidsschuld, zoals de terugbetalingen van effecten en de 
opbrengst van leningen (titel 3 – Opbrengst van leningen en aanverwante verrichtingen zonder invloed op het 
netto te financieren saldo), belopen 36,8 miljard euro. Dit artikel houdt daar geen rekening mee.  

36 Het gaat voornamelijk om verwijlintresten op successierechten.
37 titel ii, sectie 2, hoofdstuk 18, §  1, artikel 97.00.01 – Ontvangsten KmB – tegenwaarde aanmunting. Die ontvang-

sten worden toegewezen aan het begrotingsfonds voor de monetaire verrichtingen van de Koninklijke munt van 
België dat bij de FOD Financiën werd opgericht. Dat fonds werd opgericht naar aanleiding van de ontbinding op 
1 januari 2018 van het muntfonds en de omvorming van het overheidsbedrijf Koninklijke munt van België tot een 
administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (aDBa) en de ontbinding van die aDBa eind 2018. 
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• De ontvangsten uit de verkoop van de UMTS-licenties38, waarvoor eind 2019 41,2 mil-
joen euro werd geïnd, werden in 2019 niet in de begroting opgenomen. Het bedrag van 
de verkoop van die licenties werd in de algemene boekhouding geregistreerd. Het werd 
daarentegen niet op kasbasis bij de FOD Economie aangerekend (de opbrengstenreke-
ning is niet meer gekoppeld aan een begrotingsartikel). Dat vermindert het begrotings-
resultaat 2019 met 41,2 miljoen euro. Technisch gezien moet een kasontvangst immers 
worden gekoppeld aan een gevestigd vastgesteld recht39. In de rekening 2020 worden de 
vastgestelde rechten en de gerealiseerde ontvangsten van de UMTS-licenties wel over-
eenkomstig de wet van 22 mei 2003 aangerekend.

• Op 30 november 2013 heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommu-
nicatie (BIPT) drie 4G-licenties gegund aan mobiele operatoren voor 120 miljoen euro 
per operator voor 20 jaar. Twee operatoren hebben geopteerd voor één betaling eind 
2013, een andere voor een betaling in jaarlijkse schijven. Volgens de beslissingen van het 
overlegcomité van 24 april 2013 moet 20 % van de ontvangsten (72 miljoen euro) worden 
doorgestort aan de gemeenschappen. Er werd tot nu toe nog niets doorgestort, terwijl al 
282,5 miljoen euro aan de federale Staat is gestort.

De niet-fiscale ontvangsten bestaan uit lopende ontvangsten (3.870,6 miljoen euro) en 
kapitaalontvangsten (1.146,5 miljoen euro). De realisatie van de niet-fiscale ontvangsten 
schommelt meer dan die van de fiscale40. Dat komt doordat zich in bepaalde jaren aanzien-
lijke kapitaalverrichtingen voordoen (verkoop van deelnemingen, kapitaalvermindering 
enz.) en door de aard van de verrichtingen van het schuldbeheer.

Grafiek 5 –  Evolutie 2015-2019 van de niet-fiscale ontvangsten (in miljoen euro)
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Bron: Rekenhof

38 titel ii, sectie 2, hoofdstuk 32, artikel 77.30.01 – Verkoop van de Umts-licenties. Universal Mobile Telecommunica-
tions System (Umts) is een van de technologieën voor mobiele telefonie.

39 Voor kasinkomsten waarvoor vooraf geen vastgestelde rechten zijn gevestigd, wordt bij de inning van het bedrag 
een contant recht gecreëerd. 

40 De ontvangsten bedroegen 7.645,5 miljoen euro in 2015, 4.683,6 miljoen euro in 2016, 7.364,9 miljoen euro in 
2017 en 5.559,2 miljoen euro in 2018.
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Ongeveer 78 % van de ontvangsten komt van de FOD Financiën (3.901,3 miljoen euro, waar-
van 745,8 miljoen euro voor het beheer van de overheidsschuld). De niet-fiscale ontvang-
sten van de FOD Mobiliteit en Vervoer (435,4 miljoen euro, d.i. nagenoeg 9 % van de totale 
ontvangsten) hebben vooral betrekking op de dividenden die Proximus en bpost uitkeren.

Grafiek 6 –  Classificatie van de niet-fiscale ontvangsten 2019 (in miljoen euro)

Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } – Classificatie van de niet-fiscale 
ontvangsten 2019 (in miljoen euro) 
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De belangrijkste ontvangsten vloeien voort uit de dividenden en winstdeelnemingen van de 
Staat in financiële instellingen (641,5 miljoen euro) en ondernemingen (724,1 miljoen euro). 
De aan de Staat gestorte intresten vertegenwoordigen 185,6 miljoen euro en de verschil-
lende gestorte retributies voor het gebruik van openbare goederen 2,2 miljoen euro.

De inkomensoverdrachten (overdrachten binnen de overheid en overige) omvatten onder 
andere de bijdragen van de operatoren van de nucleaire sector (157,0 miljoen euro) en de 
bijdragen van de banksector voor het Depositobeschermingsfonds (428,3 miljoen euro).

De inningskosten die de Europese Unie terugbetaalt (502,3 miljoen euro) voor de ontvang-
sten die voor rekening van de EU worden geïnd, en de hypothecaire retributies41 (259,0 mil-
joen euro) vallen onder de ontvangsten uit de verkoop van goederen en diensten.

De terugbetalingen van kredieten en de vereffeningen van deelnemingen omvatten hoofd-
zakelijk verrichtingen in verband met het beheer van de overheidsschuld.

In het licht van de ESR-normen belopen de ontvangsten met een weerslag op het vorde-
ringensaldo van de federale Staat tot slot 4.525,7 miljoen euro42. Die worden uitgewerkt in 
punt 2 Vorderingensaldo van de federale overheid van dit hoofdstuk.

41 Het gaat voornamelijk om de registratie-, hypotheek- en griffierechten evenals om het aanleggen van documenta-
tie in verband met het patrimonium en de attesten van erfopvolging die worden geïnd door de algemene adminis-
tratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. 

42 Het saldo bestaat voornamelijk uit kapitaalontvangsten in verband met het beheer van de overheidsschuld, zoals 
de wisselkoerswinsten op de financiële dienst van de schuld of de ontvangsten die samenhangen met afgeleide 
producten. 
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Impact van de gezondheidscrisis op de niet-fiscale ontvangsten 2020
De COVID-19-crisis43 zal een aanzienlijke impact hebben op de niet-fiscale ontvangsten 
2020. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de financiële instellingen immers gevraagd 
geen dividenden uit te keren zolang de pandemie duurt44. Daarenboven hebben bepaalde 
ondernemingen waarvan de Staat aandeelhouder is, ook beslist dit jaar geen dividenden uit 
te keren.

3.2 Middelen van de federale overheid
Het ontwerp van middelenbegroting 2019 werd eind 201845 bij het parlement ingediend. Het 
bevatte de ramingen van de ontvangsten op basis van de uitvoering van maatregelen van 
het begrotingsconclaaf. Dat ontwerp werd echter niet goedgekeurd door het parlement.

Voor 2019 werd een financiewet goedgekeurd om het ontbreken van een begroting te onder-
vangen46. Die wet verleent onder meer de machtiging om belastingen te heffen, leningen aan 
te gaan en de schuld te beheren. Ze bevat ook de parameters om de kredieten te bepalen die 
aan de gemeenschappen en de gewesten worden toegekend. In tegenstelling tot een midde-
lenbegroting bevat een financiewet geen ontvangstenramingen en geeft ze geen aanleiding 
tot een aanpassing van de ramingen in de loop van het jaar47. Doordat de begroting 2019 niet 
goedgekeurd werd, bevat de tabel hierna alleen de aangerekende ontvangsten op kasbasis.

Tabel 12 – In 2019 op de middelenbegroting aangerekende ontvangsten (in miljoen euro, op kasbasis)

Soort ontvangsten Realisaties

Vennootschapsbelasting 18.882,3

Personenbelasting 16.912,8

Douanerechten en accijnzen 9.467,7

Btw en diverse rechten en taksen 4.409,8

Roerende voorheffing 486,7

Andere fiscale ontvangsten 1.673,6

Totale fiscale ontvangsten 51.833,0

Totale niet-fiscale ontvangsten 5.017,1

Totale fiscale en niet-fiscale ontvangsten 56.850,1

Opbrengsten uit leningen 36.840,6

Algemeen totaal 93.690,7

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën

43 Dat punt wordt in detail belicht in het artikel over de tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële 
stabiliteit in deel iii van dit Boek.

44 Voor het dienstjaar 2019 moest BNP Paribas 299 miljoen euro aan de Belgische Staat storten, Belfius 161 mil-
joen euro en ethias 32 miljoen euro (raming). Die stortingen zijn geannuleerd of in het beste geval uitgesteld. 

45 Parl. St. Kamer, 15 oktober 2018, DOC 54 3293/001, Wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begro-
tingsjaar 2019, www.dekamer.be. 

46 Financiewet voor het begrotingsjaar 2019, afgekondigd op 21 december 2018.
47 De financiewet werd een eerste keer gewijzigd door de wet van 1 maart 2019 houdende aanpassing van de finan-

ciewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019. Deze aanpassing had als voorwerp de aan de regering 
toegekende voorlopige kredieten aan te passen (Parl. St. Kamer, 14 februari 2019, DOC 54 3556/001, Wetsontwerp 
houdende aanpassing van de financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019, www.dekamer.be). een 
tweede aanpassing, die enkel betrekking had op de berekening van de aan de deelentiteiten overgedragen middelen, 
werd afgekondigd op 9 februari 2020 (Parl. St. Kamer, 17 december 2019, DOC 55 890/001, Wetsontwerp houdende de 
tweede aanpassing van de financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019, www.dekamer.be). 

http://DOC�54�3293/001, Wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019
http://DOC�54�3293/001, Wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019
http://www.dekamer.be
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3556/54K3556001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3556/54K3556001.pdf
http://www.dekamer.be
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0890/55K0890001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0890/55K0890001.pdf
http://www.dekamer.be
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3.3 Rijksmiddelen – meerjarenevolutie (kasbasis)

3.3.1 Algemene evolutie

Tabel 13 –  Kasontvangsten (in miljoen euro) (1)

2015 2016 2017 2018 2019

Totale ontvangsten 116.589,8 114.431,3 126.719,8 128.307,1 126.898,2

Fiscale ontvangsten 108.923,8 109.726,0 119.313,3 122.732,9 121.868,5

Niet-fiscale ontvangsten 7.666,0 4.705,3 7.406,5 5.574,2 5.029,8

totale afdrachten en 
ontvangsten voor derden (2)

-59.639,3 -61.749,0 -66.178,3 -67.585,8 -70.048,1

Rijksmiddelen 56.950,5 52.682,3 60.541,5 60.721,3 56.850,1

Fiscale ontvangsten 49.305,0 47.998,7 53.148,6 55.162,1 51.833,0

Niet-fiscale ontvangsten 7.645,5 4.683,6 7.392,9 5.559,2 5.017,1
(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2)  inclusief de lokale belastingen en de gewestelijke personenbelasting (respectievelijk 5.086,3 miljoen euro en 
9.652,4 miljoen euro in 2019).

Bron: Rekenhof

De evolutie van de rijksmiddelen in de periode 2015-2019 wordt bepaald door de evolutie 
van de totale ontvangsten enerzijds en van de afdrachten en ontvangsten voor derden an-
derzijds.

De totale ontvangsten op kasbasis zijn vanaf 2016 aanzienlijk gestegen. Dit is in belangrijke 
mate toe te schrijven aan een toename van de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting. 
In 2019 komt evenwel een einde aan deze stijgende tendens en zijn de totale ontvangsten 
met 1.408,9 miljoen euro gedaald tegenover 2018 (zie verder voor meer toelichting).

Voor de afdrachten en de ontvangsten voor derden verklaren verschillende factoren de evolutie:

• De afdrachten aan de sociale zekerheid werden verhoogd om de taxshift te compenseren 
(2016)48.

• De financiering van de sociale zekerheid is hervormd (2017), waardoor de afdrachten aan 
de sociale zekerheid stijgen maar de dotaties aan de sociale zekerheid via de algemene 
uitgavenbegroting verminderen49.

• De ontvangsten voor derden zijn sterk gedaald in 2018 (-668,9 miljoen euro tegenover 
2017). Die daling verklaart de minder sterke stijging tegenover 2017 en 2019 en is hoofd-
zakelijk te wijten aan een afname van de lokale belastingen. Deze afname is voorname-
lijk toe te schrijven aan het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2018 de 
onroerende voorheffing zelf int50.

48 Vanaf 2017 is de compensatie van de taxshift aan de sociale zekerheid mee opgenomen in de hervorming van de 
financiering van de sociale zekerheid.

49 Zie ook punt 4.3.1.2 in hoofdstuk 2 en Rekenhof, Boek 2017 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 67, Boek 2018 over de Sociale Zekerheid, augustus 2018, p. 65-
68, www.rekenhof.be.

50 Daardoor daalden de ontvangsten voor de 19 negentien gemeenten met 655 miljoen euro, het gedeelte voor de 
agglomeratie met 225 miljoen euro. 

https://www.rekenhof.be/Docs/2017_32_Boek2017SocialeZekerheid.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_29_Boek2018SocialeZekerheid.pdf
file:///P:/96_REKENHOF/001_2020/158_177_boek_III_20201029_20201113_200/ORIGINELEN/www.rekenhof.be
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Grafiek 7 –  Evolutie van de totale ontvangsten op kasbasis 2015-2019 (in miljoen euro)

Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } - Evolutie van de totale ontvangsten op 
kasbasis 2015-2019 (in miljoen euro) 

Bron: Rekenhof 
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3.3.2	 Evolutie	van	de	fiscale	middelen
Onderstaande grafiek geeft meer informatie over de samenstelling en evolutie van de fis-
cale rijksmiddelen voor de afgelopen vijf jaar.

Grafiek 8 –  Samenstelling van de fiscale rijksmiddelen (in miljoen euro – kasbasis)
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Graphique 7 – Évolution 2015-2019 des recettes totales en base de caisse (en millions d’euros) 

 

Source : Cour des comptes 

3.3.2 Évolution des moyens fiscaux 
Le graphique suivant détaille la composition et l’évolution des voies et moyens fiscaux sur 
les cinq dernières années. 

Graphique 8 – Composition des voies et moyens fiscaux (en millions d’euros – base de caisse)  

 

Source : Cour des comptes 
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Personenbelasting
De personenbelasting vertegenwoordigde in 2019 32,6 % van de fiscale rijksmiddelen (in 
2015: 34,7 %). De daling met 2 % in 2019 is hoofdzakelijk het gevolg van het Imfeld-Garcet 
arrest51, naar aanleiding waarvan de inkohiering van bepaalde aanslagbiljetten voor het 
aanslagjaar 2018 een tijdlang on hold werd gezet52. Ook de bedrijfsvoorheffing daalde door 
de nieuwe fase van de taxshift die is ingegaan in januari 2019.

Tabel 14 –  Evolutie van de personenbelasting in de rijksmiddelen 2015-2019 (in miljoen euro – 
kasbasis) (*)

2015 2016 2017 2018 2019

Bedrijfsvoorheffing 20.061,5 20.399,0 21.460,7 21.762,4 20.908,6

Voorafbetalingen 1.562,1 1.533,3 1.603,3 1.666,7 1.595,2

Kohieren -4.508,5 -5.817,2 -4.957,9 -4.285,1 -5.591,0

Totaal 17.115,1 16.115,0 18.106,1 19.144,0 16.912,8
(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

Vennootschapsbelasting
Het aandeel van de vennootschapsbelasting in de rijksmiddelen bedroeg in 2019 36,4 % (in 
2015: 26,4 %). De stijging deed zich vooral voor in 2017 door een aanzienlijke toename van 
de voorafbetalingen als gevolg van de verhoging van het intrestpercentage bij onvoldoende 
voorafbetalingen. Ook de kohieren lagen boven het niveau van 2016. Vanaf 2018 dalen de 
kohieren echter als gevolg van de verschuiving naar de voorafbetalingen (zie onderstaande 
tabel). De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting maken slechts minimaal deel uit van 
de toegewezen ontvangsten, waardoor de stijging bijna volledig doorweegt in de fiscale 
rijksmiddelen.

Tabel 15 –  Evolutie van de vennootschapsbelasting in de rijksmiddelen 2015-2019 (in miljoen euro – 
kasbasis) (*)

2015 2016 2017 2018 2019

Voorafbetalingen 8.533,3 8.590,7 11.587,3 13.973,8 14.621,6

Kohieren 4.479,2 4.162,4 6.784,8 5.111,8 4.260,8

Totaal 13.012,5 12.753,1 18.372,1 19.085,6 18.882,4
(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

Btw en diverse rechten en taksen
Het aandeel van de ontvangsten uit de btw en de diverse rechten en taksen is de afgelopen 
jaren afgenomen (8,5 % in 2019 tegenover 13,2 % in 2015). Door de nieuwe financieringswijze 

51 europees Hof van Justitie, arrest van 12 december 2013, Zaak C-303/12 imfeld en garcet, www.curia.europa.eu. 
Het europees Hof van Justitie oordeelde dat de wijze waarop de Belgische wetgever de belastingvrije sommen 
voor kinderen ten laste aanrekent, strijdig is met het eU-recht.

52 Deze (meestal) negatieve aanslagbiljetten werden nog niet verstuurd in 2018 maar wel in 2019, wat de ontvang-
sten van 2019 negatief beïnvloedde. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0303&from=NL
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van de sociale zekerheid, die vooral steunt op de btw-ontvangsten, daalt het aandeel van 
de btw in de fiscale rijksmiddelen sinds 2017. De sterke daling in 2019 (-884,6 miljoen euro 
tegenover 2018) is toe te schrijven aan de stijgende afdrachten vanuit de btw-ontvangsten53.

Tabel 16 –  Evolutie van de btw en de diverse rechten en taksen in de rijksmiddelen 2015-2019 
(in miljoen euro – kasbasis) (*)

2015 2016 2017 2018 2019

Btw 4.419,9 5.604,5 2.587,6 2.232,3 1.347,7

Diverse rechten en taksen 2.107,6 2.240,3 2.766,1 3.077,2 3.062,1

Totaal 6.527,5 7.844,8 5.353,7 5.309,5 4.409,8
(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

Accijnzen en diversen
Het aandeel van de accijnzen kent de laatste vijf jaar een lichte groei door een lichte toe-
name van de kasontvangsten (o.a. door hogere inkomsten uit accijnzen op tabaksproducten 
en dankzij het cliquetsysteem), maar ook door een afname van de toegewezen ontvang-
sten (in hoofdzaak naar de sociale zekerheid). Zo kreeg de sociale zekerheid in 2016 nog 
1.006,2 miljoen euro uit de accijnzen.

Tabel 17 –  Evolutie van de accijnzen en diversen in de rijksmiddelen 2015-2019 (in miljoen euro – 
kasbasis) (*)

2015 2016 2017 2018 2019

accijnzen en diversen 7.184,9 7.667,8 8.953,9 9.498,1 9.467,8

(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

Roerende voorheffing
De roerende voorheffing is gedaald tot 0,9 % van de fiscale rijksmiddelen (in 2015: 7,8 %) 
omdat de geïnde roerende voorheffing sinds 2016 voornamelijk deel uitmaakt van de toege-
wezen ontvangsten (o.a. ter compensatie van de taxshift).

Tabel 18 –  Evolutie van de roerende voorheffing in de rijksmiddelen 2015-2019 (in miljoen euro – 
kasbasis) (*)

2015 2016 2017 2018 2019

Roerende voorheffing 3.867,1 2.261,5 1.030,6 611,9 486,7

(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

Een volledige tabel met absolute cijfers per inkomstencategorie is beschikbaar in tabel 
A.1.4 van volume II.

53 De btw-ontvangsten bedragen in 2019 31.564,9 miljoen euro, een stijging van 371,7 miljoen euro tegenover 
2018. De afdrachten en ontvangsten aan derden vanuit de btw bedragen 30.217,2 miljoen euro, een stijging van 
1.256,2 miljoen euro tegenover 2018. Vooral de afdrachten aan de sociale zekerheid stijgen aanzienlijk (+846,7 mil-
joen euro).
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4 Uitgaven

Dit punt gaat dieper in op de samenstelling van de uitgavenkredieten en de gerealiseerde 
uitgaven voor het jaar 2019 (punten 4.1 en 4.2). Het plaatst de gedane vaststellingen in een 
meerjarenperspectief (punt 4.3) en besteedt kort aandacht aan de budgettaire impact van 
de COVID-19-crisis op de primaire uitgaven (punt 4.4). Tot slot bevat het specifieke opmer-
kingen over het departement Defensie en de FOD Sociale Zekerheid (punt 4.5).

4.1 Samenstelling van de kredieten 2019
Door de val van de regering in december 2018 heeft de Kamer de initiële algemene uitga-
venbegroting 2019 niet kunnen goedkeuren. Om de continuïteit van het overheidsapparaat 
te verzekeren, heeft de regering in 2019 alleen gefunctioneerd met voorlopige kredieten, 
gebaseerd op de uitgavenkredieten van de aangepaste begroting 2018.

De wet van 22 mei 200354 legt de voorwaarden vast waaraan de wetsontwerpen tot opening 
van voorlopige kredieten moeten voldoen. Zo kan de ontslagnemende regering geen nieuwe 
beleidsinitiatieven nemen en mogen de gevraagde kredieten (per maand) niet hoger zijn 
dan 1/12e van de kredieten van de laatst goedgekeurde begroting55. Afwijkingen op deze 
laatste bepaling moeten kaderen binnen de continuïteit van de openbare dienst. Het Re-
kenhof stelde geen inbreuken op deze principes vast tijdens het onderzoek van de diverse 
wetsontwerpen tot opening van voorlopige kredieten.

De volgende tabel bevat het overzicht van de toegekende vereffeningskredieten 2019.

Tabel 19 –  Samenstelling van de vereffeningskredieten 2019 (in miljoen euro) (1)

Laatst 
goedgekeurde 

begroting 
(2018)

Afwijkingen 
(+/-)

Goedgekeurde 
voorlopige 
kredieten

Herver-
delingen

Aan-
passingen 

plafond 
variabele 
kredieten

Totaal 
kredieten

Primaire 
uitgaven

56.939,3 2.441,1 59.380,4 -225,0 23,8 59.179,2

Uitgaven van 
de rijksschuld

35.858,9 -1.082,1 34.776,8 200,0 0 34.976,8

intrestlasten 
van de 
rijksschuld (2)

8.759,7 -310,5 8.449,2 25,0 0 8.474,2

Totaal 101.557,9 1.048,5 102.606,4 0 23,8 102.630,2
(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2)  Deze worden grotendeels aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld, en in mindere mate op de secties 18 – Financiën en 
33 – mobiliteit en Vervoer.

Bron: Rekenhof

54 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.
55 een wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten kan maximaal een periode van vier maanden omvatten. De 

gevraagde kredieten kunnen dus niet hoger zijn dan 4/12e van de laatst goedgekeurde begroting. 
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Rekening houdende met de in de loop van het jaar toegekende administratieve plafond-
verhogingen56 (variabele kredieten) bedragen de vereffeningskredieten 102.630,2 mil-
joen euro57. De afwijking tegenover de aangepaste begroting 2018 (101.557,9 miljoen euro 
aan vereffeningskredieten) bedraagt 1.048,5 miljoen euro. Voor de primaire uitgaven 
(+2.441,1 miljoen euro) hebben deze vooral betrekking op:

• de toelagen en dotaties aan de sociale zekerheid (FOD Sociale Zekerheid: +1.529,0 mil-
joen euro)58;

• de afdrachten aan de gewesten en de gemeenschappen (+343,0 miljoen euro);
• de vereffeningen van de militaire investeringen in het kader van de strategische visie 

voor Defensie (+241,6 miljoen euro);
• de bijdragen aan de Europese Unie (+200,9 miljoen euro);
• de dotatie aan Fedasil (FOD Binnenlandse Zaken: +148,8 miljoen euro);
• een aantal specifieke uitgaven bij de FOD Financiën (-93,6 miljoen euro)59.

De lagere aflossingen van de rijksschuld (-1.082,1 miljoen euro) en de verdere daling van de 
intrestlasten (-310,5 miljoen euro) compenseren in grote mate deze toename.

4.2 Gerealiseerde uitgaven 2019
De realisaties omvatten alle uitgaven van de Staat, dus inclusief afdrachten en dotaties.

Tabel 20 –  Uitgaven in 2019 (in miljoen euro) (1)

Primaire uitgaven 56.917,9

Uitgaven van de rijksschuld 33.890,5

intrestlasten van de rijksschuld (2) 8.411,4

Totaal 99.219,8
(1)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

(2)  Deze worden grotendeels aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld, en in mindere mate op de secties 18 – Financiën en 
33 – mobiliteit en Vervoer.

Bron: Rekenhof

De functionele benadering deelt de uitgaven in op basis van de opdrachten van de diensten 
zoals opgenomen in de secties van de algemene uitgavenbegroting. De economische bena-
dering splitst de uitgaven volgens de uitgaande financiële stroom die ze veroorzaken. Deze 
voorstelling steunt op de ESR 2010-classificiatie60.

56 toegekende kredieten mogen in principe niet worden overschreden. Voor de variabele kredieten kan de minister 
echter plafondverhogingen toekennen tijdens het begrotingsjaar.

57 Voor de vastleggingen bedragen de kredieten 103.671,9 miljoen euro. De afwijking tegenover de laatst goedge-
keurde begroting (111.019,8 miljoen euro) bedraagt -7.347,9 miljoen euro. Defensie bestelde in 2018 een aanzien-
lijk bedrag aan nieuw militair materieel, wat het hoge negatieve bedrag van de afwijking (-7.936,8 miljoen euro) 
verklaart.

58 Het betreft in hoofdzaak de toelagen voor de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de dotaties aan 
de socialezekerheidsstelsels en de dotatie aan de pensioenen voor de overheidssector.

59 Het betreft in hoofdzaak het wegvallen van de regularisatie van de geoorloofde voorschotten (-50,2 miljoen euro), 
van de steun aan griekenland (-27,2 miljoen euro) en van de smP-bijdrage (-14,3 miljoen euro).

60 Het Rekenhof geeft beide benaderingen hier vereenvoudigd weer. Voor een gedetailleerd overzicht: zie volume ii 
van dit Boek.
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De uitgaven van de rijksschuld (33.890,5 miljoen euro) hebben, naast de terugkoop van ef-
fecten (5.938,0 miljoen euro), ook betrekking op de terugbetaling van leningen (lange en 
middellange termijn) die op vervaldag komen (27.952,5 miljoen euro). Die worden veelal 
gefinancierd door nieuwe leningen61. Het gaat hier dus niet om schuldafbouw, maar om 
schuldbeheer. Deze uitgaven worden niet meegeteld in het begrotingssaldo (zie punt 1 van 
dit hoofdstuk) en worden bijgevolg hierna niet besproken62.

4.2.1	 Benutting	van	de	vereffeningskredieten

Algemeen
De uitgaven bedragen 65.329,3 miljoen euro, dit is 96,6 % van de vereffeningskredieten 
(67.653,4 miljoen euro). Het saldo aan niet-aangewende kredieten (onderbenutting) be-
draagt 2.324,1 miljoen euro. De onderbenutting is als volgt samengesteld (volgens de eco-
nomische benadering):

Tabel 21 –  Onderbenutting 2019 volgens de economische classificatie (in miljoen euro) (*)

Omschrijving Toegekend Vereffend Saldo Aangewend

Personeels- en werkingsuitgaven 8.243,8 7.837,0 406,8 95,1 %

intrestlasten, exclusief rijksschuld 4,7 3,6 1,1 76,6 %

Overdrachten van inkomens  
naar andere sectoren van de economie

9.290,8 9.138,9 151,9 98,4 %

Overdrachten van inkomens  
binnen de sector overheidsbesturen

36.480,1 36.312,7 167,4 99,5 %

Kapitaaloverdrachten 2.187,1 2.147,4 39,7 98,2 %

investeringen  747,9 684,5 63,4 91,5 %

toekenning van kredieten en 
deelnemingen

1.964,4 792,8 1.171,5 40,3 %

anderen 260,4 0,9 259,5 0,3 %

Primaire uitgaven 59.179,2 56.917,9 2.261,4 96,2 %

intrestlasten van de rijksschuld 8.474,2 8.411,4 62,8 99,3 %

Totale uitgaven 67.653,4 65.329,3 2.324,1 96,6 %
(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

Operationele onderbenutting
Om de impact van de onderbenutting op de operationele werking van de federale overheid 
na te gaan, wordt geen rekening gehouden met kredieten die (i) geen invloed hebben op het 
vorderingensaldo (kredietverleningen en deelnemingen), (ii) geen federale werkingsmid-
delen zijn en (iii) afhankelijk zijn van externe factoren waarop de federale overheid geen of 
slechts beperkte invloed heeft (intrestlasten van de rijksschuld).

61 De gelden van deze nieuwe leningen zijn opgenomen in titel iii van de middelenbegroting.
62 Voor een analyse van de evolutie van de rijksschuld: zie punt 6 van dit hoofdstuk.
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Tabel 22 –  Operationele onderbenutting 2019 (in miljoen euro) (*)

Omschrijving Toegekend Vereffend Saldo Aangewend

Onderbenutting van vereffeningskredieten 67.653,4 65.329,3 2.324,1 96,6 %

totaal in mindering te brengen bedragen 48.288,8 46.894,0 1.394,7

Intrestlasten van de rijksschuld 8.474,2 8.411,4 62,8

Toekenning van kredieten en deelnemingen 1.964,4 792,8 1.171,5

Afdrachten aan de gewesten  
en de gemeenschappen

13.786,1 13.762,6 23,5

Afdrachten aan de sociale zekerheid 17.886,1 17.843,4 42,7

Afdrachten aan de lokale overheden 2.805,1 2.710,8 94,3

Bijdrage EU 3.372,9 3.372,9 0

Totaal 19.364,6 18.435,3 929,3 95,2 %
(*)  Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof

Tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2018 had de regering een (operationele) onderbenut-
tingsdoelstelling van 942 miljoen euro vastgesteld, zoals die was opgenomen in het rapport 
van het Monitoringcomité van 11 juli 201863. Het comité verminderde in juli 2019 n.a.v. de 
actualisatie van de toestand van de begroting 2019 het bedrag tot 850 miljoen euro64. De 
gerealiseerde onderbenutting van 929,3 miljoen sluit dus vrij nauw aan bij de doelstelling 
van de regering en de aanbeveling van het Monitoringscomité.

De operationele onderbenutting (929,3 miljoen euro) situeert zich bij de interdepartemen-
tale provisies (252,8 miljoen euro), de personeelsuitgaven (244,4 miljoen euro), de wer-
kingsuitgaven (170,1 miljoen euro), de investeringsuitgaven (63,4 miljoen euro) en de in-
komens- en kapitaaloverdrachten (198,6 miljoen euro). Dit is het gevolg van de natuurlijke 
onderbenutting65 en van de toepassing van de omzendbrief m.b.t. de begrotingsbehoed-
zaamheid tijdens de periode van lopende zaken.

Gebruik van de interdepartementale provisie
In 2019 waren twee interdepartementale provisies ingeschreven op sectie 06 – FOD Beleid 
en Ondersteuning66.

De eerste provisie, 428,2 miljoen euro aan vereffeningskrediet, moet de uitgaven dekken 
waarvan de regering de bestemming a priori niet voldoende kan bepalen. Dat is meestal het 
geval voor gerechtskosten, kosten voor verhuizingen, cybersecurity enz. Ze werd herver-
deeld voor een bedrag van 270,0 miljoen euro (63,1 %).

63 Rapport van het monitoringcomité van 11 juli 2018, p. 67.
64 Rapport van het monitoringcomité van 22 juli 2019, p. 51-52.
65 De departementen kunnen om diverse redenen (annulering van een contract, vertraging van een levering enz.) 

de toegekende kredieten nooit volledig besteden. Het monitoringcomité raamde de impact hiervan op 600 tot 
650 miljoen euro.

66 Daarnaast zijn er nog kleinere provisies bij de FOD Kanselarij (Diversiteit en gelijke Kansen – 0,2 miljoen euro), 
de FOD Buitenlandse Zaken (Civiel crisisbeheer – 6,3 miljoen euro) en de FOD Volksgezondheid (3,5 miljoen euro 
– Project 1733). Deze provisies werden respectievelijk voor 0,1 miljoen euro, 1,9 miljoen euro en 3,5 miljoen euro 
herverdeeld over de departementen.



54

De tweede provisie omvatte kredieten die waren bestemd voor de bestrijding van terro-
risme en radicalisering, voor een bedrag van 331,1 miljoen euro in vereffening. De vereffe-
ningskredieten die in 2019 werden overgedragen naar de betrokken departementen bedroe-
gen 240,8 miljoen euro (72,7 %).

4.2.2 Functionele benadering
Het Rekenhof deelt voor de functionele benadering van de uitgaven (65.329,3 miljoen euro) 
de departementen in op basis van hun opdrachten:

•  Ondersteunende 
departementen

•  FOD Kanselarij (sectie 02)
•  FOD BOSA (secties 06 en 07)
•  Regie der gebouwen (sectie 19)

•  gezagsdepartementen •  FOD Justitie (sectie 12)
•  FOD Binnenlandse Zaken (sectie 13)
•  FOD Buitenlandse Zaken (sectie 14)
•  Ministerie van landsverdediging (sectie 16)
•  Federale Politie (sectie 17)
•  FOD Financiën (sectie 18)

•  sociale departementen •  FOD Werkgelegenheid (sectie 23)
•  FOD Sociale Zekerheid (sectie 24)
•  FOD Volksgezondheid (sectie 25)
•  POD Maatschappelijke Integratie (sectie 44)

•  economische 
departementen

•  FOD economie (sectie 32)
•  FOD Mobiliteit (sectie 33)
•  POD Wetenschapsbeleid (sectie 46)

•  Specifieke begrotingssecties •  dotaties aan de koninklijke familie, de parlementaire 
instellingen en de gewesten en gemeenschappen  
(sectie 01)

•  werkingsuitgaven en intrestlasten van de Rijksschuld  
(sectie 51)

•  bijdrage aan de europese Unie (sectie 52)

Grafiek 9 –  Verdeling van de uitgaven 2019 volgens de functionele benadering (in %) (*)

Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } - Verdeling van de uitgaven 2019 volgens de 
functionele benadering (in %) (*) 
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(*)  een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.8 van Volume ii van dit Boek.

Bron: Rekenhof
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De specifieke begrotingssecties nemen 39,6 % van de uitgaven (25.861,1 miljoen euro) voor 
hun rekening. Deze secties bestaan grotendeels uit dotaties (13.526,6 miljoen euro) en 
intrestlasten van de rijksschuld (8.358,4 miljoen euro) en in mindere mate uit de bijdra-
gen aan de Europese Unie (3.372,9 miljoen euro) en de werkingskosten van de rijksschuld 
(640,4 miljoen euro).

Bij de sociale departementen (22.244,6 miljoen euro) bevindt de belangrijkste uitgaven-
stroom zich in sectie 24 Sociale zekerheid (20.196,5 miljoen euro). Het betreft voornamelijk 
de dotaties aan de socialezekerheidsinstellingen (18.333,4 miljoen euro) en de tegemoetko-
mingen aan personen met een handicap (1.789,9 miljoen euro).

Wat de gezagsdepartementen betreft, zijn de uitgaven vrij gelijkmatig verdeeld over de on-
derliggende secties met Defensie (2.781,1 miljoen euro) en de Federale Politie (2.105,6 mil-
joen euro) als (lichte) uitschieters.

De uitgaven van de economische departementen situeren zich voornamelijk bij sectie 33 – 
Mobiliteit en Vervoer (3.270,1 miljoen euro).

4.2.3 Economische benadering (ESR)
Onderstaande grafiek geeft de uitgaven 2019 weer vanuit de economische benadering.

Grafiek 10 –  Verdeling van de uitgaven 2019 volgens de economische benadering (volgens 
begunstigde – in %) (*)
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(*)  een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.7 van Volume ii van dit Boek.

Bron: Rekenhof

Meer dan de helft van de uitgaven betreft financiële stromen binnen de overheden 
(36.830,4 miljoen euro). Binnen deze categorie is de stroom naar de sociale zekerheid de 
belangrijkste (17.843,4 miljoen euro), gevolgd door de transferten aan de gemeenschap-
pen en de gewesten. Die zijn hoofdzakelijk het gevolg van de financieringswet van 16 janu-
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ari 1989 (13.762,6 miljoen euro). Punt 4.2.4 hieronder gaat hier verder op in.

12,9 % van de uitgaven heeft betrekking op de intrestlasten (8.415,0 miljoen euro), waarvan 
het merendeel (8.411,4 miljoen euro) gerelateerd is aan de rijksschuld.

De personeelsuitgaven (5.888,2 miljoen euro) vertegenwoordigen minder dan 10 % van de 
uitgaven van 2019. De investeringen (684,5 miljoen euro) en werkingsuitgaven (1.948,8 mil-
joen euro) blijven ook in 2019 relatief laag.

De financiële stromen naar het buitenland (4.831,5 miljoen euro) hebben grotendeels be-
trekking op de bijdrage aan de Europese Unie (3.372,9 miljoen euro), de subsidies in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (661,6 miljoen euro67) en 
de Belgische bijdrage aan internationale instellingen op het vlak van wetenschapsbeleid 
(223,1 miljoen euro68).

De financiële stromen naar bedrijven (3.932,9 miljoen euro) omvatten o.a. de dotaties aan 
de NMBS en Infrabel (1.413,2 miljoen euro), investeringen in het spoorwegnet (1.501,9 mil-
joen euro) en bpost (168,6 miljoen euro)69.

De financiële stromen naar gezinnen (2.797,9 miljoen euro) omvatten voornamelijk de tege-
moetkomingen aan personen met een handicap (1.789,9 miljoen euro70), de inkomensgaran-
tie aan ouderen (597,6 miljoen euro71), de vergoedingen voor juridische bijstand (106,6 mil-
joen euro72) en de terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering 
(HZIV – 75,6 miljoen euro73).

67 FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.54.
68 POD Wetenschapsbeleid – begrotingsafdeling 46.60.
69 Vergoeding van de concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften.
70 FOD sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.55.3.
71 FOD sociale zekerheid – Ba 245844343108.
72 FOD Justitie – begrotingsprogramma 12.56.1.
73 POD maatschappelijke integratie – begrotingsprogramma 44.55.1.
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4.2.4 Federale uitgaven
De federale uitgaven bestaan voor 57,7 % uit afdrachten aan andere overheden (37.689,7 mil-
joen euro) die het resultaat zijn van de wetgeving. De “eigen uitgaven” van de federale over-
heid bedragen in 2019 27.639,6 miljoen euro (42,3 %).

Grafiek 11 –  Verdeling van de uitgaven over de verschillende overheden (in %)

Bron: Rekenhof 
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Bron: Rekenhof

De eigen uitgaven van de federale overheid kunnen verder als volgt worden opgedeeld:

Grafiek 12 –  Verdeling van de eigen uitgaven 2019 van de federale overheid (in %)

De eigen uitgaven van de federale overheid kunnen verder als 
volgt worden opgedeeld: 
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Bron: Rekenhof

De inkomens- en kapitaaloverdrachten aan de gewesten en gemeenschappen (13.762,6 mil-
joen euro), aan de lokale overheden (2.710,8 miljoen euro) en aan de sociale zekerheid 
(17.843,4 miljoen euro) maken geen deel uit van de eigen uitgaven van de federale overheid.
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De financiële stromen binnen de federale overheid (2.513,6 miljoen euro) omvatten o.a. de 
dotaties aan Fedasil (410,7 miljoen euro), de Regie der Gebouwen (647,0 miljoen euro) en 
het FAVV (97,7 miljoen euro), en de uitgaven voor de federale wetenschappelijke instellin-
gen (115,1 miljoen euro).

Ook de financiële stromen naar het buitenland (1.458,6 miljoen euro) zijn binnen de fede-
rale overheid lager dan die stromen in grafiek 10. Het verschil is de bijdrage die België als 
lidstaat jaarlijks moet betalen aan de Europese Unie (3.372,9 miljoen euro in 2019).

Voor de inhoud van de overige stromen wordt verwezen naar de toelichting onder  
grafiek 10.

4.2.5 Encours 2019
Het openstaande bedrag aan verbintenissen die na 2019 kunnen worden vereffend, het zo-
genaamde encours, bedraagt op 31 december 2019 12.194,0 miljoen euro, dit is een stijging 
met 234,0 miljoen euro tegenover 1 januari 2019 (11.959,9 miljoen euro). De volgende tabel 
geeft een overzicht van de evolutie ervan.

Tabel 23 –  Evolutie (1) van de belangrijkste nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro) (2)

Sectie Encours 
1/1/2019

Vast-
leggingen 

2019

Annulaties 
en niet-

overdrachten

Vereffend 
2019

Encours 
31/12/2019

Wijziging Aandeel 
in het 

encours
Absolute 

cijfers In %

FOD 
Buitenlandse 
Zaken

1.635,6 1.193,5 4,8 1.623,5 1.200,8 -434,8 -26,6 % 9,8 %

Defensie 8.545,6 3.539,3 16,2 2.781,1 9.287,6 +742,0 +8,7 % 76,2 %

FOD 
economie

475,7 562,1 8,6 535,8 493,4 +17,7 +3,7 % 4,0 %

anderen 1.303,0 94.279,3 90,7 94.279,5 1.212,2 -90,9 -7,0 % 9,9 %

Totaal 11.959,9 99.574,2 120,3 99.219,8 12.194,0 +234,0 +2,0 % 100 %

(1)  enkel de departementen met een aandeel van meer dan 4 % van het encours of met een uitzonderlijke toename zijn 
opgenomen. Voor de meeste departementen bedraagt het aandeel tussen de 0 % en 2 % en neemt het encours verder 
af. Voor een gedetailleerd overzicht per departement verwijst het Rekenhof naar de bijlagen van volume ii.

(2)  Door afrondingsverschillen zijn afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: FOD BOSA en Rekenhof

De toename van het encours is bijna integraal aan Defensie toe te schrijven (+742,0 mil-
joen euro). Het betreft voornamelijk de aankoop van militaire investeringen in het kader 
van het meerjarenplan “Strategische visie voor Defensie” en de militaire programmawet 
van 23 mei 201774 (zie ook punt 4.5).

Het relatief hoge encours bij de FOD Buitenlandse Zaken (1.200,8 miljoen euro) is vooral 
toe te schrijven aan de meerjarige bijdragen voor ontwikkelingssamenwerking vastgelegd 
in 2017. Het departement zal de komende jaren zijn encours verder vereffenen.

74 Wet van 23 mei 2017 houdende de programmering van militaire investeringen in de periode 2016-2030.
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Het encours bij de FOD Economie heeft voornamelijk betrekking op de meerjarige financie-
ring van het nucleair passief (326,7 miljoen euro) vastgelegd in 2010.

4.3 Meerjarenoverzicht
Hierna worden de realisaties in 2019 vergeleken met deze van de voorbije vijf jaren75.

4.3.1	 Uitgaven	volgens	de	economische	classificatie

4.3.1.1 Algemeen
De uitgaven (in absolute waarde) evolueerden de afgelopen vijf jaar volatiel. De oorzaken 
zijn divers en verschillen per uitgavenrubriek zodat een bespreking per rubriek aangewe-
zen is. Daarnaast beïnvloeden ook macro-economische parameters zoals inflatie en econo-
mische conjunctuur de evolutie.

Grafiek 13 –  Samenstelling van de uitgaven volgens de economische classificatie in de  
periode 2015-2019 (in miljoen euro (*) en in %)

2015 2016 2017 2018 2019
Financiële stromen binnen de 
overheden 51,08% 51,63% 55,79% 55,15% 56,38%

Financiële stromen naar het 
buitenland 7,20% 9,54% 6,30% 7,03% 7,40%

Financiële stromen naar 
gezinnen 4,09% 3,50% 3,95% 4,19% 4,28%

Financiële stromen naar 
bedrijven 8,80% 8,05% 5,93% 6,68% 6,02%

Intrestlasten 16,98% 15,65% 15,07% 13,83% 12,88%
Personeels-, werkings- en 
investeringsuitgaven 11,84% 11,63% 12,96% 13,12% 13,04%

8.013,8 8.150,9 8.104,4 8.269,0 8.521,6

11.487,5 10.970,7 9.421,7 8.715,1 8.415,0

5.955,9 5.643,5 3.707,7 4.211,3 3.932,9 

2.768,6
2.449,9 2.467,5 2.639,1 2.797,9

4.869,3 6.687,1
3.941,2 4.427,8 4.831,5

34.562,5 36.182,0
34.879,4 34.747,9 36.830,4

(*)  Voor een gedetailleerd overzicht zie tabel B.9 in volume ii van dit Boek.

Bron: Rekenhof

75 De uitgaven van de rijksschuld (33.890,5 miljoen euro in 2019) worden hier niet besproken.
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4.3.1.2 Financiële stromen binnen de overheden
De financiële stromen binnen de overheden blijven de belangrijkste uitgavencategorie, zo-
wel in absolute cijfers als in aandeel. Dit komt onder meer door de zesde staatshervorming 
en de wijziging van de financieringswet van 16 januari 1989. Sinds 2015 zijn de afdrachten 
aan de gewesten en gemeenschappen via de algemene uitgavenbegroting jaarlijks toegeno-
men.

Tabel 24 –  Financiële stromen naar de gewesten en gemeenschappen in de periode 2015-2019 
(in miljoen euro)

2015 2016 2017 2018 2019

inkomens- en  
kapitaaloverdrachten aan de 
gewesten en gemeenschappen

11.216,6 12.600,9 12.963,6 13.381,8 13.762,6

Bron: Rekenhof

Ook de financiering van de sociale zekerheid wijzigde in de periode 2015-2019. Dit verklaart 
de daling in absolute cijfers in 2017, 2018 en 2019. In 2015 daalden de afdrachten aan de so-
ciale zekerheid ten voordele van de afdrachten aan de gewesten en de gemeenschappen76. 
Daarnaast wijzigde in 2017 de berekening van de toelagen aan de stelsels werknemers en 
zelfstandigen. Hierdoor verloopt een groter gedeelte van de afdrachten naar de sociale ze-
kerheid via de alternatieve financiering (toewijzingsfondsen). Deze daling wordt in grote 
mate gecompenseerd door de financiering van de overheidspensioenen via de afdrachten 
aan de sociale zekerheid vanaf 2017. Voordien maakte deze financiering deel uit van de in-
komensoverdrachten binnen de federale overheid stricto sensu77.

Tabel 25 –  Financiële stromen naar de sociale zekerheid in de periode 2015-2019 (in miljoen euro)

2015 2016 2017 2018 2019

inkomensoverdrachten  
aan de sociale zekerheid

8.112,7 8.210,4 17.248,9 16.568,6 17.843,4

Financiering overheidspensioenen 11.261,7 10.769,1 n.v.t n.v.t n.v.t

Totaal 19.374,4 18.979,5 17.248,9 16.568,6 17.843,4

n.v.t.: niet van toepassing

Bron: Rekenhof

Daarnaast zijn de financiële stromen naar de lokale overheden sterk toegenomen. Ter-
wijl deze in 2015 1.993,8 miljoen euro bedroegen, namen zij in 2019 toe met 716,9 miljoen 
(+35,9 %) tot 2.710,8 miljoen euro.

76 in 2014 bedroegen de afdrachten aan de sociale zekerheid 14.230,5 miljoen euro.
77 Zie ook de bespreking van de meerjarenevolutie van de middelenbegroting in punt 3.3 in hoofdstuk 2.
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Tabel 26 –  Financiële stromen naar de lokale overheden in de periode 2015-2019 (in miljoen euro)

2015 2016 2017 2018 2019

FOD Binnenlandse Zaken 286,2 321,8 335,5 354,5 363,2

Federale Politie  
en geïntegreerde werking

714,4 746,9 916,5 966,2 990,5

POD maatschappelijke integratie, 
strijd tegen de armoede en sociale 
economie

974,1 1.100 1.220,5 1.286,7 1.317,6

anderen 19,1 15,3 17,7 35,3 39,5

Totaal 1.993,8 2.184,0 2.490,2 2.642,7 2.710,8

Bron: Rekenhof

De evolutie is het gevolg van:

• de toename van de financiering van de hulpverleningszones (FOD Binnenlandse Zaken: 
sinds de hervorming van de brandweerzones in 2015 kent de federale overheid bijko-
mende kredieten toe voor de harmonisering van de vergoedingen en steun voor aanwer-
vingen en investeringen);

• de toename van de dotaties aan de lokale politiezones (Federale Politie): het Grond-
wettelijk Hof vernietigde in 2014 de uitzonderingsregels inzake pensioenleeftijd voor 
het operationele kader van de geïntegreerde politie78. Ter compensatie ontwikkelde de 
regering een nieuw systeem van eindeloopbaan bij de politie waarvoor vanaf 2016 in bij-
komende middelen moest worden voorzien. Wat de lokale politie betreft, bedroeg deze 
bijkomende financiering 30 miljoen euro in 2016. Daarnaast werden de middelen voor 
de lokale politie uit het Verkeersveiligheidsfonds vanaf 2017 rechtstreeks ingeschreven 
in de begroting van de Federale Politie (ongeveer 100 miljoen euro in 2017);

• de toename van de toelagen aan de OCMW’s voor het recht op maatschappelijke inte-
gratie (POD Maatschappelijke Integratie): het aantal begunstigden is de laatste jaren 
aanzienlijk toegenomen, o.a. door de asielcrisis en het wegvallen of het beperken van de 
wachtuitkeringen voor jonge werklozen. Ook de uitbreiding van het Geïndividualiseerd 
Project Maatschappelijke Integratie (GPMI)79 naar nieuwe categorieën van leefloners en 
de overheveling van de subsidiair beschermden80 naar de RMI-wet droegen bij tot de 
toename van het aantal begunstigden.

78 met de artikelen 85 e.v. van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen werd de pensioenleeftijd 
binnen de overheidssector gewijzigd. Voor de personeelsleden van het operationele kader van de geïntegreerde 
politie bleven echter de uitzonderingsregels van toepassing die zijn opgenomen in de artikelen 5 en 10 van de 
wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebben-
den om een vervroegd rustpensioen te bekomen. als gevolg van het arrest van het grondwettelijk Hof (arrest  
nr. 103/2014 van 10 juli 2014) konden de personeelsleden van het operationele kader van de geïntegreerde politie 
vanaf 11 juli 2014 niet langer steunen op deze uitzonderingsregels.

79 ministerraad van 25 maart 2016 (punt 29) en brief van de minister van Begroting van 24 maart 2016. 
80 De subsidiair beschermden hadden voorheen, in tegenstelling tot de erkende vluchtelingen, recht op een equi-

valent van het leefloon in het kader van het recht op maatschappelijke hulp. Door de aanpassing van de RMI-wet 
hebben zij voortaan net zoals erkende vluchtelingen recht op een gewoon leefloon in het kader van het recht op 
maatschappelijke integratie. 
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4.3.1.3 Financiële stromen naar het buitenland
De financiële stromen naar het buitenland blijven vrij stabiel81 (zowel in absolute cijfers als 
in aandeel), met uitzondering van een piek in 2016. Die is toe te schrijven aan de betaling in 
2016 van de Belgische bijdrage aan het Internationaal Monetair Fonds (zie verder).

4.3.1.4 Financiële stromen naar de gezinnen
De financiële stroom aan de gezinnen kent zowel in aandeel als in absolute cijfers een te-
rugval in 2016, maar neemt sindsdien opnieuw in belang toe (van 4,09 % in 2015 tot 4,28 % 
in 2019).

De belangrijkste toelage betreft de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
(FOD Sociale Zekerheid). Die toelage bestaat enerzijds uit de “inkomensvervangende- en 
integratietegemoetkomingen” (IVT-IT) en anderzijds uit de “tegemoetkomingen hulp aan 
bejaarden” (THAB). De zesde staatshervorming voorziet in de overheveling van de THAB 
naar de gemeenschappen, wat de terugval in 2016 verklaart. Door de stijging vanaf 2017 van 
het aantal IVT-IT-begunstigden is de toelage opnieuw toegenomen tot 1.789,9 miljoen euro 
in 2019.

Tabel 27 –  Tegemoetkoming aan personen met een handicap in de periode 2015-2019 (in miljoen euro)

2015 2016 2017 2018 2019

toelagen tegemoetkoming  
personen met een handicap

1.958,6 1.505,4 1.550,8 1.677,7 1.789,9

Bron: Rekenhof

4.3.1.5 Financiële stroom naar de bedrijven
Vanaf 2017 blijven de financiële stromen naar de bedrijven zowel in absoute cijfers als in 
aandeel vrij stabiel82. In 2015 en 2016 was het niveau van deze stromen iets hoger, als gevolg 
van de aflossingen, wisselverliezen en uitgaven van afgeleide producten in het kader van 
het beheer van de rijksschuld. Het wegvallen in de volgende jaren van annulatiepremies van 
vroeger afgesloten swaps83 verklaren de verdere daling.

4.3.1.6 Intrestlasten
De intrestlasten dalen zowel in absolute cijfers als in aandeel als gevolg van de aanhoudend 
lage intrestvoeten en het wegvallen van de te kapitaliseren intresten voor het Zilverfonds 
sinds 2017.

4.3.1.7 Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven
De personeels-, werkings- en investeringsuitgaven zijn zowel in absolute cijfers als in aan-
deel licht gestegen.

81 Zoals eerder aangegeven, omvat deze stroom in hoofdzaak de Belgische bijdrage aan de europese Unie en de 
subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

82 Zoals aangegeven in punt 4.2.3, omvatten deze stromen vooral de dotaties aan de nmBs, infrabel en bpost.
83 Respectievelijk 2.594,6 miljoen euro en 2.399,9 miljoen euro. De daling van de annulatiepremies voor swaps in 

2017 wordt verklaard doordat de laatste indekkingsswaps in 2016 zijn afgewikkeld. Ook de iets lagere uitgaven 
voor intresten in het kader van swaps vormen een, zij het minder belangrijke, oorzaak voor de daling van de uitga-
ven van afgeleide producten. Deze uitgaven behoren niet tot de operationele werking van de federale overheid en 
beïnvloeden het vorderingensaldo dus niet.
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4.3.2 Operationele onderbenutting
Het bereiken van de operationele onderbenutting vormt voor de regering een belangrijk 
instrument in het kader van het beheer van de uitgaven. Uit onderstaande grafiek blijkt dat 
de onderbenutting in 2019 is gedaald. Ook in 2019 bleven de principes van de begrotings-
behoedzaamheid gelden, maar de FOD BOSA legde geen administratieve blokkeringen op 
in Fedcom.

Grafiek 14 –  Operationele onderbenutting in de periode 2015-2019 (in miljoen euro en in %)
Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } - Operationele onderbenutting in de periode 
2015-2019 (in miljoen euro en in %) 
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Bron: Rekenhof

4.3.3 Encours
Het encours steeg met 5.890,9 miljoen euro (of 93,5 %) in de periode 2015-2019. De stijging 
is vooral toe te schrijven aan:

• de aankoop van militaire investeringen in 2018 en 2019 (zie hoger) door Defensie;
• de vastlegging in 2018 van de eerste contracten voor de bouw van Shape-village door 

de FOD Kanselarij. Het departement verwacht de opstart van de werken en de eerste 
betalingen pas in 2020;

• de vastlegging in 2017 door de FOD Buitenlandse Zaken van de meerjarige bijdragen 
voor ontwikkelingssamenwerking (zie hoger).

Het encours bij de FOD Financiën daarentegen daalde in 2016 door de betaling van de Bel-
gische bijdrage aan het IMF84.

84 Deze bijdrage bedroeg 1.697,9 miljoen euro.
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Grafiek 15 –  Encours in de periode 2015-2019 (in miljoen euro)
Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } - Encours in de periode 2015-2019 
(in miljoen euro) 

Bron: Rekenhof 
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4.4 Impact van de COVID-19-crisis op de primaire uitgaven van 2020
De COVID-19-crisis heeft zowel maatschappelijk als economisch en budgettair een bijzon-
der negatieve impact. Ze dwingt de regeringen, zowel federaal als op het niveau van de 
deelentiteiten, om uitzonderlijke maatregelen te nemen, met grote budgettaire gevolgen.

De federale overheid verrichtte in de maanden maart-september 2020 voor 1.385,2 mil-
joen euro bijkomende uitgaven ter bestrijding van de COVID-19-crisis (vereffende kredie-
ten). Het betrof vooral de aankoop van medisch (beschermings)materiaal door de FOD 
Volksgezondheid (718,5 miljoen euro).

Het overgrote deel van deze bijkomende COVID-19-uitgaven wordt gefinancierd vanuit de 
interdepartementale provisie (1.355,3 miljoen euro, d.i. 97,9 %). Het krediet binnen deze 
provisie voorbehouden voor de financiering van de COVID-19-uitgaven bedraagt in to-
taal 4 miljard euro. Hiervan was eind september 2020 2.152,7 miljoen euro verdeeld over 
de departementen, waarvan 1.048 miljoen euro voor de FOD Volksgezondheid, 316,5 mil-
joen euro voor de FOD Financiën en 272,8 miljoen euro voor de FOD Sociale Zekerheid.

Het Rekenhof herinnert eraan dat wat de sociale zekerheid betreft, het geraamd had dat de 
COVID-19-crisis op 15 augustus 2020 een verlies aan ontvangsten van 6,2 miljard euro had 
veroorzaakt en 7,8 miljard bijkomende uitgaven85.

85 Rekenhof, 177e Boek van het Rekenhof, deel II – Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers, Brussel, september 2020, 164 p., www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
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4.5 Commentaar bij de begrotingssecties

Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging
Door het hoge aantal personeelsafvloeiingen (ontslag en pensionering) namen de perso-
neelsuitgaven van Defensie in de periode 2015-2019 met 169,8 miljoen euro af86. De wer-
kings- en investeringsuitgaven stegen daarentegen aanzienlijk (+491 miljoen euro).

De stijging van de werkingsuitgaven in 2019 (+103,6 miljoen euro tegenover 2018) is toe te 
schrijven aan de stijgende uitgaven voor training en dagelijkse werking van het departe-
ment (onderhoud van de infrastructuur en van de informatica- en communicatiesystemen, 
zendingskosten, medische zorgen, vorming, kledij en uitrusting …).

De stijging van de investeringsuitgaven kadert in de investeringsprogramma’s van de stra-
tegische visie voor Defensie en is het gevolg van enkele dringende investeringen op korte 
termijn.

Tabel 28 –  Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven van Defensie in de periode 2015-2019 
(in miljoen euro)

2015 2016 2017 2018 2019

Personeel 1.648,1 1.633,0 1.588,5 1.512,1 1.478,3

Werking 551,1 543,8 554,2 562,2 665,8

investeringen 163,3 248,9 321,1 489,8 539,6

Totaal 2.362,5 2.425,7 2.463,8 2.564,1 2.683,7

Bron: Rekenhof

Het programma 16.50.22 omvat de kredieten voor de aankopen van militair materieel. Ze 
hebben betrekking op:

• investeringen voorafgaand aan de huidige strategische visie voor Defensie (dus voor 2016)
• het plan voor dringende investeringen op korte termijn;
• de investeringsprogramma’s van de huidige strategische visie voor Defensie.

Investeringen voorafgaand aan de strategische visie voor Defensie
In het kader van deze investeringen vereffende Defensie in 2019 125,6 miljoen euro en ont-
ving het voor 171,3 miljoen euro aan leveringen. Omdat enkel die laatste volgens ESR een 
impact hebben op het vorderingensaldo, valt dit saldo 45,7 miljoen euro negatiever uit87. 
Het betreft voornamelijk vereffeningen en leveringen in het kader van de A400M-trans-
portvliegtuigen88.

86 Het aantal militairen (Vte) bedroeg voor 2015 30.172 en daalde tot 25.199 in 2019. Voor het burgerpersoneel was 
dit 1.680 Vte in 2015 en 1.321 Vte n 2019.

87 Om de eSR-correctie te bepalen, moet gekeken worden naar het saldo tussen leveringen en vereffeningen. In dit 
geval liggen de leveringen hoger dan de vereffeningen met als gevolg een negatieve impact op het vorderingen-
saldo.

88 Met name 120,2 van de 125,6 miljoen euro aan vereffeningen en 161,6 van de 171,3 miljoen euro aan leveringen.
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Dringende investeringen op korte termijn
In oktober 2016 besliste de ministerraad dat Defensie in de periode 2017-2019 288,6 mil-
joen euro kredieten kon gebruiken voor dringende investeringen op korte termijn89. Van dit 
krediet legde Defensie 10 miljoen euro vast in 2016, 94,3 miljoen euro in 2017 en 120,8 mil-
joen euro in 201890.

In 2019 zijn de laatste programma’s van het plan voor dringende investeringen op korte 
termijn vastgelegd voor 67,9 miljoen euro (zie tabel hieronder). Na 2019 zijn geen vastleg-
gingskredieten meer nodig voor de uitvoering van dit investeringsplan.

Tabel 29 –  Vastleggingskredieten 2019 in het plan voor dringende investeringen op korte termijn 
(in miljoen euro)

Programma Planning Realisatie

Light Troop Transport Vehicle (lttV) – boordbewapening 4,0 4,0

tactische radio’s type SYNAPS (compatibel PRg4) 42,8 48,8(1)

Soldier radios 18,5 12,8

Totaal 65,3 67,9(2)

(1)  De eerste raming van de markt gebeurde tijdens de prospectiefase, toen het industriële project “Radios sYnaPs” 
zich nog in de industriële ontwikkelingsfase bevond. Daardoor was het niet mogelijk om de technische specificaties 
en de prijzen exact te kunnen bepalen.

(2)  inclusief 2,3 miljoen euro voor een complementair visum lttV.

Bron: Rekenhof en Defensie

Van de dringende investeringen die in 2016, 2017, 2018 en 2019 werden vastgelegd, veref-
fende Defensie in 2019 47,4 miljoen euro. Het ontving in dat jaar voor 72,7 miljoen euro 
aan leveringen91. Rekening houdend met de ESR-regelgeving (supra) bedraagt de negatieve 
impact op het vorderingensaldo dus 25,3 miljoen euro. In 2017 en 2018 ontving Defensie 
38,1 miljoen euro en 19,7 miljoen euro aan leveringen. Het leeuwenaandeel (162,5 mil-
joen euro) van de investeringen vastgelegd in 2016, 2017, 2018 en 2019 (293 miljoen euro) 
zal dus de komende jaren worden geleverd en de vorderingensaldi van die jaren belasten.

89 Het betreft een variabel krediet van 200 miljoen euro uit de reserves van de oude begrotingsfondsen 16.1 (Fonds 
voor prestaties tegen betaling), 16.2 (Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de ver-
vreemding van overtallig geworden materieel, waren en munitie die deel uitmaken van het aan het beheer van 
de minister van landsverdediging toevertrouwde patrimonium) en 16.3 (Fonds voor wedergebruik van de ont-
vangsten voortvloeiend uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer 
van de minister van landsverdediging toevertrouwde patrimonium) overgedragen naar het begrotingsfonds 
16.4 (Fonds voor wedergebruik van ontvangsten uit prestaties voor derden, uit de vervreemding van overtollig ge-
worden materieel, waren en munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het 
aan het beheer van de minister van landsverdediging toevertrouwde patrimonium). Dit bedrag werd aangevuld 
met 88,6 miljoen euro uit de middelenenveloppe van 9,2 miljard euro (in prijzen 2015 exclusief inflatie) voor de 
investeringen in het kader van de strategische visie.

90 De uitvoering in 2017 en 2018 van het plan voor dringende investeringen op korte termijn is behandeld in: Reken-
hof, 175e Boek, Volume i, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, okto-
ber 2018, p. 61-63 en 176e Boek van het Rekenhof, Deel III – Algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de 
federale Staat, oktober 2019, p. 56-59, www.rekenhof.be.

91 Het betreft onder meer de levering van multirole radio’s (38,2 miljoen euro), upgrades van de F16-gevechtsvliegtui-
gen (9,6 miljoen euro), Shared Air Traffic Control System/Virtual Control Center (9 miljoen euro) en Collective Range 
Target System (5,4 miljoen euro).

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/
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Investeringen in het kader van de strategische visie voor Defensie
Voor de investeringen in het kader van de strategische visie was in de ontwerpbegroting 
2019 1.923,8 miljoen euro vastleggingskredieten ingeschreven. De geplande investeringen 
hadden betrekking op de programma’s waarvoor volgens de militaire programmatiewet92 
in 2019 verbintenissen zouden worden aangegaan, maar ook op dossiers waarvan de toewij-
zing van 2018 naar 2019 was uitgesteld93.

In 2019 werd de gunning van negen investeringsprogramma’s94 naar 2020 verwezen en wer-
den twee dossiers95 stopgezet.

In het regime van de voorlopige kredieten was in 2019 1.750,2 miljoen euro aan vastleggings-
kredieten beschikbaar voor de investeringsprogramma’s van de strategische visie. Hiervan 
benutte Defensie in 2019 64,5 % (1.128,6 miljoen euro – zie tabel hierna). Het departement 
schrijft de onderbenutting toe aan vertragingen in dossiers, aan het uitstel en de stopzet-
ting van een aantal investeringsdossiers (zie boven) en aan de periode van lopende zaken.

92 Wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030.
93 nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen, vervanging van Light Multirole Vehicles (lmV)-lynx, trainingsmaterieel 

voor duelsimulatie, korte-afstandsradar.
94 gepantserde lichte en zware vrachtwagens (geraamd bedrag 327,1 miljoen euro), commando- en liasonvoertui-

gen (142 miljoen euro), deelname aan internationaal trainingscentrum nH90 (24,3 miljoen euro), tactische dro-
nes (21,5 miljoen euro), nieuwe systemen voor commandocapaciteit voor operaties in nationale wateren (5,5 mil-
joen euro), medium mobiele ontsmettingsstations (3,7 miljoen euro), mini-drones (3,3 miljoen euro), operationele 
inlichtingen-analysetools (2,2 miljoen euro) en upgrade kustpatrouillevaartuigen (1,1 miljoen euro).

95 Finale upgrade huidige fregatten (geraamd bedrag 30,9 miljoen euro) en Team Trainer Spike Missile (3,9 mil-
joen euro).
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Tabel 30 –  Benutting vastleggingskredieten 2019 in de investeringsprogramma’s 2019 van de 
strategische visie voor Defensie (in miljoen euro)

Programma Planning Realisatie Toelichting

nieuwe 
mijnenbestrijdings-
vaartuigen

1.178,2 1.047,8(1)

NH90-helikopters 
block update

87,4 4,9 Dringende aanpassing van de software  
(Software Release 2); de rest van  
de block update is uitgesteld naar 2020 en 2021

Multirole radio’s 19,2 22,9 De verhoging is te wijten aan een wijziging van 
de behoeften tussen de ondertekening van de 
“letter of Offer and Acceptance”  
(lOA)-amendement 1 (november 2018) en een 
lOA-amendement 2 (augustus 2019). Samen 
met een hogere wisselkoers eUR/UsD leidde dit 
tot een hoger vastleggingsbedrag.

trainingsmaterieel 
voor duelsimulatie 
(miniDRa)

18,8 18,7

medisch materieel 
Role 2 (veldhospitaal)

11,1 12,2 De complexiteit van de markt, de quasi 
monopoliepositie van het beperkt aantal 
deelnemers en de vertraging tussen initiële 
raming en vastlegging van bijna 3 jaar  
hebben de uiteindelijke prijs opgedreven.

andere (2) 32,1 22,1

Totaal 1.346,8 1.128,6
(1)  inclusief 35,5 miljoen euro voor de bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen (eVB) (beslissing van de minis-

terraad van 15 maart 2019). Zoals bij de vervanging van de F-16, zag de regering in de nieuwe mijnenbestrijdingsca-
paciteit kansen om de deelnemende consortia maatregelen rond eVB te laten voorstellen. Deze eVB zijn gericht op 
de versterking van de Belgische technologische en industriële defensiebasis en vervangen het oude systeem van de 
economische compensaties dat door de europese Commissie niet langer is toegelaten. Hoewel de Belgische bedrij-
ven zelf verantwoordelijk blijven voor de onderhandelingen over en de realisatie van de projecten, krijgen ze van de 
regering ondersteuning onder de vorm van terugvorderbare voorschotten.

(2)  Het betreft: korte-afstandsradar om vijandelijk vuur (raketten, artillerie, mortieren) en Unmanned Aerial Systems 
(drones) te lokaliseren (vastgelegd bedrag 6 miljoen euro), satCOm terminals (4,1 miljoen euro), Signal Intelligence 
programma’s (singa ii) (3,5 miljoen euro), pistematerieel a400m (3,3 miljoen euro), commando en controle lucht 
(Instrument Landing Systems) (2,8 miljoen euro); light sampling kits siBCRa/RDOit (2,1 miljoen euro) en complemen-
tair visum gepantserde logistieke evacuatievoertuigen (0,3 miljoen euro).

Bron: Rekenhof en Defensie

Defensie zou aanvankelijk pas vanaf 2020 de investeringen in het kader van de strategi-
sche visie beginnen te vereffenen. In 2019 zijn echter voorschotbetalingen en betalingen in 
mindering (betalingen naargelang de uitvoering vordert) vereffend voor de aankoop van 
de F-35-gevechtsvliegtuigen (141,2 miljoen euro), de aanschaf van de nieuwe gevechtsvoer-
tuigen voor de gemotoriseerde landstrijdkrachten (91,4 miljoen euro), de verwerving van 
MALE-verkenningsdrones (32,2 miljoen euro) en de bouw van mijnenbestrijdingsvaartui-
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gen (19,9 miljoen euro) 96 en 97. Deze vereffeningen hebben er mee voor gezorgd dat de totale 
defensie-inspanning in 2019 op 0,90 % van het bbp 2019 uitkwam98. Het aanzienlijke be-
drag aan vastgelegde investeringen verklaart in grote mate de toename van het encours bij  
Defensie (9.287,6 miljoen euro – zie punt 4.2.5 van dit hoofdstuk)99.

De leveringen van het militair materieel zijn gepland tussen 2023 en 2030. Zoals al aange-
geven, zullen deze leveringen op dat ogenblik volgens de ESR-regels een negatieve invloed 
hebben op het vorderingensaldo.

Sectie	24	–	FOD	Sociale	Zekerheid
Het programma 24.55.2 bevat de werkingsmiddelen van de directie-generaal Personen met 
een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Tetra, het informaticasysteem voor het dossierbeheer, dateert van 1984. In 2014 werd ter 
vervanging van Tetra het project Handicare opgestart. Dit project voorzag in een nieuw 
globaal informaticasysteem en de ontwikkeling van een nieuwe IT-applicatie Curam. Door 
de grote problemen bij de opstart van Curam kon deze applicatie in 2016-2017 niet worden 
opgeleverd en werd de verdere uitvoering van het contract stopgezet100. De FOD was daar-
door genoodzaakt de bestaande toepassingen en mainframe te verlengen. Om de juridische 
discussie over het beheer van het project en de verantwoordelijkheid van elk van de partijen 
te kunnen beslechten, werd ook een onafhankelijke en tegensprekelijke procedure opge-
start, die nog aan de gang is.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2019 vroeg de FOD Sociale Zekerheid een krediet 
van 3,9 miljoen euro voor de continuïteit van Tetra en de ontwikkeling via Smals van een 
nieuwe IT-applicatie (project Tria). Doordat de initiële begroting 2019 niet werd goedge-
keurd, werd dit krediet niet toegekend.

Wel werden in 2019 kredieten uit de interdepartementale provisie vrijgemaakt voor de 
verlenging van Tetra (1,1 miljoen euro) en voor IT-investeringen (0,2 miljoen euro)101. Op 
18 oktober 2019 keurde de ministerraad de ontwikkeling van het project Tria goed. De FOD 
raamde de kostprijs daarvoor op 18,1 miljoen euro en de onderhoudskosten voor Tetra op 
15,3 miljoen euro (zie tabel hieronder). Voor 2020 bedragen de geraamde ontwikkelings- en 
onderhoudskosten 6 miljoen euro. Hiervan moet 3,3 miljoen euro ten laste van de recur-

96 Door een wijziging van de militaire programmatiewet (wet van 15 januari 2019 tot wijziging van bepalingen be-
treffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie (artikel 9)) zijn contractueel vastgelegde 
betalingen in mindering en voorschotbetalingen zonder esR-impact in 2018 en 2019 toch mogelijk.

97 Het vereffeningskrediet van 12,5 miljoen euro voor eVB-maatregelen is in 2019 niet benut omdat bedrijven geen 
aanvragen voor de toekenning van terugvorderbare voorschotten hebben ingediend.

98 in 2019 bedroeg de globale defensie-inspanning (defensiebegroting + militaire pensioenen + defensiegerelateerde 
uitgaven van andere departementen) 4.252,7 miljoen euro, wat neerkomt op 0,90 % van het bbp 2019 (473.085 mil-
joen euro). Defensie steunt voor de rapporteringen naar naVO en eU op de cijfers van de OesO (Economic Out-
look).

99 Het encours is het bedrag aan verbintenissen die na 2019 vereffend kunnen worden.
100 De totale uitgaven van 2014 tot 2017 voor de ontwikkeling van de toepassing Curam werden destijds becijferd op 

8,4 miljoen euro. Zie ook Rekenhof, 175e Boek, Volume i, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksverte-
genwoordigers, Volume i, Brussel, oktober 2018, p. 66, www.rekenhof.be.

101 Door deze bijkomende toekenning bedroegen de vereffeningskredieten voor informatica-uitgaven in 2019 10,4 mil-
joen euro, waarvan 10,1 miljoen euro werd aangewend.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
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rente ICT-kredieten en de provisie “nieuwe initiatieven” en 2,7 miljoen euro ten laste van de 
enveloppe “strategische acties” vallen.

Tabel 31 –  Overzicht kostprijs continuïteit Tetra en ontwikkeling Tria (in miljoen euro)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal

Continuïteit tetra 2,6 2,8 2,6 2,6 2,6 1,2 0,9 15,3

Ontwikkeling tria 0,3 3,2 3,4 4,4 3,2 1,9 1,7 18,1

Totaal 2,9 6,0 6,0 7,0 5,8 3,1 2,6 33,4

Financiering eigen kredieten 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5 22,3

Bijkomende financieringsbehoefte +0,4 -2,7 -2,7 -3,7 -2,5 +0,2 -0,1 11,1

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Het nieuwe project Tria is ondertussen opgestart. Via Smals werd een programmamanager 
aangeworven, die van start is gegaan in november 2019. Daarnaast is een team van ontwik-
kelaars en architecten aan de slag sinds november – december 2019. De vier schijven van 
voorlopige kredieten in 2020 voorzagen in elk geval niet in de extra 2,7 miljoen euro ten 
laste van de enveloppe “strategische acties”. Zonder deze extra kredieten in 2020 en in de 
komende jaren zal de nieuwe applicatie Tria niet kunnen worden ontwikkeld volgens de 
opgestelde planning.

Om het personeelstekort bij de DG Personen met een Handicap te kunnen ondervangen, 
vroeg de FOD bij de opmaak van de initiële begroting 2019 nog 2,6 miljoen euro extra kre-
dieten. Die waren nodig voor de verlenging van de tewerkstelling van 38 tijdelijken en de 
aanwerving van 25 extra personeelsleden in 2019. Deze kredieten werden in de loop van het 
jaar toegewezen vanuit de interdepartementale provisie.

5 In 2019 besliste begrotingsmaatregelen

5.1 Overzicht
Het stabiliteitsprogramma 2018-2021 (april 2018) stelde voor het begrotingsjaar 2019 voor 
Entiteit I een maximaal structureel saldo van -0,56 % van het bbp voorop. Het rapport 
van het Monitoringcomité van juli 2018, dat als basis diende om het ontwerp van initiële 
begroting 2019 voor Entiteit I op te stellen, hanteerde deze norm om de omvang van de 
saneringsinspanning vast te stellen. Voor 2019 raamde het Monitoringcomité het structu-
reel tekort op 5.280 miljoen euro en de inspanning die de regering moest leveren om de 
begrotingsdoelstellingen van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 te bereiken op 2.655 mil-
joen euro102.

Rekening houdende met de technische correcties (1.457,1 miljoen euro – zie punt 5.1.1) en 
met de gevraagde versoepeling van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
flexibiliteitsclausule voor investeringen (194,5 miljoen euro – zie punt 5.1.2), nam de re-

102 FOD Bosa, Rapport van het monitoringcomité van 11 juli 2018, p. 16, https://bosa.belgium.be/.

https://bosa.belgium.be/
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gering voor 1.035,6 miljoen euro aan saneringsmaatregelen (zie tabel 32)103. Dat bedrag 
hield geen rekening met de saneringsmaatregelen waartoe tijdens het begrotingsconclaaf 
van oktober 2014 was besloten en die nog een impact hadden in 2019.

5.1.1 Technische correcties
Hoewel een duidelijke definitie ontbreekt, zijn technische correcties aanpassingen voor bij-
voorbeeld dubbeltellingen, herramingen, onjuiste berekeningen of actualiseringen van de 
berekening van parameters bij ongewijzigd beleid. Ze mogen niet worden beschouwd als 
reële sanerings- of begrotingsmaatregelen en geven evenmin aanleiding tot herziening of 
opmaak van regelgeving.

In 2019 omvatten de technische correcties:

• een opwaartse herziening van de fiscale ontvangsten (756,8 miljoen euro)104;
• een herziening van de macro-economische parameters (170 miljoen euro);
• neerwaartse herraming van de primaire uitgaven van de departementen (157,1 mil-

joen euro)105 en van de uitgaven in de sociale zekerheid (162,6 miljoen euro)106;
• een opwaartse herziening van de niet-fiscale ontvangsten (112,4 miljoen euro);
• lagere rentelasten (98,2 miljoen euro).

Voor een bespreking van de realisatie van deze technische correcties verwijst het Rekenhof 
naar de punten 5.2 (ontvangsten) en 5.3 (uitgaven) en het Boek 2020 over de Sociale Zeker-
heid107.

5.1.2 Flexibiliteitsclausule voor investeringen
In maart 2017 werd het nationaal pact voor strategische investeringen gelanceerd. Dat wil 
een nieuwe impuls geven aan de private en overheidsinvesteringen en een hefboomeffect 
scheppen voor de economische groei, de werkgelegenheid en het sociaal beleid. In dat 
verband zijn een Strategisch Comité en verscheidene werkgroepen opgericht. In septem-
ber 2018 publiceerde het Strategisch Comité een eerste rapport met concrete adviezen over 
investeringsprojecten en omgevingsfactoren om meer investeringen mogelijk te maken108. 
Het rapport benadrukte daarbij het belang van een gunstige behandeling van de investe-

103 Om de bedragen van de technische correcties, de flexibiliteitsclausule voor nieuwe investeringen en de effectieve 
saneringsmaatregelen vast te stellen, steunt het Rekenhof in hoofdzaak op de indeling en de cijfers van het begro-
tingsconclaaf van juli 2018 en de algemene toelichting bij het ontwerp van initiële begroting 2019. Het Rekenhof 
wijkt daarbij soms af van de wijze waarop de FOD Beleid en Ondersteuning deze gegevens verwerkt. De budget-
taire impact van het verschil in benadering is echter beperkt.

104 Het betreft o.a. de structurele verhoging van de voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting (330 miljoen euro), 
het annuleren van een dubbeltelling van de kosten in verband met de activering van spaargeld (78,3 miljoen euro) 
en de herraming van het project Crossborder (betere inning van de verkeersboetes) (68,2 miljoen euro).

105 Het betreft o.a. het niet aanvaarden van de volume-effecten i.v.m. de dotatie aan Fedasil (32,7 miljoen euro) en de 
toelagen aan de OCMW’s voor het recht op maatschappelijke integratie (leefloonwet) (92,8 miljoen euro) en de 
wet van 2 april 1965 (OCmW-steun aan niet in het bevolkingsregister ingeschreven behoeftige Belgen en vreem-
delingen) (15 miljoen euro).

106 Het betreft o.a. een correctie tegenover het verslag van het monitoringcomité van de raming van de volumestij-
ging van de pensioenuitkeringen (132 miljoen euro).

107 Rekenhof, 177e Boek van het Rekenhof, deel II – Boek 2020 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers, Brussel, september 2020, 164 p., www.rekenhof.be.

108 nationaal Pact voor strategische investeringen, Verslag van het Strategisch Comité, september 2018, 93 p.,  
www.npsi-pnis.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/181002_report_nl_master_clean_web.pdf
https://www.npsi-pnis.be/nl
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ringen in het Europese begrotingstoezicht (door de toepassing van de Europese “flexibili-
teitsclausule voor investeringen”).

Bij de beoordeling van de verwezenlijkte structurele verbetering kan de Europese Com-
missie door een toepassing van de flexibiliteitsclausule in het stabiliteits- en groeipact de 
investeringen eventueel niet in rekening nemen. Deze clausule vermindert de te leveren 
structurele budgettaire inspanning van een lidstaat. Voorwaarde is dat de lidstaat die zich 
op de clausule beroept, zich in een recessie bevindt.

In overleg met de regeringen van de deelentiteiten vroeg de federale regering de Euro-
pese Commissie de flexibiliteitsclausule te herzien109. De regering vroeg de voorwaarde 
van een ongunstige conjuncturele toestand te schrappen, de in aanmerking komende in-
vesteringen uit te breiden met de projecten die door de Europese Investeringsbank (EIB)  
meegefinancierd worden en structurele hervormingen te verplichten (zie ook punt 5.2.2).

Op basis van een eventuele financiering door de EIB selecteerde de regering bij de opmaak 
van de initiële begroting 2019 acht strategische investeringsprojecten die mogelijk in aan-
merking kwamen voor de aangepaste flexibiliteitsclausule. De budgettaire impact van deze 
investeringen voor 2019 was geraamd op 194,6 miljoen euro aan vereffeningen en vermin-
derde dus de te leveren (structurele) budgettaire inspanning met dit bedrag. Het merendeel 
ervan hield verband met mobiliteit (spoorweginfrastructuur) en energie (zie punt 5.2.2).

5.1.3 Saneringsmaatregelen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de saneringsmaatregelen die de regering tij-
dens het begrotingsconclaaf van juli 2018 nam. De maatregelen zijn geclassificeerd volgens 
de indeling van de begrotingsnotificaties110. Voor een bespreking van de realisatie van de 
besparingsmaatregelen verwijst het naar de punten 5.2 (ontvangsten) en 5.3 (uitgaven) en 
het Boek 2020 over de Sociale Zekerheid.

109 Brief van 13 september 2018 van de eerste minister aan de voorzitter van de europese Commissie.
110 Voor een meer gedetailleerde opsomming van de maatregelen verwijst het Rekenhof naar de notificaties van de 

ministerraad van 26 juli 2018 en de opmerkingen van het Rekenhof hierover bij de bespreking van de initiële begro-
ting 2019 (Parl. St. Kamer, 16 november 2018, DOC 54 3293/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2019, p.64 en 87-88, www.dekamer.be).

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_26_177e_b_II_SocZk.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
http://www.dekamer.be
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Tabel 32 –  Saneringsmaatregelen, verdeeld over de uitgaven en ontvangsten (in miljoen euro en in %)

Bedrag  % Verhouding totale sanering

Uitgaven 51,7 100,0 % 5,0 %

Primaire uitgaven  
(incl. instellingen van openbaar nut)

-108,1 -209,1 % -10,4 %

Sociale Zekerheid 159,8 309,1 % 15,4 %

Ontvangsten 728,9 100,0 % 70,4 %

Fiscale ontvangsten 468,5 64,3 % 45,2 %

Niet-fiscale ontvangsten 7,5 1,0 % 0,7 %

Ontvangsten sociale zekerheid 252,9 34,7 % 24,4 %

Fraudebestrijding 255,0 100,0 % 24,6 %

Fiscale fraude 153,0 60,0 % 14,8 %

Sociale fraude 102,0 40,0 % 9,8 %

Totale saneringsmaatregelen 1.035,6 100,0 %

Bron: Rekenhof

5.2 Realisatie van de begrotingsmaatregelen met betrekking tot de ontvangsten
Ook al keurde de Kamer de initiële begroting 2019 niet goed, toch acht het Rekenhof het 
nuttig te onderzoeken in hoeverre de initieel geplande maatregelen uiteindelijk werden 
uitgevoerd.

5.2.1 Technische correcties (756,8 miljoen euro)
De regering wilde voor 756,8 miljoen euro technische correcties aan de fiscale ontvangsten 
aanbrengen.

De FOD Financiën kan veelal moeilijk de link leggen tussen de technische correcties en de 
effectieve ontvangsten. Het Rekenhof kan bijgevolg voor het gros van die correcties niet 
oordelen of ze een echte impact hebben gehad111. Het kreeg wel een aantal gegevens van de 
FOD Financiën die hierna onderzocht worden.

Voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting (330,0 miljoen euro)
De FOD Financiën stelde eind juni 2018 vast dat de voorafbetalingen in het eerste en twee-
de kwartaal van 2018 330 miljoen euro hoger waren dan de raming in het monitoring-
verslag. Voor de opmaak van de initiële ontwerpbegroting 2019 beschouwde de regering 
deze meer-ontvangsten als structureel en verhoogde ze de voorafbetalingen van 2019 met 
dit bedrag112. Daardoor verminderde de structurele budgettaire inspanning met eenzelfde 
bedrag. Het Monitoringcomité raamde de voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting 
2019 op 14.300,7 miljoen euro113. De regering verwachtte na haar technische correctie en 

111 Btw op onroerende verhuur (+5,0 miljoen euro), terugverdieneffect startersjobs (+12,0 miljoen euro), terugver-
dieneffect e-commerce (20,0 miljoen euro), terugverdieneffect toegelaten arbeid voor gepensioneerden (10,0 mil-
joen euro), terugverdieneffect arbeidsintegratiejobs (2,5 miljoen euro), de opwaartse herziening van de roerende 
voorheffing als gevolg van tariefdaling in Frankrijk (40,0 miljoen euro) en de verhoging van de geraamde ontvang-
sten uit hypotheekrechten (10,0 miljoen euro).

112 ministerraad van 26 juli 2018, Notificaties initiële begroting 2019-2021, p. 14.
113 FOD Bosa, Actualisatie 2018. Raming 2019. Meerjarenraming 2020-2021, verslag van het monitoringcomité van 

11 juli 2018, p. 35, https://bosa.belgium.be.

http://edos/eDos/Presentation/frmViewDossier.aspxhttps:/bosa.belgium.be/sites/default/files/content/documents/180711_rapport_monitoringcomite_-_2018-2021_-_na_moco.pdf
https://bosa.belgium.be
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rekening houdend met de meeropbrengst van de nieuwe maatregelen in de vennootschaps-
belasting 14.923,0 miljoen euro voorafbetalingen. Uiteindelijk bedroegen die voorafbe-
talingen 14.621,6 miljoen euro, dat is 301,4 miljoen euro minder dan geraamd. Tegenover 
2017 en 2018 nemen de voorafbetalingen wel verder toe (11.587,3 miljoen euro in 2017 en 
13.973,8 miljoen euro in 2018, dit is een stijging van respectievelijk 26,2 % en 4,6 %).

Het Rekenhof vestigt er de aandacht op dat de stijging van de voorafbetalingen samen moet 
worden bekeken met de evolutie van de kohieren (de uiteindelijke belastingaanslag). Die 
waren bij de opmaak van de initiële begroting voor 2019 geraamd op 4.572,8 miljoen euro 
(kasontvangsten)114. De werkelijk geïnde kohieren bedroegen 4.401,7 miljoen euro, dit is 
171,1 miljoen euro minder dan geraamd. De geïnde kohieren bedroegen in 2017 en 2018 res-
pectievelijk 6.865,3 miljoen euro en 5.246,5 miljoen euro, dit is een daling van respectie-
velijk 35,9 % en 16,1 %. De kasontvangsten uit de vennootschapsbelasting bedroegen in 
2019 dan ook 19.023,3 miljoen euro (voorafbetalingen + kohieren). Dat is 472,5 miljoen euro 
minder dan geraamd (19.495,8 miljoen euro).

Het Rekenhof kan bijgevolg de stelling dat de toename van de voorafbetalingen in het eer-
ste en het tweede kwartaal van 2018 (+330,0 miljoen euro) voor 100 % structureel was, niet 
bevestigen. Daarom meent het dat deze technische correctie te hoog ingeschat was.

Herraming Crossborder-project (68,2 miljoen euro)
Het Crossborder-project moet zorgen voor een vlottere inning van verkeersboetes via een 
website. Het bracht maar 17,9 miljoen euro op in 2019. Normaal zal het project ten vroegste 
in 2022 zijn doelstelling bereiken. De FOD Financiën wijst er in dit verband op dat nog een 
hele reeks projecten moet worden afgewerkt.

Verhoging van de opbrengsten uit accijnzen op diesel (cliquetsysteem) (90,0 miljoen euro)
De accijnzen op diesel brachten zowel in 2018 als in 2019 4,6 miljard euro op. Omdat in 
2019 733 miljoen euro werd teruggestort voor professionele diesel (tegenover 445 mil-
joen euro in 2018)115, is er echter geen meerwaarde. Het Rekenhof is bijgevolg van mening 
dat de technische correctie niet terecht was.

Vrijstelling van de eerste schijf van dividenden (59,4 miljoen euro)
Op basis van een raming van de Nationale Bank verminderde de regering de geraamde 
kostprijs van deze maatregel van 213,6 miljoen euro naar 154,2 miljoen euro. De vrijstelling 
werd echter minder aangevraagd dan verwacht en kostte in 2019 maar 41,9 miljoen euro.

5.2.2	 Fiscale	conclaafmaatregelen	(468,5	miljoen	euro)	en	fiscale	fraudebestrijding	
(153,0 miljoen euro)

Tijdens het begrotingsconclaaf nam de regering nieuwe fiscale maatregelen waarvan ze de 
opbrengst op 468,5 miljoen euro raamde, zoals de vermindering van de fiscale provisie voor 
het eenheidsstatuut (210,0 miljoen euro) en de fiscale impact van de bijkomende jobs als ge-

114 Deze raming steunt op de raming in het verslag van het monitoringcomité van 11 juli 2018 (p. 38).
115 De toename van de terugbetalingen is het gevolg van een hoger terugbetalingstarief en een hoger aantal verwerk-

te terugbetalingsaanvragen dan in 2018. Ook kan een terugbetalingsaanvraag betrekking hebben op verschillende 
jaren aangezien de belanghebbenden drie jaar hebben om de aanvraag in te dienen. Hierover ontbreekt echter de 
informatie.
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volg van de jobsdeal (196,4 miljoen euro). Voor de fiscale fraudebestrijding nam de regering 
voor 153,0 miljoen euro aan maatregelen116.Het parlement keurde de nodige wetgeving goed 
om de conclaafmaatregelen uit te voeren117.

De FOD Financiën kan de opbrengsten van de maatregelen echter niet opvolgen of beschikt 
daarvoor nog niet over alle gegevens. Het Rekenhof kan bijgevolg niet beoordelen of de 
maatregelen de geraamde impact hadden.

Wat de opbrengst uit harmonisering en redesign van de werkprocessen voor btw-boetes be-
treft (10,0 miljoen euro)118, meent de FOD Financiën dat deze opbrengst wellicht realistisch 
was. De FOD kan de exacte weerslag van de maatregel niet bepalen maar merkt wel een 
stijging van de ontvangsten aan btw-boetes (141,5 miljoen euro in 2019 tegenover 120,6 mil-
joen euro in 2018).

5.2.3 Impact van eerder besliste maatregelen

Taxshift in de personenbelasting
Op 1 januari 2019 trad de laatste fase van de koopkrachtverhogende maatregelen voor werk-
nemers (de taxshift) in werking: een uniforme, verhoogde belastingvrije som, een verrui-
ming van de inkomensschijf die aan 40 % belast wordt en een verhoging van het belas-
tingkrediet “fiscale werkbonus”. Deze maatregelen hadden een onmiddellijke impact in 
2019 door aanpassing van de schalen en berekeningsregels van de bedrijfsvoorheffing. De 
FOD Financiën heeft de impact van deze wijzigingen in juni 2020 herberekend en raamt 
de impact op de bedrijfsvoorheffing in 2019 op -1.665,8 miljoen euro, tegenover -1.521,7 mil-
joen euro bij de opmaak van de initiële begroting 2019.

Hervorming vennootschapsbelasting
De regering keurde op 26 juli 2017 de hervorming van de vennootschapsbelasting goed. 
Die moest budgetneutraal zijn. Het Rekenhof beschikt echter niet over een geactualiseerde 
berekening van de budgettaire weerslag ervan. De FOD Financiën is hiermee bezig maar de 
aanpassing van het simulatiemodel vraagt meer tijd dan verwacht.

Effectentaks
Hoewel het Grondwettelijk Hof de effectentaks heeft vernietigd, besliste het de gevolgen 
van de vernietigde bepalingen te handhaven “voor de referentieperiodes die eindigen voor 
of op 30 september 2019”119. In 2019 werd nog 217,0 miljoen euro aan ontvangsten geboekt. 
Ook in 2020 verwacht de FOD Financiën een opbrengst voor 2019 van 35,0 miljoen euro. In 
2018 bracht de taks nog 226,4 miljoen euro op. Bij het invoeren van de maatregel (januari 
2018) raamde de regering de jaarlijkse opbrengst op 254,0 miljoen euro120.

116 Voor een meer gedetailleerde bespreking van de nieuwe maatregelen en de fiscale fraudebestrijding ver-
wijst het Rekenhof naar zijn opmerkingen bij de initiële begroting 2019. (Parl. St. Kamer, 16 november 2018,  
DOC 54 3293/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2019, 
p.33-39, www.dekamer.be).

117 Wat de maatregel van de verhoging van de intredeleeftijd naar 59 jaar voor het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag (sWt) betreft, merkt het Rekenhof op dat cao nr. 136 van 23 april 2019 bepaalt dat deze verhoging 
pas ingaat vanaf 31 december 2019. De geraamde meerontvangst van 4,3 miljoen euro werd m.a.w. niet gehaald.

118 instructie 2018/i/41 bevat algemene richtlijnen over de omstandigheden waarin boetes kunnen worden kwijtge-
scholden of verminderd. Zie notificaties initiële begroting 2019-2021, ministerraad van 26 juli 2018, p. 14.

119 grondwettelijk Hof, arrest nr. 138/2019 van 17 oktober 2019, www.const-court.be 
120 Notificaties van de ministerraadsbeslissing van 26 juli 2018, p. 16 en 17 en bijlage p. 2/2.

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-138n.pdf
http://www.const-court.be
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5.2.4 Parlementaire initiatieven
In 2019 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers verschillende wetsvoorstellen goed 
die een budgettaire impact op de ontvangsten hadden.

Hervorming vennootschapsbelasting – afzonderlijke aanslag van vijf procent
Een onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd opgeheven alvorens 
uitwerking te krijgen121. Het ging over de afzonderlijke aanslag van 5 % als een minimum-
bezoldiging van 45.000 euro niet aan minstens één bedrijfsleider – natuurlijk persoon werd 
toegekend. De opbrengsten ervan voor 2019 (geraamd op 155,8 miljoen euro) en 2020 (ge-
raamd op 175,9 miljoen euro) werden dus geannuleerd.

Verlaging btw-tarief voor levering van bomen en planten bij tuinaanleg en –onderhoud
Sinds 1 april 2019 mogen tuinaannemers 6 % btw aanrekenen voor de levering van bloemen 
en planten in plaats van 21 %. De eventuele minderontvangsten daardoor zijn niet opge-
volgd.

Verlaging btw-tarief voor elektronische publicaties
Met ingang van 1 april 2019 werd de btw-tarifering voor elektronische publicaties verlaagd 
door de wet van 13 april 2019122 die zowel het nultarief als het 6 % btw-tarief mogelijk maakt 
op digitale publicaties. Hoewel voordien in principe 21 % btw verschuldigd was, werd sinds 
2013 het nultarief toegepast op elektronische kranten123. Daardoor heeft de btw-verlaging 
geen budgettair effect124.

Uitbreiding van de toepassing van het verlaagd tarief van 10 % voor het aanvullend pensioen
De kapitalen en afkoopwaarden van een aanvullend pensioen worden belast tegen afzon-
derlijke tarieven in de personenbelasting. Een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd 
met werkgeversbijdragen wordt (onder bepaalde voorwaarden) belast tegen 10 % als de ge-
nieter de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt bij de uitkering. De wetgever heeft de 
toepassing van dat tarief van 10 % uitgebreid tot uitkeringen bij pensionering na een vol-
ledige loopbaan. De FOD Financiën beschikt nog niet over informatie over de budgettaire 
impact van de maatregel.

5.3 Realisatie van de begrotingsmaatregelen met betrekking tot de uitgaven
Door de val van de regering in december 2018 werd de initiële begroting 2019 niet goedge-
keurd in de Kamer. In de periode van lopende zaken heeft het systeem van de voorlopige 
kredieten de continuïteit van de werking van het overheidsapparaat in 2019 verzekerd.

5.3.1 Technische correcties in de primaire uitgaven
Bij de opmaak van de initiële begroting 2019 hield de regering geen rekening met de volu-
me-effecten (verwachte stijgingen) voor de dotatie aan Fedasil (32,7 miljoen euro) en voor 

121 Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het WIB 92, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan 
de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider. 

122 Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven en tot inde-
ling van de goederen en de diensten en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde 
publicaties betreft.

123 Op basis van informatie van de FOD Financiën gaat het Rekenhof ervan uit dat de minister van Financiën hiertoe 
een protocol sloot met de vertegenwoordigers van de geschreven pers.

124 nota met betrekking tot de btw-tarifering van de digitale kranten en tijdschriften van 11 februari 2019.
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de toelagen aan de OCMW’s inzake het leefloon125 (92,8 miljoen euro) en de steun aan 
niet in het bevolkingsregister ingeschreven behoeftige Belgen en vreemdelingen126 (15 mil-
joen euro). Omdat het moeilijk was de behoeften voor 2019 in te schatten, zou ze die uit-
gavenposten herevalueren bij de begrotingscontrole 2019 op basis van de dan beschikbare 
parameters. Van zijn kant wees het Rekenhof op een mogelijke onderraming van de kredie-
ten127.

Om de hogere behoeften voor deze uitgavenposten op te vangen, vroeg de regering bij de 
wetsontwerpen tot opening van voorlopige kredieten verscheidene afwijkingen op de aan-
gepaste begroting 2018 (zie tabel 33 hieronder)128. De toegekende kredieten bedroegen op 
het einde van 2019 voor Fedasil 410,7 miljoen euro, voor het recht op maatschappelijke inte-
gratie 1.194,9 miljoen euro en voor de wet van 2 april 1965 124,2 miljoen euro. Die bedragen 
liggen hoger dan de kredieten die daarvoor in de ontwerpbegroting 2019 waren ingeschre-
ven.

Tabel 33 –  Overzicht van de technische correcties m.b.t. dotatie aan Fedasil en de toelagen aan de 
OCMW’s (in miljoen euro)

Omschrijving

Rapport 
Monitoring-
comité juli 

2018

Conclaaf 
2019

Initiële 
begroting 

2019

Gevraagde 
afwijking in 
2019 t.o.v. 

aangepaste 
begroting 

2018

Voorlopige 
kredieten 

2019

Aangewend 
2019

Fedasil 298,3 -32,7 265,6 148,8 410,7 410,7

Recht op 
maatschappelijke 
integratie

1.221,5 -92,8 1.128,7 109,8 1.194,9 1.165,8

Wet 2 april 1965 114,7 -15,0 99,7 19,4 124,2 120,5

Bron: Rekenhof

5.3.2 Flexibiliteitsclausule voor investeringen
Het Europese Economisch en Financieel Comité besprak in oktober 2018 de Belgische posi-
tion paper over de herziening van de flexibiliteitsclausule voor investeringen (zie punt 5.1.2). 
Eind 2019 kondigde de Commissie een herziening aan van de regels van het six-pack en van 
het two-pack in 2020. België wou met het indienen van een nieuwe position paper bijdragen 
aan deze evaluatie.

Door de coronacrisis heeft de Raad, op voorstel van de Commissie, op 23 maart 2020 de 
algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact geactiveerd. Die clausule 
maakt het mogelijk tijdelijk af te wijken van het aanpassingstraject in de richting van de 
begrotingsdoelstelling op middellange termijn. Het debat over de herziening van de flexi-
biliteitsclausule verdween daardoor van de agenda.

125 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 
126 Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maat-

schappelijk welzijn. 
127 Parl. St. Kamer, DOC 54 3293/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begro-

tingsjaar 2019, p.64 en 87-88, www.dekamer.be.
128 Hoewel de voorlopige kredieten in beginsel gebaseerd zijn op de kredieten van de laatst goedgekeurde begroting 

(in dit geval de aangepaste begroting 2018), zijn afwijkingen door een volume-effect mogelijk.

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3293/54K3293002.pdf


78

De strategische investeringsprojecten waarvoor een beroep zou moeten worden gedaan op 
een aangepaste flexibiliteitsclausule, werden in 2019 voor 187,5 miljoen euro vereffend (zie 
onderstaande tabel).

Tabel 34 –  Vereffening in 2019 van de strategische investeringsprojecten die onder de toepassing 
zouden vallen van de herziene flexibiliteitsclausule voor investeringen (in miljoen euro)

Project
Initiële 

begroting 
2019

Vereffend ten 
laste van de 

federale begroting
Toelichting

gewestelijk expressnet 
(gen) (1)

52,3 52,8(2) geïnvesteerd in 2019: 
43,5 (Infrabel 40,3 en NMBS 3,2)

gewestelijke 
spoorwegprioriteiten (1)

78,9 78,9(3) geïnvesteerd in 2019: 
54,8 (Infrabel 47,9 en NMBS 6,9)

toelage aan de 
onderzoeksinfrastructuur 
mYRRHa (4) (5)

34,2 34,2 FOD economie (50 %) en POD 
Wetenschapsbeleid (50 %)

nationaal instituut voor 
Radio-elementen (iRe)-
project smaRt (4) (5)

16,6 16,6 FOD economie

modernisering van de 
infrastructuur van het 
von Karman-instituut (4) (6)

5,0 5,0 POD Wetenschapsbeleid  
(transfert uit de 
interdepartementale provisie)

nieuw gebouw voor 
sciensano (1)

3,0 -

Renovatie van het 
Brusselse justitiepaleis (1)

4,3 -

thermische energie voor 
het kasteel van laken (1)

0,3 -

Totaal 194,6 187,5
(1)  Opgenomen in het verslag van het monitoringcomité van 11 juli 2018.

(2)  Bedrag opgenomen in het gen-fonds voor de realisatie van het gen in 2019.

(3)  FOD mobiliteit en Vervoer.

(4)  aanvullende projecten zoals beslist tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2018. Het conclaaf besliste om elk aanvul-
lend strategisch investeringsproject voor goedkeuring voor te leggen aan de ministerraad.

(5)  goedgekeurd door de ministerraad op 7 september 2018.

(6)  goedgekeurd door de ministerraad op 27 december 2018.

Bron: FOD Beleid en Ondersteuning

5.3.3 Nieuwe uitgaven en nieuwe initiatieven
Bij de opmaak van de initiële begroting 2019 zette de regering 108,1 miljoen euro opzij voor 
nieuwe primaire uitgaven129, voornamelijk nieuwe initiatieven130 (44 miljoen euro) en stra-
tegische investeringsprojecten.

129 Voor de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid gedu-
rende de periode van lopende zaken wordt elke vastlegging voor een overheidsopdracht of een ander contract en 
voor een toelage als een nieuwe uitgave beschouwd.

130 Voor de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid ge-
durende de periode van lopende zaken zijn nieuwe initiatieven nieuwe uitgaven die geen betrekking hebben op 
dossiers die verband houden met het dagelijks beheer van de Staat of een snelle afhandeling vereisen wegens hun 
spoedeisend karakter.
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Een groot gedeelte van de kredieten voor nieuwe initiatieven werd rechtstreeks in de ont-
werpbegroting van de departementen en van de instellingen ingeschreven en het saldo 
(ongeveer 20 miljoen euro) werd opgenomen als provisie voor “strategische acties”.

Een ontslagnemende regering kan echter geen nieuwe beleidsinitiatieven meer nemen. Bij 
het onderzoek van de diverse wetsontwerpen tot opening van voorlopige kredieten stelde 
het Rekenhof geen inbreuken op dit principe vast en de nieuwe uitgaven gepland in de ont-
werpbegroting 2019 werden niet uitgevoerd.

5.3.4 Parlementaire initiatieven met budgettaire impact op de primaire uitgaven
De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde in de loop van 2019 een aantal wetsvoor-
stellen goed met een budgettaire impact op de primaire uitgaven. Het betreft:

• een vergoedingsregeling voor thalidomide-slachtoffers;
• het verhogen van de inkomensbovengrens op voorschotten voor onderhoudsuitkeringen;
• de oprichting van een Zorgpersoneelfonds met het oog op het verbeteren van de werk-

gelegenheid in de zorgsector.

In het voorjaar van 2019 werd een door de regering goedgekeurde vergoedingsregeling voor 
de thalidomide-slachtoffers131 als wetsvoorstel ingediend en door de Kamer aangenomen132. 
De regering schreef hiervoor 5 miljoen euro in op de begroting van de FOD Beleid en On-
dersteuning133.

Een ander wetsvoorstel dat de Kamer goedkeurde, trok het bedrag op dat als inkomensbo-
vengrens geldt om voorschotten te genieten bij onderhoudsuitkeringen134. Deze maatregel 
heeft uitwerking vanaf het begrotingsjaar 2020 en zou jaarlijks een impact van ongeveer 
3 miljoen euro hebben.

De Kamer richtte met ingang van 1 november 2019 binnen de begroting van de FOD Volks-
gezondheid een begrotingsfonds op voor de verdeling van extra middelen voor de aanwer-
ving van bijkomend zorgpersoneel en de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de 
zorgsector135. Het fonds wordt gefinancierd met een voorafname op de opbrengst van de 
personenbelasting (67 miljoen euro voor de maanden november en december 2019136). Deze 

131 ministerraad van 15 februari 2019.
132 Wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitair bedrag aan personen die lijden aan aangeboren 

misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens 
de zwangerschap.

133 Wet van 29 juli 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019.
134 Wet van 13 april 2019 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatie-

vorderingen bij de FOD Financiën, om het bedrag op te trekken dat dient als inkomensbovengrens om aanspraak 
te maken op een voorschot van het onderhoudsgeld. Het inkomensplafond voor het krijgen van voorschotten werd 
opgeheven door de wet van 9 juli 2020 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst 
voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met het oog op de afschaffing van de inkomensvoorwaarde 
voor de toekenning van voorschotten op het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan kinderen en het toepasbaar 
maken van sommige bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en 
niet-fiscale schuldvorderingen en tot wijziging van artikel 11 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de 
opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst. De afschaffing zou, in vergelijking met de 
begroting 2019, leiden tot een meeruitgave van 10 tot 18 miljoen euro.

135 Wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds.
136 402 miljoen euro in 2020.
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voorafname werd pas in maart 2020 geboekt en uitgevoerd. Hierdoor vertoonde het Fonds 
eind 2019 een debettoestand van 59 miljoen euro waarvoor geen wettelijke machtiging be-
stond. Het Rekenhof bracht de betrokken ministers hiervan op de hoogte137.

6 Evolutie van de federale staatsschuld

Na de bespreking van de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van België in punt 2 van 
hoofdstuk 1, licht dit punt de staatsschuld van de federale overheid verder toe.

6.1 Evolutie van de federale staatsschuld
Het bruto uitstaande bedrag van de federale staatsschuld (hierna brutostaatsschuld) be-
droeg 393.850,3 miljoen euro op 31 december 2019138. Dit is een stijging met 4.766,4 mil-
joen euro tegenover 31 december 2018 (389.083,9 miljoen euro).

Grafiek 16 –  Brutostaatsschuld in een meerjarenperspectief (in miljoen euro)
Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } - Brutostaatsschuld in een 
meerjarenperspectief (in miljoen euro) 

Bron: FOD Financiën en Rekenhof 

2015 2016 2017 2018 2019
Brutostaatsschuld 389.862,20 405.178,70 385.914,50 389.083,90 393.850,30
In % van het bbp 93,6 94,1 86,4 84,6 83,2
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Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De brutostaatsschuld bestaat uit de door de Staat uitgegeven of overgenomen schuld 
(393.640,7 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële 
lasten (209,6 miljoen euro).

137 Brieven van 29 april 2020 aan de minister van Begroting (referentie a3-3.724.960-B1), de minister van Werk (refe-
rentie a3-3.724.960-B2), de minister van sociale Zaken en Volksgezondheid (referentie a3-3.724.960-B3) en de 
minister van Financiën (referentie a3-3.724.960-B4).

138 Deze brutostaatsschuld verschilt van de geconsolideerde schuld van de federale overheid (396.575 miljoen euro) in 
tabel 4 in hoofdstuk 1. Dit verschil heeft te maken met het feit dat de federale overheid een ruimere perimeter be-
slaat dan de federale schatkist en de schuld van de federale overheid, in tegenstelling tot de federale staatsschuld, 
een geconsolideerd gegeven is, dat ook een reeks indirecte en toegerekende schulden omvat.  
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Tabel 35 –  Evolutie van de brutostaatsschuld in 2019 (in miljoen euro)

Brutostaatsschuld 2018 389.083,9

Netto te financieren saldo +7.427,6

afname van de beheersverrichtingen -2.642,0

Wisselverschillen -5,2

Diversen +2,9

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

-16,9

Stijging van de brutostaatsschuld 4.766,4

Brutostaatsschuld 2019 393.850,3

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Het Rekenhof bespreekt hieronder kort de belangrijkste verklarende factoren voor de evo-
lutie van de brutostaatsschuld in 2019.

Netto te financieren saldo
Het netto te financieren saldo (-7.427,6 miljoen euro) bestaat uit het begrotingssaldo op 
kasbasis (-6.718,3 miljoen euro)139 en het saldo van de Schatkistverrichtingen (-709,3 mil-
joen euro)140.

Afname beheersverrichtingen
De beheersverrichtingen (7.109,8 miljoen euro eind 2019) omvatten de beleggingen op 
de interbankenmarkt en aanverwante verrichtingen, evenals de aankopen van effecten 
die in portefeuille worden gehouden. Deze beheersverrichtingen namen in 2019 af met 
2.642,0 miljoen euro tegenover 2018.

Wisselverschillen
Bij de verrichtingen met leningen in deviezen werd in 2019 een wisselwinst van 5,2 mil-
joen euro geboekt.

139 in tegenstelling tot het begrotingssaldo vermeld in punt 1 van hoofdstuk 2, dat steunt op het concept “vastgesteld 
recht”, wordt het begrotingssaldo (begrotingsontvangsten-begrotingsuitgaven) in het netto te financieren saldo 
op zuivere kasbasis berekend.

140 Schatkistverrichtingen zijn verrichtingen die financiële stromen teweegbrengen die niet in de begroting worden 
opgenomen. Het zijn voornamelijk:

 •  derdengeldenverrichtingen: dat zijn verrichtingen met fondsen die de schatkist int voor rekening van andere 
overheden, zoals de overdrachten naar de gemeenschappen en de gewesten, de (alternatieve) financiering van 
de sociale zekerheid, de opcentiemen ten voordele van de provincies en de gemeenten en de verrichtingen met 
de europese Unie;

 •  uitgiftepremies: die vloeien voort uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgege-
ven leningen;

 •  kasverrichtingen: die omvatten onder meer de schommeling van de kasgelden van de verschillende rekenplich-
tigen met rekeningen bij bpost.
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Diversen
De post “diversen” (+2,9 miljoen euro) bestond uit de aflossingen van ontvangen premies 
bij off-market swaps141 in verband met sommige Euro Medium Term Notes (EMTN: -1,5 mil-
joen euro) en wijzigingen van de hoofdsom van geïndexeerde, inflatiegerelateerde leningen 
(sommige vanaf 2015 uitgegeven EMTN’s: +4,4 miljoen euro).

Daling van de schuld van entiteiten waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten
De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebud-
getteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen142, waarvoor 
de Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbetalingen van het kapitaal op 
zich te nemen. Een deel van die leningen kwam in 2019 op vervaldag en werd terugbetaald 
met begrotingskredieten. Hierdoor daalde deze schuld in 2019 met 16,9 miljoen euro.

6.2 Intrestlasten op de brutostaatsschuld

Tabel 36 –  Intrestlasten in een meerjarenperspectief (in miljoen euro)

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

Budgettaire intrestlasten 11.435,1 10.893,4 9.356,4 8.656,3 8.358,4

Bron: FOD Financiën

De intrestlasten van de brutostaatsschuld (de gelopen intresten)143 bedroegen in 
2019 8.358,4 miljoen euro. Tegenover 2018 (8.656,3 miljoen euro) daalden de intrestlasten 
met 297,9 miljoen euro. Die verdere daling is het gevolg van de aanhoudend lage intrestvoe-
ten en zelfs negatieve intrestvoeten op korte termijn in 2019144, vooral voortvloeiend uit de 
politiek van de Europese Centrale Bank. Ook de rente op lange termijn dook in de loop van 
2019 voor de eerste maal ooit onder 0 %.

Op 31 december 2019 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële kost145 
van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld 2,0 %, d.i. een daling met 0,17 procent-
punt tegenover 31 december 2018.

141 een off-market swap is een swap waarvan de marktwaarde bij de inwerkingtreding verschillend is van nul. De swap 
geeft op dat ogenblik aanleiding tot de kasontvangst of de kasuitgave van een up-frontpremie die vaak met de 
marktwaarde van de swap overeenstemt. een door de schatkist ontvangen up-frontpremie wordt als lening in de 
officiële schuld geregistreerd, terwijl een door de Schatkist betaalde premie wordt beschouwd als een financieel 
actief. Deze lening of dit financieel actief wordt afgelost door middel van annuïteiten gedurende de looptijd van de 
onderliggende swap.

142 in 2019 ging het meer in het bijzonder om leningen van de Regie der gebouwen, een reeks leningen van lokale 
besturen voor openbare werken en volksgezondheid en leningen van de Federale Participatie- en investerings-
maatschappij.

143 Dit zijn intrestlasten op de schuld van de federale schatkist, d.w.z. de intrestlasten waarvan sprake is in sectie 
51 van de algemene Uitgavenbegroting.

144  De negatieve intrestvoeten op korte termijn voor Schatkistcertificaten leidden in 2019 zelfs tot een ontvangst 
voor de schatkist van 160,1 miljoen euro, die in mindering kon worden gebracht van de budgettaire intrestlasten.  

145 Bron: agentschap van de schuld. Het gaat om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 31 decem-
ber 2019 uitstaande schuldinstrumenten in euro. 
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6.3 Aandeel van de staatsschuld in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld
Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de staatsschuld (de schuld die de federale 
Staat uitgegeven of overgenomen heeft) in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld, na 
aanpassing van de brutostaatsschuld (zie tabel 35), eind 2019 385.214,1 miljoen euro be-
droeg:

Tabel 37 –  Aandeel van de brutostaatsschuld in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld in 
2019 (in miljoen euro)

Omschrijving 2019

Brutostaatsschuld 393.850,3

Schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten -209,6

Door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld 393.640,7

Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde  
en andere correcties

-128,8

Beheersverrichtingen van de Schatkist en overheidseffecten in portefeuille -7.036,9

Kredietverleningen van de schatkist aan entiteiten behorend tot de overheidssector -1.260,8

Aandeel van de Schatkist in de geconsolideerde bruto-overheidsschuld 385.214,1

Bron: FOD Financiën

Geconsolideerde schuld van de federale overheid
De geconsolideerde schuld van België (schuld “Maastricht”) bedroeg eind 2019 466.961 mil-
joen euro. Hiervan was 396.575 miljoen euro (of 84,9 %) aan de federale overheid toe te 
schrijven (zie punt 2 van hoofdstuk 1). De geconsolideerde schuld van de federale overheid 
bedroeg dus 11.360,9 miljoen euro meer dan het aandeel van de federale Schatkist in de 
geconsolideerde overheidsschuld (zie tabel hierboven).

De volgende twee factoren verklaren in hoofdzaak dit verschil. Enerzijds wordt een reeks 
componenten van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid”146 
niet meegerekend bij de berekening van het aandeel van de federale Schatkist in de gecon-
solideerde overheidsschuld. Het betreft bijvoorbeeld de beleggingen van sommige parasta-
tale instellingen. Anderzijds wordt een reeks verplichtingen van de federale overheid die 
niet zijn uitgegeven of overgenomen door de federale Schatkist, wel tot de geconsolideerde 
schuld van de federale overheid gerekend. Deze verplichtingen, die als indirecte schuld 
van de federale overheid moeten worden beschouwd, zijn onder meer de toegerekende 
schuld ingevolge de Belgische participatie aan het wederzijdse bijstandsmechanisme van 
de EFSF147 (6.504,3 miljoen euro), de toegerekende schulden van de Deposito- en Consig-
natiekas en van het Muntfonds (5.149,1 miljoen euro) en de toegerekende schulden van 
Infrabel148 (1.133 miljoen euro).

146 De intrasectorale consolidatie voor de federale overheid is de compensatie van schulden en overeenkomstige 
schuldvorderingen tussen de deelcomponenten van de federale overheid. 

147 Het tijdelijke europese noodfonds dat in het leven werd geroepen om de crisis in de eurozone te bezweren. 
148 Omdat spoorweginfrastructuurbeheerder infrabel niet langer aan de criteria beantwoordde om als marktprodu-

cent te worden gecatalogeerd, rekende het instituut voor nationale Rekeningen, op aandringen van eurostat, 
infrabel in 2018 voortaan tot de overheidsperimeter. Hierdoor werd de schuld van infrabel met terugwerkende 
kracht aan de overheidsschuld toegevoegd.
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Terwijl de kwaliteit van de jaarrekening van het algemeen bestuur vorig jaar was verslechterd, 
is ze in het onderzochte boekjaar gestabiliseerd.

Net zoals het voorbije jaar geeft die rekening echter nog altijd geen getrouw beeld van de fi-
nanciële toestand en vermogenstoestand van het algemeen bestuur. Voor bepaalde rubrieken 
zijn heel wat verrichtingen niet of onjuist in de rekeningen geboekt. Dat geldt vooral voor de 
materiële en immateriële vaste activa, de voorraden, de fiscale vorderingen en de financiële 
middelen. Wat de fiscale ontvangsten betreft, is de FOD Financiën, ondanks de oprichting 
van een werkgroep ad hoc met het Rekenhof, er niet in geslaagd de overgang te maken naar 
de boeking op basis van vastgestelde rechten, die sinds 1 januari 2017 verplicht is. Het concept 
van vastgestelde rechten in fiscale zaken moet trouwens nog in de waarderingsregels worden 
gepreciseerd.

Het Rekenhof benadrukt daarnaast dat door het gebrek aan kennis en beheersing van de boek-
houdverrichtingen bij de departementen geen structurele oplossingen kunnen worden gevon-
den voor de problemen die het Rekenhof sinds de opstart van het Fedcomproject heeft aange-
geven. Zo passen de departementen de instructies van de Federale Accountant bij de jaar- en 
maandafsluitingen onvoldoende en niet eenvormig toe. De toepassing van het vastgesteld 
recht en de verantwoording van de boekhoudverrichtingen zijn verbeterpunten. De interne 
vorderingen en schulden zijn onvolledig geëlimineerd. Tot slot blijft het wetgevend en regel-
gevend kader onvolledig en zijn de huidige maatregelen van interne beheersing ontoereikend.

Rekening houdend met de belangrijke plaats van het algemeen bestuur binnen de federale 
Staat, is de structurele verbetering van de kwaliteit van de rekeningen ervan essentieel als 
het Rekenhof de jaarrekening van de federale Staat vanaf het boekjaar 2020 moet certificeren 
overeenkomstig de wet van 22 mei 2003. 

Jaarrekening 2019  
van het algemeen bestuur
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1 Algemeen overzicht

1.1 Balans
De balans 2019 kan als volgt worden samengevat149:

Tabel 38 –  Balans 2019 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Activa 2018 2019 Verschil Verschil %

Oprichtingskosten – immateriële vaste activa 48,7 50,5 1,8 3,7 %

materiële vaste activa 12.149,8 12.361,6 211,7 1,7 %

Financiële vaste activa 46.165,7 48.490,4 2.324,8 5,0 %

Vorderingen > 1 jaar 7.669,9 6.912,7 -757,2 -9,9 %

Voorraden 2.630,9 2.499,6 -131,3 -5,0 %

Vorderingen < 1 jaar 3.506,0 7.710,1 4.204,1 119,9 %

liquide middelen – beleggingen korte termijn 22.285,0 29.715,9 7.430,9 33,3 %

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen 3.181,4 3.076,6 -104,8 -3,3 %

Totaal 97.637,5 110.817,4 13.179,9 13,5 %

Passiva 2018 2019 Mutatie Verschil %

eigen vermogen -348.610,2 -352.613,1 -4.002,9 1,1 %

Voorzieningen voor toekomstige kosten 927,7 798,2 -129,5 -14,0 %

Schulden > 1 jaar 335.945,3 345.145,1 9.199,8 2,7 %

Schulden < 1 jaar 29.225,5 40.400,5 11.175,0 38,2 %

Financiële leningen die binnen het jaar vervallen 58.863,0 55.324,7 -3.538,3 -6,0 %

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen 21.286,3 21.762,1 475,8 2,2 %

Totaal 97.637,5 110.817,4 13.179,9 13,5 %

Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening

De belangrijkste variaties van de balans worden toegelicht in punt 3 van dit hoofdstuk.

Het Rekenhof wijst er echter hier al op dat ook in 2019 de balans niet steunt op de vol-
ledige inventaris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard 
ook, zoals artikel 16 van de wet van 22 mei 2003150 voorschrijft. De departementen van het 
algemeen bestuur hadden vanaf hun instap in Fedcom vijf jaar de tijd om al hun materiële 
en immateriële vaste activa in de boekhouding te integreren. Op 31 december 2016 had dus 
al een volledig beeld van de patrimoniale toestand van het algemeen bestuur voorhanden 
moeten zijn. Dit was echter op 31 december 2019 nog steeds niet het geval.

149 De afronding in miljoen euro kan leiden tot kleine afwijkingen bij de optelling. Dat geldt voor alle tabellen van dit 
deel.

150 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.
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1.2 Resultatenrekening
De resultatenrekening 2019 kan als volgt worden samengevat:

Tabel 39 –  Resultatenrekening 2019 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Kosten 2018 2019 Verschil Verschil %

aanwending van consumptiegoederen en 
diensten van derden voor bewerking of 
doorverkoop

18,8 1,7 -17,1 -91,0 %

andere aanwendingen van verbruiksgoederen en 
van diensten van derden

2.457,0 2.188,5 -268,5 -10,9 %

salarissen, weddes en andere gelijkgestelde 
bezoldigingen van het personeel en van daarmee 
gelijkgestelde personen

5.796,3 5.853,7 57,4 1,0 %

economische afschrijvingen op oprichtingskosten, op 
immateriële vaste activa en op materiële vaste activa

325,9 319,6 -6,2 -1,9 %

economische subsidies aan de productie 1.836,8 1.801,1 -35,7 -1,9 %

Belastingen en taksen ten laste van de 
boekhoudkundige entiteit

1,1 1,2 0,1 13,8 %

Intresten en andere courante financiële lasten – 
huurprijzen voor terreinen

10.402,9 10.045,6 -357,4 -3,4 %

sociale prestaties 2.374,2 2.517,9 143,7 6,1 %

andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties 94.946,0 99.662,0 4.716,0 5,0 %

andere kapitaaloverdrachten 2.012,9 2.149,9 137,1 6,8 %

Kapitaalverliezen 2.127,8 12.865,8 10.738,0 504,7 %

Dotaties aan de eigen gereserveerde fondsen en 
aan de voorzieningen voor risico’s en kosten

238,5 169,1 -69,4 -29,1 %

totale kosten 122.538,0 137.576,2 15.038,2 12,3 %

Opbrengsten 2018 2019 Verschil Verschil %

Verkopen van door de entiteit vervaardigde 
goederen en van handelsgoederen verworven met 
het oog op hun doorverkoop – “tweedehands” 
verkopen en bijkomstige verkopen – zelf 
geproduceerde vaste activa

121,5 155,5 34,1 28,0 %

gefactureerde prestaties van diensten 1.289,9 1.276,4 -13,5 -1,0 %

Belastingen op productie en invoer 38.745,2 52.443,9 13.698,6 35,4 %

Courante belastingen op inkomen en op vermogen 66.724,1 65.244,8 -1.479,4 -2,2 %

effectieve en toegerekende sociale bijdragen 66,4 64,9 -1,5 -2,3 %

te ontvangen en andere courante financiële 
inkomsten – te ontvangen huurprijzen voor 
terreinen en minerale reserves

3.443,8 3.406,9 -36,9 -1,1 %

andere inkomensoverdrachten dan belastingen 
en sociale bijdragen

4.572,0 8.508,0 3.936,0 86,1 %

andere kapitaaloverdrachten 262,5 206,8 -55,6 -21,2 %

Kapitaalwinsten 2.590,5 2.926,0 335,5 13,0 %

terugnemingen aan de eigen gereserveerde fondsen 
en aan de voorzieningen voor risico’s en kosten

94,9 281,3 186,4 196,4 %

totale opbrengsten 117.910,7 134.514,5 16.603,8 14,1 %

Resultaat van het boekjaar -4.627,3 -3.061,7 1.565,6 33,8 %

Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening
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Het economische resultaat is met 1.565,6 miljoen euro verbeterd tegenover 2018. Het Re-
kenhof zet de oorzaken daarvan uiteen in punt 3 van dit hoofdstuk.

1.3 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 maakt de samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie, deel uit van 
de jaarrekening. De samenvattende rekening wordt opgesteld in termen van vastgestelde 
rechten.

Tabel 40 –  Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2019 (in miljoen euro)

Begrotingsuitgaven – Klasse 8 Begrotingsontvangsten – Klasse 9

niet-gesplitste uitgaven 0,9 niet-gesplitste ontvangsten 36,2

lopende uitgaven voor  
goederen en diensten

7.661,8 lopende ontvangsten voor 
goederen en diensten

1.058,1

Renten en bijdrage in  
toevallige exploitatieverliezen  
van overheidsbedrijven

8.415,0 inkomsten uit eigendom 1.645,8

inkomensoverdrachten  
aan andere sectoren

9.133,9 inkomensoverdrachten  
van andere sectoren

67.706,9

inkomensoverdrachten  
binnen de sector overheid

36.307,8 inkomensoverdrachten  
binnen de sector overheid

188,3

Kapitaaloverdrachten  
aan andere sectoren

1.754,6 Kapitaaloverdrachten  
van andere sectoren

152,3

Kapitaaloverdrachten binnen de 
sector overheid

389,0 Kapitaaloverdrachten  
binnen de sector overheid

28,4

investeringen 684,5 Desinvesteringen 58,5

Kredietverleningen, deelnemingen 
en andere financiële producten

6.731,0 Kredietaflossingen, vereffening  
van deelnemingen, verkoop van 
andere financiële producten

7.521,4

Subtotaal verrichtingen 71.078,8 78.396,0

Overheidsschuld –  
boekhoudkundig saldo

27.952,5 Overheidsschuld –  
boekhoudkundig saldo

30.317,2

Totaal begrotingsuitgaven – 
klasse 8

99.031,3 Totaal begrotingsontvangsten – 
klasse 9

108.713,2

Begrotingsresultaat 9.681,9

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het begrotingsresultaat van 9.681,9 miljoen euro151 vloeit voort uit het overschot bij de lo-
pende en kapitaalverrichtingen (+7.317,2 miljoen euro, d.i. het verschil tussen de subtotalen 
van de klassen 8 en 9 zonder de verrichtingen van de overheidsschuld) en het positieve 
saldo bij de verrichtingen inzake de staatsschuld (+2.364,7 miljoen euro, d.i. het verschil 
tussen de overheidsschuld van de klassen 8 en 9). Dit positieve saldo van de schuld betekent 
dat de Staat in 2019 meer geleend heeft dan hij heeft terugbetaald.

151 De verschillen tussen het begrotingssaldo van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en het 
nettobegrotingsresultaat (zie deel i) worden verklaard in tabel B.1 van het volume ii van dit boek.
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De totale ontvangsten en uitgaven in de tabel verschillen van de bedragen in de uitvoe-
ringsrekening van de begroting doordat de geannuleerde vastgestelde rechten zijn toege-
voegd en ontvangsten en uitgaven geherklasseerd op basis van ESR-code (zie tabel 42).

1.4 Economisch resultaat en begrotingssaldo
Het economisch resultaat en het begrotingssaldo komen als volgt tot stand:

Tabel 41 –  Economisch resultaat en begrotingssaldo 2019 (in miljoen euro)

Economisch resultaat 2018 2019 Verschil

Opbrengsten 117.910,7 134.514,5 16.603,8

Kosten 122.538,0 137.576,2 15.038,2

Resultaat -4.627,3 -3.061,7 1.565,6

Begrotingssaldo – samenvattende rekening 2018 2019 Verschil

Ontvangsten 98.126,9 108.713,2 10.586,3

Uitgaven 98.255,9 99.031,3 775,4

Begrotingssaldo -129,0 9.681,9 9.810,9

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het verschil van 12.743,6 miljoen euro tussen het economisch resultaat en het begrotings-
saldo van 2019 is het gevolg van meerdere factoren. De resultatenrekening omvat kosten 
en opbrengsten die niet als budgettaire verrichtingen worden beschouwd in het kader van 
de wet van 22 mei 2003, zoals de toekenning van ontvangsten aan de gemeenschappen en 
gewesten, aan de sociale zekerheid en aan andere derden. Er zijn ook opbrengsten en kosten 
die niet zijn gekoppeld aan financiële bewegingen (bv. afschrijvingen, waardeverminderin-
gen, herwaarderingen) en die dus niet van budgettaire aard zijn. Andersom hebben som-
mige verrichtingen met een invloed op de begroting geen invloed op de resultatenrekening, 
maar wel op de balans (bv. opname en afbetaling van leningen en investeringen in vaste 
activa). Ook hebben de aan- en verkopen van effecten van de staatsschuld, die worden 
geregistreerd als begrotingsuitgaven en -ontvangsten, geen invloed op het economisch re-
sultaat.

Een geïntegreerde boekhouding zou het in principe eenvoudig moeten maken om de sa-
menhang tussen de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding te verduidelij-
ken. Elke boekhoudkundige verrichting die ook een begrotingsverrichting is wordt immers 
simultaan in beide boekhoudingen geboekt op het moment van de vaststelling van het 
recht. Hoewel de Federale Accountant er elk jaar in slaagt de aansluiting op te stellen tus-
sen het economisch en het budgettair resultaat, wordt dit bemoeilijkt door het ontbreken 
van een duidelijke procesbeschrijving, een gecoördineerde reconciliatiehandleiding en een 
gebruiksvriendelijke rapporteringstool om de verschillen te onderzoeken152.

152 Zo zorgde in de rekening 2018 de opstart van de “gewaardeerde goederenontvangst” (ggO) en in de rekening 
2019 de ingebruikname van het nieuwe logistieke beheerssysteem bij de Federale Politie, voor verschillen die 
slechts via een arbeidsintensieve procedure konden worden verklaard.
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De tabel hieronder geeft meer details over de overgang van het economisch naar het begro-
tingssaldo:

Tabel 42 –  Overgang economisch resultaat naar begrotingssaldo (in miljoen euro)

Kosten Opbrengsten

Economische boekhouding 137.576,2 134.514,5

Resultaatverwerking (699 en 799) -169,1 -281,3

geconsolideerde kosten en opbrengsten (intercompany) (*) -39,6 14,0

Budgettaire verrichtingen andere dan kosten en opbrengsten, waarvan: 33.365,7 37.207,2
Vaste activa (subklasse 20 tot en met 27) 755,6
Staatsschuld 32.462,0 37.161,5
Andere 148,1 45,7

Kosten, niet begrotingsuitgaven -13.030,7

Opbrengsten, niet begrotingsontvangsten -4.152,9

Verrichtingen buiten de begrotingssecties, waarvan: -58.482,6 -58.400,6
Terugbetalings- en toewijzingsfondsen -58.460,9 -58.361,3
Virtuele fondsen -21,7 -39,3

Budgettaire verrichtingen – uitvoeringsrekening van de begroting 99.219,8 108.900,9

geannuleerde vastgestelde rechten 0,8

Herklassering esR-codes van uitgaven -187,7 -187,7

Herklassering esR-codes van ontvangsten -0,8 -0,8

Budgettaire verrichtingen – samenvattende rekening (klassen 8 en 9) 99.031,3 108.713,2

Uitgaven Ontvangsten
(*)  Uitgezonderd fondsenoverdrachten van en naar de thesaurie en interne overdrachten van vorderingen

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

2 Algemene commentaar

2.1 Kwaliteit van de rekening
De Federale Accountant stelt de jaarrekening 2019 op. Hij baseert zich hiervoor op de gege-
vens die de verschillende departementen hebben aangeleverd. Naast de stafdiensten Bud-
get en Beheerscontrole (B&B), die verantwoordelijk zijn voor de boekhouding, hebben ook 
andere actoren een invloed op de kwaliteit van de rekening. Die hangt immers ook af van 
de informatie die door diverse systemen, processen en operationele diensten wordt aange-
reikt.
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2.1.1	 Opvolging	van	de	opmerkingen	over	de	jaarrekening	2018
Het Rekenhof heeft onderzocht welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen en aanbevelin-
gen die het formuleerde bij de jaarrekening 2018153. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de opgeloste problemen.

Tabel 43 –  Opgeloste problemen in de jaarrekening 2019

Vaststelling Stand van zaken 31 december 2019

als oninvorderbaar beschouwde btw-
vorderingen worden niet geboekt.

Deze vorderingen zijn in 2019 in de 
boekhouding opgenomen. tegelijk is een 
waardevermindering geboekt.

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

Deze schulden zijn afzonderlijk opgenomen in 
bijlage 18.

een vordering “vermindering personenbelasting 
Vlaanderen” (1.086,4 miljoen euro) staat 
onterecht in de balans.

Deze vordering is geannuleerd via een wijziging 
van het eigen vermogen.

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat alleen specifieke problemen werden opgelost in de 
jaarrekening 2019. Voor de fundamentele opmerkingen over de jaarrekeningen van voor-
gaande jaren is er nog geen significante verbetering. De openstaande opmerkingen zijn 
hierna opgenomen (zie punt 4 Conclusies).

2.1.2 Kwaliteitsbeheersing door de Federale Accountant
De voorbije jaren organiseerde de Federale Accountant jaarlijks een infosessie over de af-
sluiting en de rapportering. Daar ontvingen de departementen meer informatie over de 
planning en de aandachtspunten voor de maand- en jaarafsluitingen. Ook bracht de Fede-
rale Accountant tekortkomingen die volgden uit de voorgaande rekeningcontrole, onder de 
aandacht. Mede door de beperkte personeelsbezetting van de dienst heeft hij de infosessie 
voor de jaarafsluiting 2019 geschrapt en vervangen door een presentatie die via mail werd 
bezorgd.

De Federale Accountant heeft toegelaten dat ook na 31 januari 2020 vastgestelde rechten 
aan het boekjaar 2019 werden gehecht, zodat de jaarrekening een getrouwer beeld geeft van 
de economische realiteit. Het Rekenhof wijst er nogmaals op dat deze werkwijze strijdig is 
met de wet van 22 mei 2003154.

153 Rekenhof, “Jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur”, 176e Boek – Deel III: Algemene rekening van het alge-
meen bestuur van de federale Staat, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, okto-
ber 2019, p. 126 e.v., www.rekenhof.be.

154 Volgens artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 moeten verrichtingen gehecht worden aan het boekjaar waarin zij 
hebben plaatsgevonden, voor zover deze uiterlijk op 31 december van het boekjaar zijn vastgesteld en ten laatste 
op 31 januari van het daaropvolgende jaar zijn geboekt. De departementen moesten dus de rechten die na 31 ja-
nuari 2020 werden geboekt aan 2020 hechten. Volgens een omzendbrief van de minister van Begroting mogen de 
departementen hiervan echter afwijken met het oog op de getrouwheid van de rekeningen (zie punt 3.1).

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/
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De Federale Accountant heeft in 2019 opnieuw toestemming gegeven te boeken in voor-
gaande boekjaren. Hoewel die boekingen geen impact hadden op de jaarrekening155, beveelt 
het Rekenhof nogmaals aan om afgesloten boekjaren niet meer te heropenen. Door het her-
openen van afgesloten boekjaren kunnen immers aanpassingen worden aangebracht aan 
rekeningen die al officieel zijn afgesloten en overgelegd aan het parlement.

De Federale Accountant is als beheerder van Fedcom verantwoordelijk voor de betrouw-
baarheid van het systeem en rapporten in Fedcom. Het Rekenhof heeft in 2019 tekort-
komingen vastgesteld met een materiële invloed op de jaarrekening. Zo zijn er fouten in 
rapporten over de budgettaire boekhouding, zorgen verkeerde basisgegevens van inter-
companytransacties voor afstemmingsproblemen bij de consolidatie en werden monetaire 
grootboekrekeningen op basis van foutieve wisselkoersen omgerekend. Het Rekenhof her-
haalt daarom dat de Federale Accountant meer aandacht moet besteden aan de interne 
beheersing. Daarbij moet hij zorgen voor een betrouwbare rapportering en hierover trans-
parant communiceren.

2.1.3 Kwaliteitsbeheersing door de departementen
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de departementen de instructies en de planning van 
de Federale Accountant onvoldoende respecteren. Dit zorgt voor vertragingen in de af-
sluitwerkzaamheden en bemoeilijkt de opmaak van de rekeningen en de kwaliteitscontrole 
door de Federale Accountant.

Het heeft de voorbije jaren fouten of ontbrekende transacties vastgesteld, waardoor er cor-
recties van voorgaande boekjaren moesten worden geboekt. Om dit te vermijden moeten 
de departementen meer inzicht krijgen in de eigen activiteiten en processen met invloed 
op de boekhoudkundige gegevens. Zo kunnen ze zelf de volledigheid en juistheid van hun 
boekhouding beoordelen en schommelingen verklaren.

Daarnaast moeten de departementen meer informatie aan de Federale Accountant ver-
strekken zodat die de relevante informatie kan opnemen in de toelichting en commentaar. 
Momenteel verklaart de commentaar immers niet alle belangrijkste evoluties maar enkel 
die waarover de Federale Accountant informatie heeft ontvangen.

2.1.4 Bevestigingsbrieven
Het Rekenhof heeft aan de Federale Accountant en de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het opstellen van de financiële staten van de departementen gevraagd te bevestigen 
dat ze hebben voldaan aan hun verantwoordelijkheden bij het opstellen van de algemene 
rekening en dat de aan het Rekenhof bezorgde informatie volledig is.

In zijn bevestigingsbrief preciseert de Federale Accountant onder meer dat hij de consoli-
datie gebaseerd heeft op de cijfers die de departementen van het algemeen bestuur hebben 
aangeleverd. De verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid, tijdigheid van de cij-
fers en de onderliggende bewijsstukken ligt volgens hem bij die departementen.

155 Het gaat om de FOD Buitenlandse Zaken die afpuntingen deed op eenzelfde balansrekening zonder impact op de 
balans of de resultatenrekening.
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Ook de departementen hebben een bevestigingsbrief ondertekend. Sommige departemen-
ten verduidelijken daarin hun verantwoordelijkheden bij de opmaak van de algemene re-
kening of de vaststellingen die het Rekenhof heeft geformuleerd bij de jaarrekening 2019:

• Defensie verduidelijkt dat sommige definities en criteria in verband met materiële vaste 
activa en de boekhoudkundige voorraad in 2011 zijn vastgelegd in samenspraak met de 
Federale Accountant en in overeenstemming met de ESR-regelgeving. Ze houden re-
kening met de complexiteit en de veelheid aan militaire assets en met de beschikbare 
medewerkers voor de boekhoudkundige verwerking ervan. Voor de grote wisselstukken 
en (niet-)toegewezen bevoorrading is Defensie in overleg met de Federale Accountant.

• De FOD Financiën kan het getrouw beeld van de algemene rekening 2019 niet garande-
ren omdat nog niet alle vastgestelde rechten in de boekhouding zijn opgenomen. Daar-
naast zijn bepaalde controles niet uitgevoerd omdat de betrokken administraties de ge-
gevens niet tijdig hebben aangeleverd, werd de toewijzing van de verrichtingen aan de 
boekjaren niet gerespecteerd en zijn de vorderingen voor penale boeten vertekend door 
een fout in de verwerking van laattijdige minnelijke schikkingen in de applicatie FIRST.

• De FOD Mobiliteit bevestigt dat er momenteel nog geen terreinen en gebouwen in de 
balans zijn opgenomen. Samen met de FOD Financiën heeft het al een grondige analyse 
uitgevoerd maar voor de boekhoudkundige verwerking ervan is nog overleg gepland 
met de FOD Financiën en de FOD BOSA.

• Volgens de POD Wetenschapsbeleid is een betere samenwerking met de FOD BOSA 
wenselijk.

2.2 Waarderingsregels
De toelichting bij de jaarrekening moet een samenvatting van de waarderingsregels bevat-
ten156. De Federale Accountant stelt die regels op en deelt ze mee aan de departementen. 
De regels zijn echter nog altijd onvolledig en onnauwkeurig. De departementen gebruiken 
bovendien vaak andere regels dan die welke worden aanbevolen.

De voornaamste tekortkomingen zitten bij de waarderingsregels voor fiscale ontvangsten, 
de afschrijvingen, de terreinen, de gebouwen en het kunstpatrimonium157. De Commissie 
voor de Openbare Comptabiliteit moet voor die punten voorstellen formuleren voordat de 
minister van Financiën de regels kan vaststellen.

In afwachting van de voorstellen van de Commissie158 beveelt het Rekenhof aan dat de Fe-
derale Accountant exhaustieve waarderingsregels zou opstellen en verspreiden waarmee 
de inventarisgegevens kunnen worden geherwaardeerd, in het bijzonder de gegevens over 
terreinen en gebouwen159.

156 Overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling 
van de jaarrekening van de diensten van de staat.

157 Voor meer details, zie Rekenhof, Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat – inventarisatie 
en boekhoudkundige registratie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2018, 76 p.,  
www.rekenhof.be.

158 Zie het artikel “stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit” in 
deel iii van dit Boek.

159 artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op 
de federale staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

https://www.rekenhof.be/Docs/2018_24_CultureelEnWetenschappelijkPatrimonium.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_24_CultureelEnWetenschappelijkPatrimonium.pdf
http://www.rekenhof
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2.3 Consolidatie
Terwijl de jaarrekening wordt opgesteld op niveau van het algemeen bestuur, zijn de indivi-
duele departementen verantwoordelijk voor hun eigen boekhouding. De Federale Accoun-
tant is verantwoordelijk voor de consolidatie van de rekeningen om tot de jaarrekening te 
komen, maar hij hangt voor de kwaliteit ervan af van de departementen. Hij steunt immers 
op de boekhoudgegevens en de informatie over onderlinge transacties die worden aangele-
verd door de departementen.

Het Rekenhof stelt vooruitgang vast, maar merkt op dat een correcte consolidatie nog al-
tijd bemoeilijkt wordt door de manier waarop sommige transacties in Fedcom zijn geregis-
treerd. Zo worden intercompanytransacties niet altijd als dusdanig aangeduid, waardoor ze 
onterecht het balanstotaal en de kosten en opbrengsten verhogen. Aangezien de verrich-
tingen die nog moeten worden geëlimineerd, niet duidelijk kunnen worden geïdentificeerd, 
kan het Rekenhof de impact hiervan niet bepalen. De Federale Accountant heeft initiatie-
ven genomen die voor verbeteringen zouden moeten zorgen in de rekeningen 2020.

Door het onvolledige regelgevende kader voor de consolidatie160 heeft de Federale Accoun-
tant een aantal consolidatieprincipes gedefinieerd, waarvan de toepassing een invloed heeft 
op het getrouw beeld van de rekeningen. In de eerste plaats is er verduidelijking nodig over 
welke intercompanytransacties geëlimineerd moeten worden. Momenteel worden alleen 
transacties voor leveringen van goederen en diensten en inkomensoverdrachten geëlimi-
neerd, terwijl dat niet zo is voor personeelsgerelateerde of fiscale verrichtingen (detache-
ringen, bedrijfsvoorheffing, btw enz.). Zelfs als er voor sommige verrichtingen argumenten 
zijn om ze niet te elimineren, zou de Federale Accountant in de waarderingsregels en in 
de commentaar bij de jaarrekening moeten verduidelijken waarom sommige verrichtingen 
tussen verbonden partijen niet als intercompanytransacties moeten worden beschouwd.

Daarnaast heeft de Federale Accountant ervoor gekozen om geen consolidatieverschillen te 
boeken en geen verrichtingen van voorgaande jaren op te nemen. Daardoor zijn nog voor 
minstens 2,0 miljoen euro onderlinge vorderingen en 4,5 miljoen euro onderlinge schulden 
op minder dan één jaar in de jaarrekening opgenomen.

Tot slot wordt de rekening van het algemeen bestuur deels vertekend doordat transacties 
tussen verschillende diensten van eenzelfde departement niet worden geëlimineerd. Zo 
zijn minstens 1,4 miljoen euro vorderingen en 16,9 miljoen euro schulden onterecht opge-
nomen in de jaarrekening. Het Rekenhof merkt op dat dergelijke verrichtingen in principe 
alleen in een analytische boekhouding tot uiting zouden mogen komen en niet in een alge-
mene boekhouding mogen worden opgenomen161.

Het Rekenhof benadrukt dat een correcte consolidatie niet alleen belangrijk is voor de re-
kening van het algemeen bestuur, maar ook voor de geconsolideerde jaarrekening van de 
federale Staat. Door de verschillen beter op te volgen en de consolidatie- en afstemmings-
procedures te verduidelijken en uit te diepen, kan deze oefening vereenvoudigd worden.

160 Zie Rekenhof, “Voorbereiding van de Federale accountant op de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van 
de Federale staat”,  176e Boek – deel III: Algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat, 
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2019, p.133 e.v., www.rekenhof.be.

161 Het verschil van 15,5 miljoen euro tussen de vorderingen en de schulden wordt deels verklaard door de afwezigheid 
in Fedcom van bepaalde diensten die er in de komende jaren wel zullen in worden opgenomen. Zie bijvoorbeeld het 
artikel “Uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij de FOD Justitie” in deel iii van dit Boek.

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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3	 Specifieke	commentaar

3.1 Ontvangstencyclus

3.1.1 Fiscale opbrengsten
De fiscale opbrengsten bedragen 117.688,7 miljoen euro voor 2019162, dit is een stijging met 
12.219,3 miljoen euro tegenover 2018 (105.469,4 miljoen euro). De stijging komt vooral door 
eenmalige boekhoudkundige correcties. Om tegemoet te komen aan eerdere opmerkingen 
van het Rekenhof heeft de FOD Financiën in 2019 10.630,9 miljoen euro btw-vorderingen163 
opgenomen die tevoren nog niet waren geboekt. Daarnaast is ook het aanrekeningsmo-
ment voor de btw gewijzigd zodat de ontvangen voorschotten voor de laatste btw-aangiftes 
van het jaar164 in de opbrengsten van 2019 worden meegenomen (+2.486,8 miljoen euro). In 
2018 werden deze via de balans naar het volgende boekjaar overgedragen. Daarnaast gene-
reert het proces van de fiscale ontvangsten bij de FOD Financiën ook niet-fiscale opbreng-
sten die op andere rubrieken van de resultatenrekening worden aangerekend.

Vastgestelde rechten – algemeen
Op basis van artikel 134 van de wet van 22 mei 2003 moet de FOD Financiën sinds 1 janu-
ari 2017 alle fiscale ontvangsten boeken op het ogenblik dat aan de vier voorwaarden voor 
een vastgesteld recht165 is voldaan, met name wanneer: 1° het bedrag op nauwkeurige wijze 
is vastgesteld; 2° de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser bepaalbaar is; 3° de 
verplichting om te betalen bestaat; 4° een verantwoordingsstuk in het bezit van de betrok-
ken dienst is. Daarenboven wordt voor fiscale ontvangsten verduidelijkt166 dat de verplich-
ting tot betalen geacht wordt te bestaan wanneer de kasontvangst is gebeurd.

Daardoor worden de opbrengsten vroeger aangerekend dan tevoren met de boeking op 
kasbasis. Zo nodig moeten er daarom vorderingen worden geboekt voor opbrengsten die 
al voldoen aan de voorwaarden van het vastgestelde recht maar waarvoor de betaling op 
balansdatum nog niet werd ontvangen.

De overgang van een boekhouding op kasbasis naar een boekhouding op transactiebasis 
(volgens het concept van vastgestelde rechten) is complex en tijdrovend. Dit komt onder 
meer omdat elk type fiscale ontvangst anders is en verschillende informaticatoepassin-
gen167 worden gebruikt. Daarom moet voor elk type afzonderlijk en éénduidig gedefinieerd 
worden wanneer aan de voorwaarden van het vastgestelde recht is voldaan. Deze definities 
moeten vervolgens technisch vertaald worden naar criteria en geparametriseerd in de in-
formaticatoepassingen.

162 Naast de fiscale opbrengsten die de FOD Financiën realiseert, zijn er ook 138,3 miljoen euro fiscale opbrengsten bij 
andere departementen. 

163 Deze vorderingen bestaan uit 6.922,9 miljoen euro oninvorderbare btw-vorderingen en 3.708,0 miljoen euro an-
dere nog niet opgenomen btw-vorderingen.

164 Dit betreft de btw-aangifte van de maand december (maandaangiftes) of het vierde kwartaal (kwartaalaangiftes).
165 artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 en artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
166 artikel 20, 10° van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
167 De fiscale ontvangsten worden momenteel voornamelijk beheerd in PlDA, StIRON, FIRSt, ICPC, COMFOR,  

HYPOCOmPtaBi en 180B.
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De FOD Financiën kon voor geen enkel type fiscale ontvangst dat al geboekt wordt via 
vastgestelde rechten, eenduidig motiveren wanneer voldaan is aan de voorwaarden van 
het vastgesteld recht en aan welke criteria de parameters in de informaticatoepassingen 
moeten voldoen. Hierdoor blijft er onzekerheid bestaan over de juistheid van de fiscale 
boekingen in Fedcom. Deze verduidelijkingen werden evenmin opgenomen in de waarde-
ringsregels in de toelichting bij de algemene rekening.

In 2019 werd op vraag van de FOD Financiën een werkgroep opgericht om voor de ver-
schillende types fiscale ontvangsten voorstellen te formuleren voor de interpretatie van het 
concept vastgesteld recht volgens de wet van 22 mei 2003 en haar uitvoeringsbesluiten. De 
voorstellen kunnen nadien door de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit worden 
besproken. De werkgroep ging in maart 2020 van start en is samengesteld uit medewerkers 
van de FOD Financiën, de FOD BOSA en het Rekenhof. Naast deze werkgroep doet de FOD 
Financiën ook een beroep op externe experts.

Vastgestelde rechten – Veranderingen tegenover voorgaand boekjaar
Ook in 2019 heeft de FOD Financiën maar voor een deel van de fiscale ontvangsten vor-
deringen geboekt. Het gaat om 80.392,3 miljoen euro (3.675,2 miljoen euro in 2018) aan 
fiscale ontvangsten die voornamelijk beheerd worden via STIRON en PLDA en mindere 
mate in FIRST, COMFOR en HYPOCOMPTABI. De openstaande vorderingen bedroegen 
op 31 december 2019 14.541,5 miljoen euro. Een belangrijk deel van de fiscale ontvangsten 
wordt nog steeds geboekt op kasbasis (48.343,5 miljoen euro waarvan 45.252,7 miljoen euro 
directe belastingen168).

De btw-plichtigen moeten in december voorschotten betalen voor de laatste periodieke 
aangifte van het jaar. In januari dienen ze dan hun aangifte in en betalen ze het saldo. 
Voor de jaarafsluiting 2018 beschouwde de FOD Financiën de btw-aangifte als het vereiste 
verantwoordingsstuk, zodat volgens de FOD de voorschotten van december niet voldeden 
aan de voorwaarden van een vastgesteld recht en niet in opbrengst werden genomen in 
2018. Naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof heeft de FOD Financiën in 
2019 de in december 2019 gestorte voorschotten wel als opbrengst geboekt, zodat zij aan het 
boekjaar worden gehecht waarin ze werden ontvangen en waarop ze betrekking hebben, 
conform artikel 20, 10°, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van 
het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de ge-
westen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (hierna: het koninklijk besluit 
van 10 november 2009). Voor 2019 gaat het om 2.486,8 miljoen euro. Dat verklaart deels de 
stijging van de btw-opbrengsten en de btw-vorderingen in vergelijking met 2018.

Naar aanleiding van een andere opmerking van het Rekenhof heeft de FOD Financiën in 
2019 de oninvorderbare btw-vorderingen opgenomen in Fedcom. Ze werden ook opgeno-
men bij de geboekte waardeverminderingen op fiscale schuldvorderingen, zodat ze op ba-
lansniveau netto maar een beperkte impact hebben op de vorderingen op minder dan één 
jaar. Het gaat om 6.922,9 miljoen euro aan openstaande vorderingen waarop echter slechts 
een waardevermindering is geboekt van 6.838,0 miljoen euro. Dit resulteert in een over-
waardering van de vorderingen op minder dan één jaar met 84,9 miljoen euro.

168 Het betreft voornamelijk de opbrengsten bedrijfsvoorheffing (44.942,3 miljoen euro), personenbelasting 
(-5.258,9 miljoen euro) en vennootschapsbelasting (4.401,7 miljoen euro).
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Naar aanleiding van deze oefening heeft de FOD Financiën ook openstaande vorderingen 
in STIRON die nog niet in Fedcom waren opgenomen, manueel toegevoegd (3.708,0 mil-
joen euro). Meteen heeft de FOD voor het grootste deel daarvan ook waardeverminderin-
gen geboekt (-3.128,3 miljoen euro) volgens de forfaitaire methode zoals toegelicht in de 
waarderingsregels voor de niet-invorderbare vorderingen.

Het Rekenhof stelt vast dat de aanpassingen aan de waarderingsregels voor de boeking van 
de fiscale ontvangsten onvoldoende worden toegelicht in de commentaar bij de algemene 
rekening. Het beveelt daarom aan die toe te lichten en de impact ervan te vermelden. Dat 
verhoogt de leesbaarheid van de algemene rekening en maakt een correcte vergelijking 
mogelijk met voorgaande boekjaren. Het betreft bv. de eenmalige impact op de resultaten-
rekening als gevolg van de overgang van boekingen op kasbasis naar transactiebasis en de 
bijkomende opname in de financiële staten van vorderingen en opbrengsten die voorheen 
nog niet waren geregistreerd.

Innings- en rapporteringsprocessen
Om de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten 
te beoordelen, onderzoekt het Rekenhof jaarlijks de onderliggende innings- en rapporte-
ringsprocessen aan de hand van een systeemgerichte audit en controleert het de juistheid 
van de gebruikte verzamelstaten. Het gaat hier grotendeels om een papieren proces waarbij 
getekende documenten worden doorgestuurd naar diensten hogerop in de organisatie van 
de FOD Financiën.

Voor de interne rapportering van de fiscale ontvangsten werkt de FOD Financiën met 
maandstaten. Dat zijn rekenbladen met de evolutie van de fiscale ontvangsten op kasbasis 
die de administraties169 manueel opstellen. Zoals voorgaande jaren stelt het Rekenhof in 
2019 voornamelijk tekortkomingen vast doordat controles niet of onvolledig worden uit-
gevoerd of niet worden gedocumenteerd. Hoewel dit geen significante invloed heeft op de 
jaarrekening, wijst het erop dat de interne beheersing onvoldoende is om een betrouwbare 
financiële rapportering te verzekeren. Omdat de maandstaten de basis vormen voor de rap-
portering van de betrokken fiscale ontvangsten en manueel worden opgemaakt, wijst het 
Rekenhof nogmaals op het risico van fouten als gevolg van foutieve gegevensinbreng en 
verkeerde formules. Het herhaalt daarom zijn aanbeveling gebruik te maken van automa-
tische controles.

Het Rekenhof heeft naar aanleiding van de COVID-19-pandemie vastgesteld dat de huidige 
manier van werken voor bijkomende moeilijkheden en vertragingen zorgt voor het aan-
leveren van controle-informatie. Daarom beveelt het aan het rapporteringproces beter te 
documenteren en elektronische documenten te gebruiken.

Voor een belangrijk deel van de fiscale ontvangsten, voornamelijk directe belastingen, wor-
den de boekhoudkundige gegevens nog niet rechtstreeks via interface in Fedcom geboekt. 
De FOD Financiën brengt voor deze ontvangsten de maandstaten van de administraties 
manueel over naar de rekeningen van de algemene en de begrotingsboekhouding. Dat 

169 algemene administratie van de inning en de invordering (aaii – directe belastingen en btw), algemene admi-
nistratie van de Douane en accijnzen (aaD&a – douanerechten en accijnzen), algemene administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie (aaPD – registratie-, successie- en hypotheekrechten).
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houdt een hoger risico op fouten in. Het Rekenhof beveelt daarom aan de transitieprojecten 
van de FOD Financiën voort te zetten zodat de fiscale ontvangsten via interface in Fedcom 
geboekt worden. De belangrijkste transities zijn gepland voor 2020 en 2021.

De voorafbetalingen Personenbelasting en Vennootschapsbelasting, de griffierechten en 
ontvangsten uit het verlenen van gerechtelijke bijstand en diverse niet-fiscale schulden 
worden sinds 2019 bijkomend via interface geboekt vanuit FIRST.

Vanaf 2019 worden alle btw-ontvangsten via interface vanuit STIRON in Fedcom geboekt, 
dus ook de ontvangsten van de btw-kantoren Mechelen en Namen. Alleen de afhoudingen 
en toewijzingen worden nog manueel geboekt.

De boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten van de Algemene Administra-
tie van de Douane en Accijnzen (AADB) is gecentraliseerd in het “Enig Kantoor” in Brussel 
en is grotendeels geautomatiseerd in de applicatie PLDA. Sinds 2019 gebeuren alle boekin-
gen in Fedcom via interface vanuit PLDA, met manuele aanpassingen voor de professionele 
diesel en de verdeling van het vereenvoudigd tarief voor reizigers. Het Rekenhof merkte 
in het verleden op dat er soms fouten sluipen in de afsluiting als gevolg van bugs die enkel 
door de externe leverancier van PLDA konden worden opgelost. In 2019 kon die de verschil-
len uit het verleden wegwerken. Er werden automatische controles geïnstalleerd om infor-
maticafouten te detecteren. Zo is er één nieuwe foutmelding ontdekt in 2019 die nog moet 
worden opgelost.

De ontvangsten uit registratierechten, hypotheekrechten en successierechten worden via 
de toepassingen COMFOR en HYPOCOMPTABI verwerkt. Sinds 2018 worden de gegevens 
in deze toepassingen via interfaces geboekt in Fedcom. Soms moet de centrale administra-
tie fouten bij de lokale kantoren manueel rechtzetten.

Het boeken van fiscale ontvangsten in Fedcom via interface vanuit de achterliggende be-
heerssystemen vormt geen zekerheid dat de ontvangsten correct geboekt zijn. De maand-
staten worden in dit geval enkel gebruikt als controlemiddel voor de FOD Financiën op het 
niveau van de kasontvangsten. Ook voor deze ontvangsten moet het innings- en rapporte-
ringsproces opgevolgd worden.

Het Rekenhof stelt vast dat de procedures onvoldoende garanties bieden voor een correcte 
rapportering in de algemene rekening. Zo heeft het Rekenhof naar aanleiding van de jaar-
rekeningcontrole een verschil van 3.038,6 miljoen euro op kasbasis vastgesteld voor de btw-
ontvangsten die worden beheerd in STIRON en die via interface in Fedcom geregistreerd 
worden. Hoewel de FOD Financiën en de FOD BOSA dit verschil kenden, hebben ze het niet 
tijdig gecorrigeerd. De fout had geen invloed op de jaarrekening, maar zorgde wel voor fou-
tieve cijfers in de toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begroting. De FOD Finan-
ciën heeft ondertussen een procedure opgesteld met bijkomende controles om dergelijke 
fouten in de toekomst te vermijden. De algemene rekening werd gedeeltelijk gecorrigeerd, 
zodat het resterende verschil nog 109,4 miljoen euro bedraagt.

De FOD Financiën geeft aan dat hij momenteel werkt aan een gedetailleerd plan van aan-
pak om de boekhouding te verbeteren, zodat ook voor bovenstaande opmerkingen acties 
kunnen worden genomen.
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3.1.2	 Niet-fiscale	opbrengsten
De niet-fiscale opbrengsten bedragen 16.825,8 miljoen euro voor 2019170. Dit is een stijging 
met 4.384,4 miljoen euro in vergelijking met 2018 (12.441,4 miljoen euro). Deze stijging 
komt nagenoeg volledig door de opname van de oninvorderbare btw-boetevorderingen in 
Fedcom (+ 5.597,6 miljoen euro) in 2019171. Dit eenmalige effect wordt deels gecompenseerd 
door een daling van de opbrengsten uit boetes bij douanerechten en accijnzen. Die waren in 
2018 uitzonderlijk hoog omdat de desbetreffende openstaande vorderingen eind 2018 waren 
ingeboekt.

De controle van het Rekenhof voor de niet-fiscale opbrengsten bestaat enerzijds uit ein-
dejaarscontroles waarbij de nadruk ligt op analytisch nazicht van de saldi, en anderzijds 
recurrente controles door het jaar waarbij op basis van een steekproef de interne beheer-
sing van de ontvangstencyclus worden gecontroleerd. Hoewel de Federale Accountant de 
opmerkingen van het Rekenhof opnieuw heeft opgenomen als aandachtspunt voor de de-
partementen, zijn er nog steeds problemen met de volledigheid en het getrouwe beeld van 
de niet-fiscale opbrengsten.

Op basis van de recurrente controles stelt het Rekenhof opnieuw vast dat voor sommige 
geselecteerde ontvangsten geen passende verantwoordingsstukken beschikbaar zijn of 
door de departementen kunnen worden aangeleverd172. Daarnaast verwijzen de uitgaande 
facturen niet altijd naar de achterliggende verantwoordingsstukken. Daardoor ontstaat on-
zekerheid over de correcte en tijdige boekhoudkundige verwerking van de opbrengsten en 
vorderingen.

Opbrengsten worden te vaak als een contant recht geboekt of het vastgesteld recht wordt 
pas gecreëerd op het ogenblik van de kasontvangst, hoewel in vele gevallen al vroeger aan 
de voorwaarden van het vastgestelde recht is voldaan. Daardoor moeten de departemen-
ten de ontvangsten extracomptabel opvolgen, wat ook het risico verhoogt dat bedragen 
niet worden geïnd. Anderzijds worden soms opbrengsten geboekt die betrekking hebben 
op een volgend boekjaar. Ook de eindejaarsverrichtingen inzake op te stellen facturen en 
creditnota’s en toe te rekenen of over te dragen opbrengsten worden nog altijd onvolledig 
geboekt. Dat alles zorgt voor verschuivingen tussen boekjaren.

De interpretatie van de cijfers uit de jaarrekening en de vergelijking tussen boekjaren wor-
den vertekend doordat voor sommige verrichtingen foutieve grootboekrekeningen worden 
gebruikt, zowel in de balans als in de resultatenrekening. Dat komt onder meer door een 
verkeerde toewijzing van debiteurs in de Fedcom-databanken. Anderzijds worden ontvang-
sten ook manueel niet op de gepaste grootboekrekeningen geboekt. Zo gebruiken depar-
tementen in verschillende boekjaren andere grootboekrekeningen voor eenzelfde type 
ontvangst. Aangezien er vaak een unieke link is tussen een grootboekrekening en een be-

170 De niet-fiscale opbrengsten bevatten ook opbrengsten uit voorraadwijzigingen, interesten op leningen, herwaar-
deringsmeerwaarden, kapitaalwinsten door de verkoop van immateriële en materiële vaste activa, terugnemin-
gen van waardeverminderingen op activa, terugnemingen op eigen gereserveerde fondsen en voorzieningen. De 
opmerkingen over die opbrengsten komen aan bod in andere delen van dit hoofdstuk.   

171 er werd ook een waardevermindering geboekt voor deze vorderingen. Deze waardevermindering wordt in de re-
sultatenrekening aan kostenzijde geboekt bij de kapitaalverliezen.

172 Vooral de FOD Buitenlandse Zaken bezorgde voor een belangrijk deel van de geselecteerde ontvangsten voor 
2019 (39 van de 67 geselecteerde ontvangsten) geen verantwoordingsstukken. 
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grotingsartikel, kan dit ervoor zorgen dat opbrengsten niet alleen in de foute (sub)rubriek 
geboekt worden, maar ook op het verkeerde begrotingsartikel, zodat dit ook een impact 
heeft op de uitvoeringsrekening van de begroting.

Opbrengsten zijn soms onvolledig of niet correct berekend. Dit duidt op onvoldoende in-
terne beheersing bij de departementen. Zo zijn bijvoorbeeld de bijdragen voor vakbonds-
premies173 de belangrijkste niet-fiscale opbrengsten bij de FOD Kanselarij, maar beschikt 
deze FOD niet over een exhaustieve lijst van instellingen die deze bijdrage verschuldigd 
zijn. Hierdoor is er geen zekerheid of hij alle bijdragen ontvangt waar hij recht op heeft.

Sommige departementen boeken ook opbrengsten tegenover andere departementen van 
het algemeen bestuur. Hoewel deze intercompanytransacties niet tot uiting mogen komen 
in de algemene rekening, is dat soms toch het geval omdat ze elkaar niet volledig compen-
seren. Daarnaast boeken enkele departementen ook opbrengsten naar aanleiding van ver-
richtingen met andere diensten van het eigen departement. Deze transacties zouden enkel 
mogen voorkomen in de analytische boekhouding en niet in de algemene boekhouding. Als 
gevolg van beide bovenstaande tekortkomingen zijn zowel de niet-fiscale opbrengsten als 
de kosten overgewaardeerd.

Bij de eindejaarscontroles gaat het Rekenhof na wat de belangrijkste evoluties zijn bij de 
niet-fiscale opbrengsten. De departementen konden die evoluties niet altijd verklaren. Dat 
duidt erop dat ze onvoldoende inzicht hebben in de geboekte opbrengsten. Het Rekenhof 
beveelt de departementen daarom nogmaals aan hier meer aandacht aan te besteden en de 
opbrengstenrekeningen regelmatig op te volgen, bijvoorbeeld in het kader van het maan-
delijks afsluitingsproces.

3.1.3 Vorderingen op meer dan één jaar
De vorderingen op meer dan één jaar dalen met 757,2 miljoen euro tot 6.912,7 miljoen euro. 
Deze vorderingen bestaan deels (2.954,0 miljoen euro) uit de langetermijngedeelten van li-
neaire obligaties (OLO’s). In het kader van een reorganisatie van de Deposito- en Consigna-
tiekas werden in 2019 alle OLO’s in portefeuille overgedragen aan sectie 51 – FOD Financiën 
voor de overheidsschuld. Het aandeel van die OLO’s is verminderd met 292,0 miljoen euro 
door de herklassering van het deel dat vervalt in 2020 naar kortetermijnactiva.

De vorderingen op meer dan één jaar omvatten ook leningen aan Europese en internationa-
le staten (2.245,0 miljoen euro), aan de RSZ (621,3 miljoen euro), aan de gewesten (310,2 mil-
joen euro) en voorschotten aan de Regie der Gebouwen (371,0 miljoen euro) voor de renovatie 
van een gebouw174. De grootste bewegingen in 2019 zijn de boekhoudkundige overdrachten 
van leningen naar vorderingen op korte termijn voor het deel dat de lener in 2020 moet 
terugbetalen (-269,7 miljoen euro) en enkele nieuwe leningen (+140,9 miljoen euro). De 
belangrijkste nieuwe lening werd toegekend aan de International Development Association 
(IDA) (+80,5 miljoen euro). De terugbetaling van die lening begint in 2028.

173 Deze bijdrage is verschuldigd door de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de Staat, de gemeen-
schappen en de gewesten, en waarvan de lijst door de Koning wordt vastgesteld, en de polders en wateringen. Ze 
bestaat uit een vast bedrag per personeelslid op 31 maart van het referentiejaar.

174 met name het Résidence Palace, zie hierover punt 3.6.2.3.
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Voorgaande jaren merkte het Rekenhof tekortkomingen op door een gebrek aan boekhoud-
kundige informatie over de langetermijnvorderingen. Ook bij de jaarrekening 2019 stelt het 
Rekenhof hiervoor weinig vooruitgang vast. In Fedcom kunnen vorderingen niet indivi-
dueel worden opgevolgd. Daarnaast krijgt de boekhoudafdeling niet altijd de volledige of 
juiste informatie over openstaande leningen van de dienst die de lening beheert. Daardoor 
is er geen zekerheid over de volledigheid van de vorderingen. Daarnaast is bij de FOD’s 
Buitenlandse Zaken en Justitie de opsplitsing tussen het gedeelte dat binnen het jaar moet 
terugbetaald worden en het deel op lange termijn verkeerd.

Onder de vorderingen op meer dan één jaar worden verder ook effecten van leningen van 
Congo opgenomen met een boekwaarde van 1,3 miljoen euro175 die door de Deposito- en 
Consignatiekas (DCK) worden aangehouden. Aangezien deze effecten waardeloos worden 
geacht, moet hiervoor een waardevermindering worden geboekt.

Het algemeen bestuur heeft ook waardeverminderingen geboekt op andere vorderingen op 
meer dan één jaar. De grootste waardeverminderingen zijn geboekt op de terugvorderbare 
voorschotten uit het landbouwfonds (52,9 miljoen euro op een openstaande vordering van 
53,3 miljoen euro) en op voorschotten aan ziekenhuizen die in de jaren 1970 betaald werden 
en die moeten worden terugbetaald bij sluiting of vereffening van het ziekenhuis (109,9 mil-
joen euro aan vorderingen die volledig afgewaardeerd zijn). De waardeverminderingen wer-
den geboekt omdat de invordering onzeker is. Vanwege de ouderdom van sommige vor-
deringen en de zeer beperkte terugbetalingen in de voorbije jaren, is het aangewezen na 
te gaan of de vorderingen nog invorderbaar zijn en procedures op te starten om voor elke 
vordering een oplossing te vinden176.

3.1.4 Vorderingen op minder dan één jaar
De vorderingen op minder dan één jaar stijgen in 2019 met 4.204,1 miljoen euro tot 
7.710,1 miljoen euro (+119,9 %). Naast hogere kortetermijnleningen bij het schuldbeheer 
(+1.193,5 miljoen euro) wordt de stijging voornamelijk verklaard door een stijging in de 
openstaande fiscale vorderingen177.

Het Rekenhof stelt vast dat er voor de meeste opmerkingen en aanbevelingen die het in het 
verleden over de vorderingen op minder dan één jaar formuleerde, nog geen structurele 
oplossingen zijn gevonden. De klantenbalans178 bevat in 2019 185,8 miljoen euro (33,7 % van 
de totale klantenbalans) vorderingen die ouder zijn dan vijf jaar en die bijna volledig werden 
afgewaardeerd179. Het Rekenhof beveelt aan deze vorderingen te analyseren en zo nodig 
andere innings- of afhandelingsprocedures op te starten.

Zoals het Rekenhof ook vorig jaar opmerkte, is de rekening-courant van de FOD Financiën 
tegenover btw-plichtigen negatief (-4.123,4 miljoen euro). Deze rekening-courant bevat zo-

175 Aanschaffingswaarde 3,5 miljoen euro met een al geboekte waardevermindering van 2,3 miljoen euro.
176 mogelijke procedures zijn: inning via de algemene administratie van de inning en invordering bij de FOD Financiën 

of inning via juridische weg.
177 Zie punt 3.1.1.Fiscale opbrengsten
178 Via een klantenbalans kunnen vorderingen individueel worden opgevolgd in Fedcom en vorderingen en betalingen 

vlot op elkaar afgestemd. Het gebruik van een klantenbalans vereenvoudigt het opvolgen van de open posten, 
maar wordt momenteel maar voor een deel van de vorderingen gebruikt.

179 in 2018 was dit 186,7 miljoen euro (38,8 % van de totale klantenbalans). 
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wel positieve als negatieve saldi. De negatieve saldi (btw-plichtigen met een tegoed) moeten 
naar de passiefzijde van de balans worden overgeboekt zodat ze als schulden worden gere-
gistreerd. Ook negatieve vorderingen voor bezoldigingen aan personeel (-2,9 miljoen euro) 
moeten naar de passiefzijde van de balans worden overgeboekt.

De berekening van de waardevermindering op vorderingen verloopt manueel en bevat ook 
in 2019 fouten. De berekeningsprocedure houdt meestal rekening met de vervaldatum die 
in Fedcom is opgenomen, maar het systeem bepaalt die op basis van een verkeerde startda-
tum. Daarnaast zijn de waardeverminderingen bij de FOD Justitie en de FOD Volksgezond-
heid ongeveer 7,5 miljoen euro te laag omdat niet alle vorderingen in de berekening zijn 
meegenomen.

Het Rekenhof stelt ook vast dat de boekhoudafdelingen van de departementen te weinig 
informatie van de operationele diensten ontvangen om alle vorderingen tijdig en correct te 
boeken. Daarnaast gebruiken sommige departementen ook andere informaticatoepassin-
gen die informatie automatisch overdragen naar Fedcom. Bij die overdracht gaat echter een 
deel van de informatie verloren (bv. betaaldata). Dit bemoeilijkt de opvolging.

Hoewel de departementen de laatste jaren inspanningen leveren om een duidelijker zicht te 
krijgen op hun openstaande vorderingen, geven zij aan dat de functionaliteiten van Fedcom 
niet altijd volstaan om deze vorderingen op te volgen. Zo wordt het opvolgen van afbeta-
lingsplannen in Fedcom als omslachtig ervaren en is het niet altijd mogelijk betalingen te 
koppelen aan openstaande saldi. Hierdoor gebruiken diensten extracomptabele informatie, 
onder meer in Excelbestanden. Deze manier van werken kan ervoor zorgen dat essentiële 
informatie niet beschikbaar is voor het opstellen van de jaarrekening. Het Rekenhof her-
haalt zijn aanbeveling om de procedures te analyseren en bij te sturen om tot een volledige 
en juiste jaarrekening te komen.

De Federale Accountant stelt sinds enkele jaren een leidraad ter beschikking die de de-
partementen moet helpen om hun boekhouding op eenzelfde manier te voeren. Niet alle 
departementen volgen voldoende de leidraad, waardoor sommige afsluitverrichtingen niet 
zijn uitgevoerd, zoals het boeken van op te maken facturen bij de FOD Buitenlandse Zaken 
of waardeverminderingen bij de FOD Justitie. Volgens sommige departementen ontbreekt 
het de boekhouddiensten ook aan tijd om alles voldoende op te volgen, wat er mee voor 
zorgt dat er fouten in de jaarrekening terechtkomen. Zo had de FOD Financiën een vorde-
ring van 10,2 miljoen euro dubbel geboekt en werd dit niet tijdig opgemerkt. Deze fout werd 
rechtgezet in de tweede versie van de jaarrekening.

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat er verkeerde rubrieken worden gebruikt binnen de vor-
deringen op minder dan één jaar180. Dat komt doordat er onvoldoende aandacht werd be-
steed aan de juistheid van de Fedcom-masterdata die de Federale Accountant beheert. Die 
geeft aan hiervoor op korte termijn actie te ondernemen.

180 Zo worden bijvoorbeeld vorderingen op aDBa’s en aOi’s niet altijd geboekt in de subklasse 42 (vorderingen op ten 
hoogste een jaar aan het aRs onderworpen derden).
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3.2 Uitgavencyclus

3.2.1	 Boeking	op	basis	van	vastgestelde	rechten
Het Rekenhof herhaalt elk jaar dat het noodzakelijk is de drie basisbeginselen in acht te 
nemen die de wet van 22 mei 2003 vooropstelt in verband met het concept van “vastgesteld 
recht”181:

1.  Alle begrotingsverrichtingen die tijdens een begrotingsjaar plaatsvinden (inclusief 
de te ontvangen facturen en het vakantiegeld182) moeten in de algemene boekhou-
ding en in de begrotingsboekhouding van dat jaar worden opgenomen.

2.  Om tot een boekjaar te behoren, moeten de verrichtingen uiterlijk op 31 decem-
ber van het jaar zijn vereffend en in de boekhouding zijn opgenomen uiterlijk op 
31 januari van het daaropvolgende jaar.

3.  Elke boeking moet steunen op een origineel en goedgekeurd verantwoordingsstuk.

Het Rekenhof herhaalt zijn kritiek op de manier waarop Fedcom is geparametriseerd. Fed-
com verhindert dat departementen uitgaven aanrekenen op een begrotingsartikel als het 
vereffeningskrediet ontoereikend is183. Op basis van het wettelijke en reglementaire kader 
moet er niettemin een boeking plaatsvinden in de begrotingsboekhouding en in de alge-
mene boekhouding als de voorwaarden voor de vereffening vervuld zijn.

Punt 5 van de omzendbrief van de minister van Begroting184 machtigt de overheidsdiensten 
om tot 31 januari 2020 uitgaven te vereffenen ten laste van het boekjaar 2019 (op voorwaarde 
dat de facturen betrekking hebben op goederen en diensten die werden geleverd en aan-
vaard vóór 31 december 2019), dus tot na de wettelijke datum van 31 december 2019. Door 
die afwijking kunnen volgens de Federale Accountant de leveringen en prestaties worden 
geboekt ten laste van het boekjaar waarop ze betrekking hebben, wat de getrouwheid van 
de rekeningen ten goede komt.

Als leveringen en diensten tijdens een boekjaar werden uitgevoerd en aanvaard maar de 
factuur niet tijdig werd ontvangen, moeten de verrichtingen budgettair worden vereffend 
tegen 31 december en als te ontvangen facturen in de algemene boekhouding van datzelfde 
boekjaar worden geboekt. Het Rekenhof stelt vast dat sinds de invoering van de “gewaar-
deerde goederenontvangst”, maar bepaalde verrichtingen op die manier budgettair worden 
aangerekend185.

3.2.2 Recurrente controles van de uitgaven
In het kader van zijn recurrente controles heeft het Rekenhof een steekproef onderzocht 
van 1.295 verrichtingen die op het boekjaar 2019 werden geboekt (inclusief verrichtingen 

181 ter herinnering: het wettelijke concept van vastgesteld recht is hetzelfde voor ontvangsten als voor uitgaven (zie 
punt 3.1.1).

182 Zie Rekenhof, 173e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016,  
p. 96-97, www.rekenhof.be.

183 Zie Rekenhof, 171e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2014, 
p. 166-167, www.rekenhof.be.

184 Omzendbrief ABB5/430/2019/7967 betreffende de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen 
van de diensten van de federale staat voor het begrotingsjaar 2019.

185 Zie punt 3.2.2.1.

https://www.rekenhof.be/Docs/173e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/171e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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tussen overheidsdiensten), om na te gaan in hoeverre de wet van 22 mei 2003 in acht wordt 
genomen. De onderzochte verrichtingen betreffen 15 overheidsdiensten en 6.819,6 miljoen 
euro.

Door de veralgemeende invoering van een module waarmee de facturen worden beheerd 
(VIM – Vendor Invoice Management) en de uniformering van de boekingsprocessen, is de 
interne beheersing van de uitgavencyclus er sterk op vooruit gegaan.

Het Rekenhof stelt echter nog altijd belangrijke tekortkomingen vast:

• In nagenoeg 30 % van de gecontroleerde vereffeningsdossiers ontbreken essentiële do-
cumenten (bestelbons, ontvangstbewijzen of facturen), waardoor het recht niet correct 
kan worden vastgesteld en de uitgave niet kan worden vereffend. De ontbrekende do-
cumenten verhinderen ook een driepuntscontrole (waarbij wordt nagegaan of de drie 
documenten met elkaar overeenstemmen).

• In ongeveer 25 % van de onderzochte dossiers is er geen registratie van de ontvangstda-
tum van het verantwoordingsstuk, of is er een groot verschil tussen de ontvangstdatum 
van het document in Fedcom en de datum van het document.

• Bijna 15 % van de onderzochte uitgaven zijn niet toegerekend aan het juiste boekjaar. 
Uitgaven die op het boekjaar 2019 geboekt zijn, hadden namelijk moeten worden ge-
hecht aan voorgaande boekjaren. Een steekproef van uitgaven die werden geboekt in 
het eerste kwartaal van 2020 wees anderzijds uit dat sommige verrichtingen betrekking 
hadden op prestaties die in 2019 werden uitgevoerd en aanvaard.

De keuze van de grootboekrekeningen om de verrichtingen te boeken blijft verbeteren. Dat 
komt de getrouwheid van de algemene boekhouding en van de begrotingsboekhouding ten 
goede. Uitgaven boeken op de meest geschikte rekening van het boekhoudplan, blijft echter 
een probleem.

3.2.2.1 Te ontvangen facturen
De te ontvangen facturen stemmen overeen met vastgestelde rechten ingevolge de aankoop 
van (geleverde en aanvaarde) goederen en diensten waarvoor de departementen bij de af-
sluiting van het boekjaar geen facturen hebben ontvangen. Op 31 december 2019 werden 
voor 91,1 miljoen euro te ontvangen facturen geboekt, waarvan 1,2 miljoen euro op rekening 
440800 en 89,9 miljoen euro op rekening 440810.

Via rekening 440800 kunnen uitgaven automatisch in de algemene boekhouding en de be-
grotingsboekhouding worden geregistreerd zodra de goederen en diensten zijn ontvangen 
en aanvaard, zonder op de factuur te wachten. Die boekingsmethode in Fedcom, de zogehe-
ten gewaardeerde goederenontvangst, werd ingevoerd naar aanleiding van de elektronische 
facturatie (e-invoicing).

De FOD Buitenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie vertonen een debet-
saldo van respectievelijk 6,2 miljoen euro en 4,3 miljoen euro op de rekening 440800. Nor-
maal gezien moet die rekening bij de jaarafsluiting een creditsaldo hebben of op nul staan. 
Bij de FOD Buitenlandse Zaken ontstaat het probleem door een bijzondere parametrisering 
van Fedcom voor bepaalde diplomatieke uitgaven waarbij de boeking van de ontvangst van 
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de goederen of de diensten niet geboekt wordt. Door die lacune worden de debetbedragen 
niet gesaldeerd. De POD Maatschappelijke Integratie kon zijn debetsaldo niet verklaren.

Rekening 440810 wordt gebruikt om manueel de te ontvangen facturen te boeken van de-
partementen die de gewaardeerde goederenontvangst nog niet (of maar gedeeltelijk) heb-
ben ingevoerd, alsook voor facturen bij bestelbons die werden aangemaakt vóór die invoe-
ring. Het Rekenhof benadrukt dat die verrichtingen nog altijd niet budgettair ten laste van 
het juiste jaar worden aangerekend. Te ontvangen facturen zijn immers vastgestelde rech-
ten. Ze moeten dus gelijktijdig in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhou-
ding worden geboekt. Bij de FOD Justitie zijn de manuele boekingen van de te ontvangen 
facturen bovendien onvolledig.

3.2.2.2 Leveranciersrekeningen
Het Rekenhof is nagegaan of de schuldensaldi op 31 december 2019 reëel en volledig zijn 
door externe bevestigingen op te vragen bij een selectie van private en publieke leveran-
ciers. De meeste bedragen konden echter niet worden bevestigd. Maar zes van de twintig 
geraadpleegde leveranciers hebben geantwoord. Bovendien wijken sommige meegedeelde 
bedragen af van de Fedcomgegevens.

Naast die procedure heeft het Rekenhof de leverancierssaldi op 31 december 2019 onder-
zocht van de overheidsinstellingen die het controleert. Daaruit blijkt voor het Studiecen-
trum voor Kernenergie een nulsaldo tegenover de FOD Economie, terwijl in Fedcom sprake 
is van een openstaand saldo van 22,4 miljoen euro. Uit nader onderzoek van de rekeningen 
van de instelling bleek dat de schuld 13,0 miljoen euro bedroeg.

De ouderdomsbalans van de leveranciersrekeningen levert geen probleem van materieel 
belang op bij de openstaande facturen. De rekeningen zouden echter leesbaarder worden 
als alle departementen de boekingen zouden afpunten die de rekeningen onnodig zwaar 
maken. Er werden onaangepaste correcties en annuleringen vastgesteld en ook betalingen 
die niet worden gecompenseerd door een debetboeking.

3.2.2.3 Andere opmerkingen
De rekening Te betalen btw van de FOD Justitie vertoont een creditsaldo van 44,4 mil-
joen euro bij de afsluiting van 2019. Volgens de FOD stemt dat saldo niet overeen met de 
werkelijke schuld aan btw, aangezien de stortingen op regelmatige wijze werden uitgevoerd. 
De aanzuivering van die rekening zou door een technisch probleem worden geblokkeerd.

3.2.3 Controles van de overdrachten naar de deelentiteiten
Het Rekenhof heeft de overdrachten naar de deelentiteiten gecontroleerd186. Het ging na of 
de bedragen die in 2019 in Fedcom werden geboekt (50.694,9 miljoen euro op kostenreke-
ningen) overeenstemden met de verrichtingen die de deelentiteiten in hun boekhoudingen 
hebben geboekt.

186 In het kader van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de 
gewesten (BFW), zoals gewijzigd ingevolge de zesde staatshervorming.
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Op basis van de definitieve vaststelling van de autonomiefactor187 voor de boekjaren 2015, 
2016 en 2017, had het algemeen bestuur vanaf 2018 drie vorderingen op de gewesten moeten 
boeken in Fedcom voor in totaal 1.626,5 miljoen euro (1.017,6 miljoen euro ten laste van het 
Vlaams Gewest, 457,1 miljoen euro ten laste van het Waals Gewest en 151,8 miljoen euro ten 
laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Om die vorderingen te recupereren houdt de federale Staat overeenkomstig de BFW 2 % in 
op de dotaties aan de deelentiteiten188 (125,0 miljoen euro in 2018 en 128,3 miljoen in 2019). 
Die inhouding moet worden behandeld als aanzuivering van de vorderingen op de gewes-
ten en mag dus niet in mindering worden gebracht van de vastgestelde rechten. Bijgevolg 
zijn de kosten die in Fedcom voor die dotaties zijn geboekt, voor het jaar 2019 met 128,3 mil-
joen euro onderschat.

Op 31 december 2019 waren de openstaande vorderingen (1.373,2 miljoen euro waarvan 
916,1 miljoen euro op het Vlaams Gewest, 348,9 miljoen euro op het Waals Gewest en 
108,2 miljoen euro op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) nog altijd niet opgenomen in de 
balans van het algemeen bestuur189.

Tot slot werden de bedragen die nog aan de deelentiteiten verschuldigd waren voor 
2019 (119,3 miljoen euro) niet als schuld van het algemeen bestuur geboekt. Deze bedragen 
stemmen overeen met het verschil tussen de in 2019 vereffende bedragen en de voor dat 
boekjaar definitief verschuldigde bedragen190.

3.2.4 Personeelscyclus
De personeelskosten van het algemeen bestuur bedragen 5.853,7 miljoen euro. In verge-
lijking met 2018 zijn ze met 1,0 % gestegen, terwijl het personeelsbestand nagenoeg gelijk 
bleef.

Voor de loonadministratie worden afzonderlijke systemen gebruikt waarbij de boekhoud-
kundige gegevens via een interface in Fedcom worden overgenomen. Voor de meeste de-
partementen verloopt dit via de loonmotor van PersoPoint191 terwijl de Federale Politie en 
Defensie elk over een eigen systeem beschikken.

3.2.4.1 Reconciliatie
Het Rekenhof heeft de uitgaven die via de interface in Fedcom werden opgenomen, vergele-
ken met de samenvattende tabellen die gegenereerd zijn door de loonmotor. Voor de depar-
tementen die met PersoPoint samenwerken zijn de in Fedcom geboekte personeelskosten 
23,7 miljoen euro lager dan de kosten volgens de samenvattende tabellen van PersoPoint. 
Zoals in voorgaande jaren wijst PersoPoint dit verschil toe aan kosten van andere diensten 

187 Koninklijk besluit van 19 december 2017 tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, §   1, derde 
en vierde lid, van de BFW.

188 met toepassing van de artikelen 35octies, 35nonies en 35decies, tweede lid, van de BFW.
189 Het Vlaams gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest hebben hun schuld aan de federale staat nochtans 

geboekt. 
190 De definitief verschuldigde bedragen werden begin 2020 berekend omdat daarvoor rekening moet worden gehou-

den met voornamelijk macro-economische parameters die worden vastgelegd na afloop van het boekjaar.
191 PersoPoint is een onderdeel van de FOD BOsa en verzorgt als federaal secretariaat de personeels- en loonadmi-

nistratie voor heel wat diensten en instellingen van de federale overheid. 
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en instellingen die in de staten van PersoPoint ten onrechte aan het algemeen bestuur wor-
den toegewezen. Dat bemoeilijkt de opvolging van de personeelsuitgaven, zowel van het 
algemeen bestuur als bij de betrokken diensten en instellingen. Het Rekenhof wijst daarom 
nogmaals op het belang van een correcte boekhoudkundige en administratieve scheiding 
tussen de departementen en de andere diensten192.

Het Rekenhof heeft ook de overeenstemming met de fiscale samenvattende opgave  
325.xxx193 gecontroleerd. Voor de meeste departementen kon die worden bereikt. De  
FOD Volksgezondheid heeft volgens Fedcom 2,4 miljoen euro minder bedrijfsvoorheffing 
betaald dan de samenvattende opgave 325.xxx vermeldt. Volgens PersoPoint gaat het om 
personeelskosten van andere diensten die ten onrechte aan de FOD Volksgezondheid wor-
den toegewezen. Daarnaast kan de Federale Politie de overeenstemming nog steeds niet 
uitvoeren. Daardoor bestaat er onzekerheid over de volledigheid en de juistheid van de 
geboekte kosten. Het Rekenhof herhaalt daarom de aanbeveling om zich verder te inspire-
ren op de werkwijze van PersoPoint en Defensie zodat meer zekerheid kan worden bereikt.

3.2.4.2 Personeelsgerelateerde schulden en achterstallen
De schulden voor directe en indirecte bezoldigingen moeten in rubriek 444 worden ge-
boekt en bedragen volgens de jaarrekening 304,0 miljoen euro in 2019 (-17,3 miljoen euro 
tegenover 2018). Het Rekenhof stelt echter nog steeds vast dat bij alle departementen perso-
neelsgerelateerde schulden zijn opgenomen in de rubrieken 440 en 460. Die mogen noch-
tans alleen schulden voor de aankoop van goederen en diensten bevatten.

Het saldo van de te betalen bedrijfsvoorheffing bedroeg 170,2 miljoen euro op 31 decem-
ber 2019. Bij de FOD Kanselarij, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Financiën zijn 
hierin nog schulden van 2018 of vroeger opgenomen. Het Rekenhof stelt hierbij vast dat bij 
de FOD Financiën de schulden van 2017 of ouder ongewijzigd bleven tegenover de toestand 
vorig jaar. Daarom moet de FOD nagaan of de openstaande posten nog werkelijk verschul-
digd zijn.

Bij de jaarafsluiting hebben de departementen 32,2 miljoen euro achterstallige personeels-
schulden ingeboekt. Sinds dit jaar boekt ook Defensie de achterstallen die in de eerste twee 
maanden van 2020 werden betaald als schuld. Daardoor passen nu alle departementen de 
instructie van de Federale Accountant op dezelfde manier toe. Met het oog op de volledig-
heid van de jaarrekening moet de Federale Accountant de instructies aanpassen opdat de 
departementen alle gekende sociale schulden zouden boeken en niet alleen die van de eer-
ste twee maanden.

3.2.4.3 Vakantiegeld
De schuld voor vakantiegeld bedraagt 322,1 miljoen euro en is bij de meeste departementen 
gebaseerd op de in mei 2019 uitbetaalde bedragen. Ook Defensie hanteert sinds 2019 deze 
methode, terwijl de Federale Politie de schuld bepaalt op basis van het ontwerp van zijn  

192 Zie Rekenhof, “Volledigheid van de rekeningen”, 176e Boek – deel I, Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de 
administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, Verslag 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 37-38, www.rekenhof.be.

193 De samenvattende opgave 325.xxx geeft weer welk bedrag aan bedrijfsvoorheffing er in het jaar gestort moet 
worden.

https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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initiële uitgavenbegroting 2019. Hoewel deze methodes geen rekening houden met wijzi-
gingen in het personeelsbestand in 2019, is er slechts een verschil van 4,8 miljoen euro tus-
sen de schuld en het bedrag dat in mei 2020 effectief werd uitbetaald.

Zoals voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat de schuld voor vakantiegeld niet in de 
begrotingsboekhouding van het boekjaar werd geregistreerd terwijl het boekhoudplan194 
voorschrijft dat dergelijke sociale schulden in de begroting moeten worden opgenomen. 
Volgens de Federale Accountant zal dat gebeuren zodra er een nieuwe loonmotor bij Perso-
Point is. Ook Defensie en de Federale Politie moeten een soortgelijke oplossing vinden.

3.2.4.4 Overige sociale schulden
Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat de overige sociale schulden onvolledig zijn en dat de 
departementen verschillende boekingsprincipes toepassen. Zo boeken de meeste depar-
tementen wel verschuldigde competentiepremies en bonificaties, maar hebben alleen de 
Federale Politie en Defensie een voorziening voor overuren opgenomen die zij baseren op 
het ontwerp van hun algemene uitgavenbegroting. Geen enkel departement heeft een voor-
ziening geboekt voor andere schulden aan personeel, zoals nog op te nemen vakantiedagen. 
Dergelijke schulden moeten worden geboekt in de periode waarin de prestaties werden ver-
richt. Aangezien de financiële impact hiervan kan oplopen en een invloed kan hebben op 
het getrouw beeld, moeten deze schulden in kaart worden gebracht en in de jaarrekening 
worden opgenomen.

3.3 Vaste Activa

3.3.1 Materiële en immateriële vaste activa
Op 31 december 2019 vertegenwoordigden de materiële en immateriële vaste activa een net-
towaarde van 12.404,1 miljoen euro (tegenover 12.190,0 miljoen euro op 31 december 2018). 
Wat de boeking van die vaste activa betreft, merkt het Rekenhof al enkele jaren op dat het 
onderscheid tussen kosten (aankopen van goederen en diensten) en investeringen onvol-
doende duidelijk is. De omzendbrief van 9 mei 2014195 levert weliswaar elementen aan die 
richting geven aan de departementen, maar strookt niet met het koninklijk besluit – boek-
houdplan. Dat legt immers een drempelbedrag van 500 euro vast om te bepalen of een 
uitgave een kost dan wel een investering is. Die tegenstrijdigheid leidt tot een gebrek aan 
eenvormigheid bij de boekingen door de departementen.

De FOD BOSA boekt de terreinen en gebouwen van het algemeen bestuur van de Staat (met 
uitzondering van die van Defensie) onder een gemeenschappelijke consolidatiecode in Fed-
com. De nettowaarde ervan bedroeg 5.184,6 miljoen euro op 31 december 2019, tegenover 
5.238,1 miljoen euro op 31 december 2018. In 2019 werd geen enkele verrichting in verband 
met terreinen en gebouwen geboekt (behalve afschrijvingen en een correctie gevraagd door 
het Rekenhof). Net als in het voorgaande boekjaar is de laatste informatie die de Regie der 
Gebouwen en de FOD Financiën over het patrimonium aan de FOD BOSA bezorgden, niet 

194 artikel 20, §  2, 1°, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toe-
passing op de federale staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschaps-
commissie.

195 Omzendbrief van 9 mei 2014 betreffende de aanrekening en boeking van klein materieel in toepassing van eSR 
2010.
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opgenomen in Fedcom. De boeking van terreinen en gebouwen berust dus nog altijd op ge-
gevens van vóór 31 december 2015. De rekeningen geven daardoor geen getrouw en volledig 
beeld van de toestand van de materiële vaste activa eind 2019.

Bovendien zijn de terreinen en gebouwen nog niet geherwaardeerd tegen hun marktwaar-
de, zoals artikel 8 van het hierboven vermelde koninklijk besluit nochtans voorschrijft. Die 
ontbrekende herwaardering houdt het risico in dat het actief wordt onderschat. Momenteel 
waardeert een consultant in opdracht en voor rekening van de Regie der Gebouwen de ter-
reinen en gebouwen die het algemeen bestuur in bezit heeft en die de Regie beheert. Op 
die manier zou het onroerend patrimonium (terreinen en gebouwen) van het algemeen 
bestuur op 31 december 2020 correct moeten kunnen worden gewaardeerd. Het Rekenhof 
neemt akte van dat initiatief en herinnert eraan dat het de taak van de Federale Accoun-
tant is om waarderings- en afschrijvingsregels voor terreinen en gebouwen op te stellen, in 
afwachting van het moment waarop de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit haar 
opdrachten succesvol afrondt196.

Bij de afsluiting vertegenwoordigden de materiële vaste activa van Defensie 54,7 % van alle 
materiële vaste activa van het algemeen bestuur. Er lopen grote bestellingen (meer bepaald 
de A400M en de F35) die zullen bijdragen tot een stijging van de brutowaarde (aanschaf-
waarde) van de vaste activa van Defensie. De materiële vaste activa van het departement 
moeten echter ook geherwaardeerd worden. In tegenstelling tot wat het koninklijk besluit 
van 10 november 2009 voorschrijft, heeft Defensie namelijk geen enkele herwaardering 
uitgevoerd van haar terreinen en gebouwen. Die operatie moet stroken met wat voor de 
andere departementen werd ingesteld. Het Rekenhof stelt ook vast dat Defensie geen enkel 
bedrag heeft geboekt in subklasse 26 – Werken van burgerlijke bouwkunde, terwijl militaire 
infrastructuur daarin thuishoort volgens het boekhoudplan. De basisinfrastructuur van de 
pistes op de militaire vliegvelden, bijvoorbeeld, zouden in subrubriek 2610 moeten worden 
geboekt.

Bovendien blijft Defensie oneigenlijk gebruik maken van de kostenrekening 616975 Wer-
kingskosten – Divers materieel. Die wordt ten onrechte gebruikt om afschrijvingen te boe-
ken op wisselstukken die te maken hebben met investeringen. Het boekhoudplan voorziet 
niet in een dergelijk gebruik, dat leidt tot de integrale tenlasteneming van activa die in 
bepaalde gevallen zouden moeten worden afgeschreven op basis van hun gebruiksduur. 
Tot slot verhoogt het gebruik van die rekening het risico op fouten en leidt het tot weinig 
transparante boekingen.

Hoewel de verkoopakte van het Résidence Palace-complex (waarvan de waarde van de wer-
ken inclusief btw meer dan 371 miljoen euro bedraagt197) in 2019 werd ondertekend met de 
Europese Unie198, bleek die verkoopverrichting niet uit de rekeningen van het algemeen be-
stuur. In tegenstelling tot het terrein, dat werd gedesaffecteerd voor 21.748.242 euro, werd 
het gebouw (dat vroeger eigendom was van het algemeen bestuur van de federale Staat) 

196 Zie het artikel “stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit – ver-
volg” in deel iii.

197 Zie punt 3.6.2 andere schulden op lange termijn.
198 De Regie der gebouwen heeft blok a van het Résidence Palace-complex (Wetstraat 155 in 1040 Brussel) getrans-

formeerd tot zetel van de Raad van de europese Unie. Het federaal aankoopcomité voor onroerend goed werd 
ermee belast de authentieke akte voor die verkoop op te stellen.
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nooit geboekt in de balans van het algemeen bestuur. De voorschotten die werden betaald 
aan de Regie der Gebouwen, die de werkzaamheden coördineerde voor rekening van het 
algemeen bestuur, werden op een vorderingenrekening geboekt. Gelet op de aard van de 
verrichting is het Rekenhof van oordeel dat de betaalde voorschotten (305.164.147,59 euro, 
d.i. het geraamde bedrag van de werkzaamheden exclusief btw) beter waren geboekt op een 
rekening voor vaste activa van rubriek 215 voor lopende werkzaamheden in eigen onroe-
rende goederen. Dat zou het ook eenvoudiger hebben gemaakt de diverse verrichtingen met 
betrekking tot het Résidence Palace-complex af te sluiten op het moment dat de verkoop 
van het complex werd geboekt.

De vaste activa en de afschrijvingen worden opgevolgd met behulp van activafiches in Fed-
com. Het is echter belangrijk een fiche te maken voor elk nieuw actief (ofwel elke maand 
nieuwe fiches te creëren om activa van eenzelfde soort te groeperen). Het gebruik van be-
staande fiches leidt immers tot te veel afschrijvingen omdat de afschrijvingsduur dan ge-
baseerd is op de overblijvende levensduur van de fiche en niet op de waardevermindering 
van het nieuwe vast actief. Dit probleem wordt jaar na jaar kleiner, maar bestaat in grote 
departementen nog bij nieuwe aankopen (meer bepaald bij de FOD Justitie en bij de FOD 
Buitenlandse Zaken).

Tot slot hebben verscheidene departementen nog niet al hun vaste activa in Fedcom opge-
nomen, hoewel artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat ze dat tegen 31 decem-
ber 2016 in orde moesten brengen. Het betreft:

• vaste activa van bepaalde diensten bij de FOD Binnenlandse Zaken;
• historische vaste activa bij de FOD Buitenlandse Zaken, die dateren van vóór de integra-

tie in Fedcom, en boekhoudgegevens van de diplomatieke posten;
• de historiek van de vaste activa aangekocht vóór 1 januari 2015 bij de FOD Financiën.

De controle van de toelichtingen bij de eerste versie van de jaarrekening leverde belangrijke 
en te vermijden fouten op in de materiële en immateriële vaste activa. Hoewel de fouten 
werden gecorrigeerd in de tweede versie, wijzen ze duidelijk op het gebrek aan eerstelijns-
controles bij de opmaak van de algemene rekening.

3.3.2 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bedragen eind 2019 48.490,4 miljoen euro en bestaan uit deelne-
mingen in binnen- en buitenlandse vennootschappen en in internationale instellingen. In 
2019 nam de boekwaarde van deze activa met 2.324,8 miljoen euro toe (+5,0 %). Dit wordt 
voornamelijk verklaard door de stijging van het netto-actief van entiteiten waardoor de 
boekwaarde van deze participaties toeneemt (+2.247,9 miljoen euro) en door bijkomende 
deelnames in het kapitaal van ondernemingen (+76,0 miljoen euro). De grootste stijgers in 
netto-boekwaarde zijn de participaties in Dexia (+1.325,8 miljoen euro), Belfius (+421,7 mil-
joen euro) en de Nationale Bank (+376,3 miljoen euro).

In 2019 nam de Staat twee nieuwe participaties: ze schreef in op een kapitaalsverhoging 
van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (omgerekend 10,1 miljoen euro) en 
nam een participatie in het recent opgerichte INSTEX SAS (Instrument in Support of Trade 
Exchanges) voor 225.000 euro. Daarnaast waren er bijkomende deelnames in het kapitaal 
bij twee vennootschappen. Zo stortte de federale Staat 65 miljoen euro voor bijkomende  
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winstaandelen die de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) 
in 2019 uitbracht en verhoogde ze de deelname in het kapitaal van de African Development 
Bank met omgerekend 2,4 miljoen euro.

Het Rekenhof merkt op dat sommige van deze kapitaalverrichtingen onvolledig in de boek-
houding werden geregistreerd. Voor de nieuwe participatie in de AIIB werd alleen het vol-
gestorte kapitaal opgenomen, maar werd er geen schuld geboekt voor het al opgevraagde 
kapitaal (40,5 miljoen euro). Voor de participatie in BIO heeft het Rekenhof vastgesteld 
dat een bijkomende deelname in winstaandelen (67,8 miljoen euro) uit 2018 nog niet in de 
boekhouding was opgenomen. Daarnaast wordt in de jaarrekening van de Banque Rwan-
daise de Développement (BRD) vermeld dat er in 2018 een kapitaalsverhoging plaatsvond 
en een inkoop van eigen aandelen, maar in de jaarrekening van het algemeen bestuur is 
de weerslag van deze transacties op de participatie niet opgenomen199. Tot slot zou volgens 
de jaarrekening van de Inter-American Investment Corporation (IIC) de Belgische deelne-
ming in het kapitaal in 2018 en in 2019 telkens met 164.000 USD zijn verhoogd, zonder dat 
hiervan enig spoor is terug te vinden in de jaarrekening van het algemeen bestuur. Het 
Rekenhof dringt er daarom op aan de participaties nauwer op te volgen zodat de impact 
van dergelijke wijzigingen tijdig en correct in de jaarrekening kunnen worden opgenomen.

De Federale Accountant gebruikt voor de waardebepaling van de deelnemingen niet al-
leen het netto-actief van het voorgaande boekjaar, maar ook het deelnemingspercentage 
op het einde van het vorige boekjaar. Door de stopzetting van de activiteiten van Vitrufin 
in 2019 werden de aandelen Vitrufin omgezet naar aandelen Ethias. In de jaarrekening 
2019 werd daarmee nog geen rekening gehouden en werd bijgevolg geen waardering op-
genomen voor de aandelen Ethias maar wel voor een “fictieve” participatie in Vitrufin200. 
Hoewel de impact op de balans verwaarloosbaar is, zorgen dergelijke boekingen voor ver-
warrende informatie over het patrimonium van het algemeen bestuur.

Het Rekenhof beveelt aan de waarderingsregels voor de aanschaffingswaarde en de her-
waarderingen van participaties te evalueren, aangezien ze momenteel sterk onderhevig 
zijn aan het boekhoudkundige referentiekader waarin die participaties beheerd worden. 
De geboekte herwaarderingsmeerwaarden bij de participaties met financiële instrumenten 
in de geconsolideerde jaarrekening, zoals Dexia en Belfius, zijn voornamelijk veroorzaakt 
door de verplichte omschakeling in de waarderingsregels voor deze vennootschappen van 
de IAS-standaarden naar de IFRS-standaarden in 2018201. Voor de participatie in Proximus 
werd in de eerste versie van de jaarrekening nog verkeerdelijk het nettoactief op basis van 
de oude IAS-standaarden toegepast.

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat de financiële deel-
nemingen jaarlijks worden geherwaardeerd op basis van het netto-actief van de (gecon-
solideerde) entiteit. Voor de concrete toepassing van deze waarderingsregel hanteert de 
Federale Accountant de waarde van het netto-actief van het voorgaande boekjaar omdat in 

199 noch het kapitaal, noch het stemrechtenpercentage van de participatie werd in de jaarrekening aangepast.
200 De waardering werd gebaseerd op de jaarrekening 2018 van Vitrufin. 
201 Voor vennootschappen die volgens de iFRs-standaarden moeten rapporteren was er vanaf 1 januari 2018 een ver-

plichte omschakeling van ias18 (revenu) en ias11 (Construction Contracts) naar iFRs15 (Revenue from Contracts 
with Customers), samen met de omschakeling van ias39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement) naar 
iFRs9 (Financial Instruments). 
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vele gevallen de definitieve cijfers van het boekjaar zelf nog niet gekend zijn bij de opmaak 
van de jaarrekening van het algemeen bestuur. Aangezien deze waarderingsregel afwijkt 
van de regel die geldt voor ondernemingen, kan dit ertoe leiden dat eenzelfde participatie 
die zowel rechtstreeks aangehouden wordt door het algemeen bestuur als onrechtstreeks 
door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij202, door beide anders wordt ge-
waardeerd. Hoewel dit geen invloed heeft op de rekening van het algemeen bestuur, is dit 
wel een belangrijk aandachtspunt voor de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van 
de federale Staat.

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt ook dat de deelneming 
in internationale instellingen die niet de vorm van een vennootschap hebben aangeno-
men, behouden blijven tegen aanschaffingswaarde. Niettemin werden ten onrechte con-
versieverschillen (28,9 miljoen euro) geboekt voor de deelnemingen in vreemde munten, 
terwijl niet-monetaire grootboekrekeningen aan historische aanschafwaarde moeten wor-
den gewaardeerd. Deze fout werd rechtgezet in de tweede versie van de jaarrekening. Naar 
aanleiding van de audit van het Rekenhof over de inventarisatie en de verwerking van de 
participaties in de internationale instellingen in 2015 bij de FOD Financiën en de FOD Bui-
tenlandse Zaken203, werden in de jaarrekening 2015 enkele deelnemingen als kapitaalsover-
dracht geklasseerd. Het Rekenhof herhaalt echter zijn aanbeveling om een wettelijk kader 
uit te werken voor de inventarisatie van dergelijke deelnemingen en om het verschil tussen 
een deelneming en een kapitaalsoverdracht op basis van de economische classificatie te 
duiden.

De toelichting en de commentaar bij de jaarrekening bevatten verschillende kleinere fou-
ten (zoals tabellen die slechts gedeeltelijk zijn aangepast aan het nieuwe boekjaar, cijfers 
die niet geactualiseerd werden of een niet correcte berekende beurswaarde). Aangezien de 
commentaar en toelichtingen integraal deel uitmaken van de jaarrekening, moeten ook zij 
nauwkeurig worden ingevuld. De kwaliteit van de inventaris en de jaarrekening kan wor-
den verbeterd door niet alleen jaarverslagen en jaarrekeningen als bron van informatie te 
gebruiken, maar bijvoorbeeld ook overeenkomsten en statutenwijzigingen op te volgen en 
de regeringscommissarissen in te schakelen om deze informatie aan te leveren.

Het Rekenhof benadrukt dat door een betere opvolging van de participaties de meest actu-
ele informatie in de jaarrekening gehanteerd kan worden, aangezien relevante informatie al 
vóór de opmaak van die rekening bekend kan zijn bij de vertegenwoordigers van de federale 
overheid in de algemene vergaderingen, raden van bestuur of via de regeringscommissaris-
sen. Een aantal fouten kan voorkomen worden door een betere controle en interne beheer-
sing. Het Rekenhof dringt erop aan dat de departementen en de Federale Accountant betere 
nazichtsprocedures invoeren zodat fouten eerder worden opgemerkt.

202 Zoals het Paleis voor schone Kunsten (Bozar), bpost, de nationale loterij en BnP Paribas.
203 Rekenhof, “inventarisatie van de deelnemingen in internationale instellingen en buitenlandse ondernemingen”, 

172e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 171 e.v.,  
www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/172e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/172e_b_opm_fed_Volume1.pdf
http://www.rekenhof.be
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3.4 Voorraden

Algemene opmerkingen
Op 31 december 2019 waren er voor 2.499,6 miljoen euro voorraden geboekt op de balans, 
d.i. 5,0 % minder (-131,3 miljoen euro) dan in 2018 (2.630,9 miljoen euro). Die voorraden 
vertegenwoordigen 2,3 % van de totale activa van het algemeen bestuur (110,8 miljard euro).

De voorraden van Defensie vertegenwoordigen 97,9 % van dat totaal (2.447,0 miljoen euro, 
d.i. een daling met 138,0 miljoen euro). De overige (52,6 miljoen euro) behoren toe aan vier 
andere departementen, maar voornamelijk aan de Federale Politie (40,1 miljoen euro, d.i. 
een stijging met 7,2 miljoen euro).

Hoewel er vooruitgang is, boekt het algemeen bestuur de voorraden nog niet volledig en 
geeft die boeking de werkelijkheid niet getrouw weer.

Zo vermeldt de FOD Justitie geen enkel bedrag voor deze klasse en kan hij zijn voorraden 
nog niet waarderen (meer bepaald de voorraden beheerd door het directoraat-generaal Pe-
nitentiaire Inrichtingen). De FOD heeft echter aan het Rekenhof meegedeeld dat in 2021 een 
interface tussen Fedcom en de beheersoftware Archibus progressief in gebruik zou worden 
genomen, waardoor de voorraden zullen kunnen worden geboekt204. Defensie vermeldt dan 
weer niet de voorraden die geboekt zijn op de code 333333 in Ilias205 (44,7 miljoen euro op 
31 december 2019).

Het Rekenhof beveelt alle departementen aan de inventariseringen te voltooien, zodat de 
nog niet gewaardeerde voorraden in Fedcom kunnen worden geboekt. Het beveelt ook aan 
om, wanneer een post vacant is, een rekenplichtige over waren aan te wijzen om aldus de 
artikelen 35, 36 en 37 van de wet van 22 mei 2003 in acht te nemen.

Bij het algemeen bestuur zijn de waarderingsregels voor de voorraden overigens nog altijd 
onvolledig en niet-eenvormig206. Het Rekenhof beveelt de Federale Accountant daarom aan 
erover te waken dat de departementen coherent werken en het regelgevend kader te vervol-
ledigen. Om de voorraden goed te kunnen boeken en correct te kunnen waarderen, zowel 
wat de aanschaffingswaarden als wat de eventuele waardeverminderingen betreft, moeten 
richtlijnen en normen worden gepubliceerd.

Defensie
De waarde van de voorraden van Defensie daalt met 5,3 % tegenover het boekjaar 2018 en 
zelfs met 29,8 % tegenover het boekjaar 2016. Ze bedraagt 2.447,0 miljoen euro op 31 de-
cember 2019. De sterke daling is voornamelijk te verklaren door de boeking van waardever-
minderingen op voorraden sinds het boekjaar 2017. Dat gebeurde op aanbeveling van het 
Rekenhof. In deel III van dit Boek handelt een artikel specifiek over een opvolgingsaudit 
van de inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie.

204 Zie het artikel “Uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij de FOD Justitie” in deel iii.
205 ilias is de software die Defensie gebruikt om de lokalisering van alle stukken op basis van hun operationele status 

te inventariseren en te traceren.
206 Defensie en de Federale Politie werken hoofdzakelijk met de methode van de gewogen gemiddelde prijs; de FOD 

Financiën raamt zijn voorraden, voornamelijk onroerende goederen, tegen de marktprijs; de FOD Binnenlandse 
Zaken hanteert de methode First in first out (Fifo), terwijl de FOD Volksgezondheid zijn voorraden waardeert tegen 
de aanschafprijs.
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Federale Politie
De waarde van de voorraden van de Federale Politie is met 22,0 % gestegen in 2019. Dat 
komt vooral doordat gegevens uit applicaties waarmee zowel een deel van de logistiek van 
het departement wordt beheerd als de stukken die gelinkt zijn aan in onderaanneming 
gegeven activiteiten, werden geïntegreerd in een nieuwe specifieke Fedcom-module (Logis-
pol207). Door problemen met parametrisering bij de ingebruikname van de module, verto-
nen twee voorraadrekeningen ten onrechte een negatief saldo (-0,9 miljoen euro in totaal).

Het Rekenhof beveelt de Federale Politie aan de maatregelen die tijdens het boekjaar wer-
den genomen, verder uit te voeren, onder meer bij het IT-beheer, om een volledige inven-
tarisatie en waardering van haar voorraden te kunnen uitvoeren zoals bepaald in artikel 
16 van de wet van 22 mei 2003.

Andere departementen
De voorraden van de FOD Financiën (7,1 miljoen euro) bestaan voornamelijk uit onroe-
rende goederen die afkomstig zijn van erfloze nalatenschappen208. De gegevens hierover 
werden niet geactualiseerd in 2018, maar werden gecorrigeerd in 2019 tot 5,7 miljoen euro 
aan het einde van het boekjaar. Bovendien werden de voorraden van de Koninklijke Munt 
van België in Fedcom opgenomen (0,3 miljoen euro)209.

De geneesmiddelenvoorraden van de FOD Binnenlandse Zaken (2,6 miljoen euro) en van de 
FOD Volksgezondheid (2,1 miljoen euro) worden grotendeels bewaard door derden (farma-
ceutische firma’s, logistiek platform, apotheken). Hiervoor zouden adequate maatregelen 
van interne beheersing moeten worden ingevoerd om op het einde van het jaar te kunnen 
aangeven hoeveel geneesmiddelen er zijn opgeslagen en wat hun toestand is, onder meer 
op het vlak van vervaldatums.

3.5	 Liquide	middelen	en	financiële	beleggingen	op	minder	dan	één	jaar
De liquide middelen en de beleggingen op minder dan één jaar zijn in 2019 met 7.430,9 mil-
joen euro toegenomen tot 29.715,9 miljoen euro. De liquide middelen bedragen 24.201,2 mil-
joen euro en liggen 8.549,6 miljoen euro hoger dan in 2018. Naast een toename van het saldo 
op de centrale ontvangstenrekening van de Thesaurie (+1.295,4 miljoen euro210) wordt deze 
stijging voornamelijk verklaard door hogere saldi op postrekeningen211 van de FOD Finan-
ciën (+7.004,7 miljoen euro) en de POD Maatschappelijke Integratie (+238,7 miljoen euro). 

207 Met logispol konden de inventarisatie (identificatie en registratie van de bewegingen via streepjescodes) en de in-
terne beheersing worden verbeterd (een verslag van voorraadcorrectie en registratie van de bewegingen volgens 
hun aard).

208 Die goederen komen in het vermogen van de staat terecht na een gerechtelijke beslissing en worden eerst beheerd 
door het kantoor erfloze Nalatenschappen en vervolgens door Findomimmo in afwachting van de vervreemding 
ervan, die door het Federaal Comité tot aankoop wordt georganiseerd.

209 De administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Koninklijke munt van België is op 1 januari 2019 een 
operationele dienst van de algemene administratie van de thesaurie van de FOD Financiën geworden, op grond 
van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen.

210 De Centraliserend Rekenplichtige stort de ontvangen bedragen van de departementen op zijn centrale ontvang-
stenrekening door naar de nationale Bank in het kader van de cashpooling. Dat gebeurt de laatste werkdag van 
de maand. Het saldo op jaareinde op de centrale ontvangstenrekening is het totaal van de ontvangsten van de 
laatste werkdag. in 2018 werd er op de laatste werkdag 47,3 miljoen euro ontvangen terwijl dit in 2019 steeg tot 
1.342,8 miljoen euro.

211 Deze stijgingen zijn deels te wijten aan ontvangsten die pas begin 2020 aan de thesaurie werden doorgestort. 
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De financiële beleggingen die binnen het jaar vervallen, bedragen 5.514,7 miljoen euro 
(-1.118,7 miljoen euro tegenover 2018) en bestaan voornamelijk uit financiële instrumenten 
die het Agentschap van de Schuld gebruikt voor het schuldbeheer.

Het Rekenhof stelt vast dat in het verleden opgemerkte tekortkomingen ook in de jaarreke-
ning 2019 nog niet zijn opgelost:

• Er zijn nog altijd postrekeningen en kassen die niet in de boekhouding zijn opgenomen 
of waarvan de saldiwijzigingen alleen globaal worden geboekt. Hierdoor verlopen er 
transacties buiten de boekhouding, kunnen deze niet correct worden geboekt aan de 
hand van vastgestelde rechten en ontsnappen ze aan de interne beheersing van de ont-
vangsten- en uitgavenstromen. De belangrijkste ontbrekende rekeningen zijn te vinden 
bij de FOD Justitie (kassen penitentiaire inrichtingen) en de FOD Buitenlandse Zaken 
(niet-werkingsfondsrekeningen diplomatieke posten en voorschotten dringende zendin-
gen). Voor bepaalde diensten van de FOD Justitie is gepland die rekeningen in 2021 op te 
nemen in Fedcom, voor de FOD Buitenlandse Zaken is er geen duidelijk tijdspad.

• Sommige departementen212 hebben op het einde van het jaar nog openstaande saldi op 
wachtrekeningen die gekoppeld zijn aan postrekeningen (39,6 miljoen euro). Derge-
lijke wachtrekeningen worden in de loop van het jaar gebruikt om de ontvangen bedra-
gen correct te kunnen toewijzen en de uitbetaling van bedragen op te volgen. De saldi 
moeten echter ten laatste bij de jaarafsluiting volledig worden toegewezen aan de juiste 
grootboekrekeningen. Het Rekenhof benadrukt dat een correcte toewijzing en tijdige 
opvolging noodzakelijk is voor de getrouwe weergave van de overige posten uit de ba-
lans en de resultatenrekening.

• Hoewel kasgelden niet altijd kunnen worden vermeden, moeten ze manueel en uitge-
breider worden opgevolgd omdat ze een hoger frauderisico hebben. Voornamelijk De-
fensie en de Federale Politie gebruiken nog frequent kasgelden. Het Rekenhof herhaalt 
zijn aanbeveling om verder in te zetten op kasloze procedures.

• Heel wat ontvangsten worden niet systematisch doorgestuurd naar de centrale ontvang-
stenrekening van de Thesaurie. Sommige departementen houden middelen op eigen re-
keningen terwijl de noodzaak daartoe niet altijd vaststaat. Zo blijft bij de FOD Economie 
onterecht 37,6 miljoen euro op een rekening staan, terwijl dit bedrag aan de Schatkist 
toekomt, en dit ondanks eerdere opmerkingen van het Rekenhof213.

Het Rekenhof stelt ook vast dat sommige problemen blijven aanslepen omdat de depar-
tementen onvoldoende op de hoogte zijn van de procedures of ze onvoldoende opvolgen. 
In bepaalde gevallen hebben de departementen ook ondersteuning vanuit de Federale Ac-
countant nodig om de tekortkomingen weg te werken.

212 De belangrijkste saldi zijn te vinden bij de FOD Justitie, de FOD Financiën en de FOD economie. Daarnaast hebben 
elf andere departementen beperkte saldi. 

213 Zie punt  .
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3.6 Schulden

3.6.1 Schuld van het algemeen bestuur
De schuld van de federale Staat in Fedcom bedraagt 399,5 miljard euro op 31 december 2019, 
waarvan 85,8 % in OLO’s214. Dat bedrag verschilt van het bedrag in het officiële overzicht 
van de Algemene Administratie van de Thesaurie (hierna “de Thesaurie”) op die datum, 
namelijk 393,9 miljard euro.

Het verschil (5,6 miljard euro) is toe te schrijven aan methodologische verschillen tus-
sen het boekhoudplan en de berekeningen van de Thesaurie. Die worden gerechtvaardigd 
in staat 18 - Nominale stand van de rijksschuld van de toelichting bij de jaarrekening. Ze 
kunnen in essentie worden verklaard door eindejaarsverrichtingen op korte termijn die 
in 2019 in Fedcom werden geboekt, maar in 2020 in het systeem voor het beheer van de 
overheidsschuld (FTI Star) van het Federaal Agentschap van de Schuld215. In de overlopende 
rekeningen zijn grote bedragen vermeld die verband houden met het beheer van de staats-
schuld (zie punt 3.9).

Perimeter
Volgens staat 18 – Nominale stand van de rijksschuld, die de Thesaurie opstelt, omvat de 
schuld van 393,9 miljard euro, naast de door het algemeen bestuur uitgegeven of overge-
nomen brutoschuld (393,6 miljard euro216), schulden aan bepaalde instellingen (209,6 mil-
joen euro).

De schuld van het algemeen bestuur bestaat voor 355,1 miljard euro (90,1 %) uit lange-
termijnschulden en voor 38,8 miljard euro (9,9 %) uit kortetermijnschulden. De korteter-
mijnschulden hebben uiteenlopende tegenpartijen, onder meer interbancaire leningen 
(275 miljoen euro), marge-opvragingen217 door financiële instellingen (514,1 miljoen euro), 
deposito’s door deelentiteiten en -instellingen (3.475,1 miljoen euro) en liquide middelen 
(6.555,9 miljoen euro) voornamelijk afkomstig van socialezekerheidsinstellingen.

De schulden aan sommige instellingen (209,6 miljoen euro) zijn geïntegreerd in de lan-
getermijnschulden. Ze hebben voornamelijk betrekking op de FPIM (99,2 miljoen euro218) 
en de Regie der Gebouwen (110,2 miljoen euro). De schulden aan de Regie der Gebouwen 
zijn niet geboekt in Fedcom, hoewel het te verantwoorden valt ze op te nemen in de toe-
stand van de schuld. Het algemeen bestuur neemt immers de jaarlijkse aflossing van die 
indirecte schulden ten laste. Die verrichtingen worden echter ten onrechte geboekt op een 
rekening bestemd voor de boeking van subsidies aan administratieve openbare instellingen 
(AOI’s)219. De Federale Accountant heeft bovendien verklaard van plan te zijn die schuld 
aan de Regie der Gebouwen op te nemen in de balans van het algemeen bestuur, vanaf de 
jaarrekening 2020.

214 Obligation linéaire / lineaire obligatie.
215 Fedcom neemt de datum van de overeenkomst als boekingsdatum; voor het agentschap is dat de datum van in-

werkingtreding.
216 Document Indicatoren op de website van het agentschap van de schuld, www.debtagency.be.
217  Bij verrichtingen met afgeleide producten storten derden naargelang van de evolutie van de markt bedragen om 

de goede afwikkeling van de operatie te garanderen.
218 schuld die voortvloeit uit de verbintenis van de staat om de kosten voor de terugkoop van de sabena-aandelen van 

swissair in 1995 te dekken, waarvan de terugbetaling geblokkeerd is wegens een geschil met swissair.
219 Basisallocatie 19.55.22.41.40.04, gekoppeld aan rekening 679310.

http://www.debtagency.be
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Het Rekenhof stelt vast dat de langetermijnschulden op drie begrotingssecties worden ge-
boekt (18 – FOD Financiën, 33 – FOD Mobiliteit en 51 – FOD Financiën, voor de rijksschuld). 
Het officiële overzicht van de Thesaurie vermeldt echter niet de leningen van Infrabel en 
van de NMBS (629,4 miljoen euro op 31 december 2019, in begrotingssectie 33) waarvoor 
de federale Staat zich ertoe heeft verbonden de intresten en kapitaalaflossingen van die 
leningen ten laste te nemen (zie punt 3.6.2.4). In navolging van de aanbevelingen van het 
Rekenhof worden die bedragen voortaan apart geboekt in staat 18 van de toelichting.

Samenstelling, boeking en rapportering
Het Rekenhof heeft op basis van de saldi van de grootboekrekeningen in Fedcom en van 
staat 18 van de toelichting de verantwoording gecontroleerd van de bedragen die de schuld 
van het algemeen bestuur vormen. Het heeft ook onderzocht hoe de waardering van die 
componenten tot stand is gekomen.

De officiële toestand van de Thesaurie reconciliëren met de gegevens in Fedcom is een 
moeilijke oefening. Door de diversiteit en de veranderende aard van de producten en de te-
genpartijen, zijn er tal van aanpassingen nodig. Bovendien stemmen het saldo van de groot-
boekrekeningen en de bedragen in het officiële overzicht niet altijd rechtstreeks overeen.

De Thesaurie waardeert bijvoorbeeld de schulden die als Schatkistcertificaten en ECP220 
uitgegeven worden, aan hun incassowaarde. Die is momenteel hoger dan hun nominale 
waarde in Fedcom (wat een aanpassing van 128,8 miljoen euro vergde, overeenstemmend 
met de verwachte intresten). De dienst Financiële Verrichtingen van de Schatkist (FVS) van 
de FOD Financiën heeft verklaard van plan te zijn samen met het Agentschap van de Schuld 
de redenen voor die keuze in de rapportering nader te onderzoeken.

Ook andere verrichtingen in Fedcom vergen een aanpassing om ze te laten overeenstem-
men met de officiële toestand, meer bepaald wanneer de waardedatum verschilt van de 
datum van de overeenkomst.

Om de interne beheersing te versterken en zowel de rapportering als de controle te verge-
makkelijken, beveelt het Rekenhof aan de componenten in het officiële overzicht beter te 
documenteren en een lijst op te stellen van de overeenstemmende grootboekrekeningen221 
en van de aanpassingen die nodig zijn voor de reconciliatie met de gegevens in Fedcom. De 
dienst FVS heeft in 2019 en 2020 de correcties uitgevoerd die het Rekenhof heeft gevraagd 
en zal bij de reconciliatie ervoor zorgen dat de schuldcomponenten beter kunnen worden 
teruggevonden in de grootboekrekeningen in Fedcom.

Tot slot moeten de definities van de componenten en van de perimeter van de schuld van 
het algemeen bestuur worden gecoördineerd met de andere staten van de toelichting (in 
het bijzonder staat 14 - Langetermijnschulden). De Federale Accountant heeft de financiële 
staten overeenkomstig de opmerkingen van het Rekenhof gecorrigeerd in de tweede versie 
van de jaarrekening.

220 Het programma Euro Commercial Paper (eCP) van de thesaurie is een instrument voor kortetermijnfinanciering. 
eCP’s worden uitgegeven op maat om te beantwoorden aan de vraag van de investeerders.

221 Het bedrag van elke component zou bovendien rechtstreeks aan het saldo van de overeenstemmende grootboek-
rekening kunnen worden gekoppeld.
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3.6.2 Andere schulden op lange termijn
Eind 2019 bedroegen de andere schulden op lange termijn 11.307,5 miljoen euro (-37,8 mil-
joen euro in vergelijking met 2018):

• borgtochten, consignaties en andere deposito’s op meer dan een jaar of voor onbepaalde 
termijn bij de Deposito- en Consignatiekas (3.572,8 miljoen euro);

• financiering van de bijdrage van België in het IMF (6.800,2 miljoen euro);
• alternatieve financieringen van de NMBS en van Infrabel (629,4 miljoen euro);
• voorschotten door de Raad van de Europese Unie voor de renovatie en vervolgens de 

aankoop van het gebouw Résidence Palace (305,2 miljoen euro).

3.6.2.1 Deposito- en Consignatiekas (DCK)
De DCK heeft tal van opdrachten. Die werden voor de boekjaren 2018 en 2019 besproken in 
een officieel rapport (hoewel de wet van 11 juli 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit 
nr. 150 hierin niet expliciet voorziet). In 2019 zijn de uitstaande creditbedragen van de DCK 
met 10,3 miljoen euro gedaald tot 3.572,8 miljoen euro.

De DCK heeft in 2019 429,4 miljoen euro aan bijdragen geïnd bij financiële instellingen in 
het kader van het Garantiefonds en het Europese Afwikkelingsfonds. De bijdragen voor het 
Garantiefonds worden doorgestort naar de interventiereserve van de Schatkist. Die beliep 
5.318,3 miljoen euro op 31 december 2019, na storting van 1.302,1 miljoen euro door de DCK 
in 2019.

Het Rekenhof heeft de DCK andermaal verzocht zich uit te spreken over de vraag of het 
nodig is een saldo van 19,9 miljoen euro waarop sinds 2015 geen bewegingen meer zijn ge-
weest, te blijven vermelden in de rubriek borgstellingen, consignaties en andere deposito’s 
die binnen twaalf maanden vervallen. De DCK en de Federale Accountant hebben verklaard 
het saldo in 2020 in overeenstemming te brengen met de inventaris.

Faillissementsgelden
Bij de DCK is 1.194,2 miljoen euro in bewaring gegeven in het kader van het beheer van 
faillissementen van ondernemingen (-40,9 miljoen euro of -3,3 % in vergelijking met 2018). 
De bedragen ingevolge de opening van faillissementen dalen in vergelijking met 2018 tot 
236,8 miljoen euro (-46,3 miljoen euro), terwijl het aantal vastgestelde faillissementen met 
7,1 % toenam in 2019. Het Rekenhof benadrukt dat de DCK de redenen van die tegenge-
stelde evolutie zou moeten becommentariëren in zijn rapport.

Slapende tegoeden
De individuele en globale slapende tegoeden blijven stijgen (+26,1 miljoen euro) tot 514,2 mil-
joen euro eind december 2019 ingevolge het verschil tussen de bedragen die de financiële 
instellingen storten (55,8 miljoen euro in 2019) en de teruggaven (24,7 miljoen euro in 2019). 
In de laatste drie jaar vertegenwoordigden de teruggaven slechts 37 % van de stortingen.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat bepaalde instellingen de laatste twee boekjaren niets 
gestort hebben. De DCK is echter niet gemachtigd om na te gaan of alle instellingen de wet-
telijke stortingen hebben uitgevoerd222.

222  Hoofdstuk V. – De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van titel ii – Financiën van de wet 
van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen.
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Goederen die bij de DCK gedeponeerd worden, vervallen na 30 jaar aan de Schatkist223, be-
halve de globaal overgeschreven bedragen224 die onmiddellijk aan de Schatkist toekomen225. 
In 2019 heeft de DCK de bedragen die voortvloeien uit de toepassing van die bepalingen als 
ontvangsten geboekt (5,7 miljoen euro in totaal).

Consignaties
De gerechtelijke consignaties beliepen eind 2019 598,3 miljoen euro, d.i. 29,9 miljoen euro 
minder dan in 2018. Een bedrag van 294,4 miljoen euro, overeenstemmend met een penale 
boete, is in 2019 via de DCK gepasseerd om te worden doorgestort aan de Schatkist.

De andere consignaties (binnendienstconsignaties) bedroegen op 31 decem-
ber 2019 499,6 miljoen euro (+20,9 miljoen euro in vergelijking met 2018). Die stijging is 
voornamelijk het gevolg van grote stortingen (32 miljoen euro in 2019) door het Centraal 
Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring226.

3.6.2.2 Financiering van de participatie in het IMF
Het quotum van de trekkingsrechten van België is in 2019 stabiel gebleven op 6.410,7 mil-
joen STR227 (7.922,9 miljoen euro op 31 december 2019). Het is voornamelijk gespreid over de 
positie in de reserveschijf, die op het actief van de Nationale Bank van België (NBB) wordt 
geboekt, en de in nationale munt gestorte participatie die wordt geboekt op het actief van 
de balans van het algemeen bestuur.

De positie in de reserveschijf is met 278,3 miljoen euro gestegen tot 1.098,1 miljoen euro, 
door het gecombineerde effect van de appreciatie van de STR tegenover de euro (nagenoeg 
17 miljoen euro) en de trekkingen (nettoleningen) op het aandeel van België (215,4 miljoen 
STR, d.i. ongeveer 262 miljoen euro) door IMF-leden, voornamelijk Argentinië.

Op het passief van de balans van het algemeen bestuur is het bedrag van de verbintenissen 
ten aanzien van het IMF nagenoeg onveranderd gebleven, namelijk 6.800,2 miljoen euro. 
De uitgifte van certificaten voor een bedrag van 266,6 miljoen euro228 compenseert name-
lijk de depreciatie van de tegoeden in euro met betrekking tot het aandeel in STR.

Bij de wijzigingen in de balans die verband houden met de participatie in het IMF, wordt 
geen relevante uitleg verstrekt in de algemene commentaar van de rekeningen. Het Reken-
hof herhaalt daarom zijn aanbeveling aan de Federale Accountant om in samenwerking met 
de Nationale Bank en de FOD Financiën die wijzigingen beter te becommentariëren.

223 artikel 22 van de wet van 11 juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas.
224 Dat is het geval als het totaal van alle rekeningen van de rechthebbende in een financiële instelling lager is of gelijk 

aan 60 euro.
225 Artikel 69, §  3, van de wet van 30 juli 2018 houdende diverse financiële bepalingen (1), hoofdstuk VI Wijzigingen 

van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) en algemene bepaling betreffende de slapende reke-
ningen, safes en verzekeringsovereenkomsten.

226 Het Orgaan, dat deel uitmaakt van de FOD Justitie, wordt geregeld door de wet van 4 februari 2018 houdende 
de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. 
Het fungeert als kenniscentrum en beheert in beslag genomen goederen. Het kan ook onroerende goederen 
vervreemden, met uitzondering van die uit erfloze nalatenschappen, die door de FOD Financiën worden beheerd.

227 speciale trekkingsrechten (stR) van het internationaal monetair Fonds waarvan de waarde wordt bepaald op basis 
van een korf van vijf munteenheden.

228 De financiering van de participatie van België in het IMF, die verloopt via de uitgifte van Schatkistcertificaten van 
onbepaalde duur en zonder intrestlasten, is niet opgenomen in de nominale toestand van de overheidsschuld.
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3.6.2.3 Door de Raad van de Europese Unie toegekende voorschotten
Op 29 november 2019 ondertekenden de Belgische Staat en de Raad van de Europese Unie 
de verkoopakte van het Résidence Palace-complex229 voor 312.143.710,53 euro exclusief btw. 
Sinds 2008 financierde de Raad de werkzaamheden door verschillende voorschotten te 
storten die, naar huidige waarde omgerekend, in totaal 308.028.916,58 euro beliepen op 
31 december 2019. Bij de ondertekening van de akte werd een saldo van 4.114.793,95 euro 
gestort.

Het Rekenhof stelt vast dat het algemeen bestuur in zijn rekeningen 2019 geen enkele boe-
king heeft opgenomen voor die verkoop. De balans vermeldt bijgevolg ten onrechte een 
schuld van 305.164.147,59 euro van de Raad van de Europese Unie. De overeenstemmende 
activa zijn verkeerd geklasseerd of ontbreken (in het bijzonder de waarde van de constructie 
in aanbouw).

Het algemeen bestuur moet in 2020 de nodige boekingen doen om de verkoop correct te 
boeken, zowel in de balans (de schuld elimineren en de activa uit de inventaris halen) als 
in de resultatenrekening (een nettominderwaarde op de realisatie van het gebouw en het 
terrein vaststellen voor een geraamd bedrag van 16 miljoen euro230). Bovendien moet het in 
de rekeningen de prefinancieringsverrichtingen regulariseren (371,0 miljoen euro inclusief 
btw op 31 december 2019) en de dadingen met de opdrachtnemers (89,3 miljoen euro) voor 
de renovatiewerken die de Regie der Gebouwen uitvoerde, samen met de eventuele budget-
taire impact ervan voor het algemeen bestuur en de Regie.

Tot slot benadrukt het Rekenhof dat de informatie over deze operatie onvoldoende werd 
gedeeld, wat afbreuk deed aan de doeltreffendheid van de interne beheersing en aan de 
getrouwheid van de rekeningen van de verschillende betrokkenen.

3.6.2.4 Alternatieve financieringen van de infrastructuur en van het spoorwegmaterieel
De Belgische Staat heeft zich ertoe verbonden de kosten van de finalisering van de infra-
structuur van het HST-net231 (274,6 miljoen euro232) en de financiering van de aankoop van 
rollend spoorwegmaterieel233 (627,1 miljoen euro234) ten laste te nemen. Die schulden zijn 
niet opgenomen in het officiële overzicht van de staatsschuld. Het Rekenhof beveelt aan ze 
op te nemen in de rubriek Schulden van bepaalde andere instellingen (zie punt 3.6.1).

Het totaal van die schulden bedroeg op 31 december 2019 629,4 miljoen euro, wat 28 mil-
joen euro minder is dan in 2018, overeenkomstig de aflossingsplannen.

229 meer bepaald Blok a van het Résidence Palace, Wetstraat 155, inclusief de ondergrond en een perceel genaamd 
“chemin chaussée d’etterbeek”.

230 Op basis van een geraamde waarde (exclusief btw) van het gebouw na de werken van 306,7 miljoen euro en de 
waarde van het terrein van 21,8 miljoen euro.

231 Via een overeenkomst van 9 oktober 2006 die werd gesloten na de splitsing in 2005 van de nmBs in verschillende 
afzonderlijke entiteiten.

232 16,6 miljoen euro jaarlijkse kosten die de aflossing van het kapitaal en de betaling van de intresten dekken.
233 Via de overeenkomsten van 7 juli 2008 en 28 maart 2013 tussen de federale staat en de nmBs.
234 38 miljoen euro jaarlijkse kosten tot 2032, en dan 30 miljoen euro tot 2035, die de aflossing van het kapitaal en de 

betaling van de intresten dekken.
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3.7 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is negatief en bedraagt eind 2019 -352.613,1 miljoen euro. In vergelij-
king met 2018 is dit een daling met 4.002,9 miljoen euro. Het algemeen bestuur had voor 
zijn werking in 2019 dus meer schuldfinanciering nodig.

De belangrijkste verklaring voor deze daling is het resultaat van het boekjaar dat -3.061,7 mil-
joen euro bedraagt. Daarnaast daalde het eigen vermogen ook door rechtstreekse aanpas-
singen. Die zijn enerzijds het gevolg van wijzigingen in de structuur of de perimeter van 
het algemeen bestuur (+242,9 miljoen euro) en anderzijds van correcties van onvolledige of 
foutieve boekhoudkundige registraties uit het verleden (-1.184,2 miljoen euro).

De wijzigingen in het eigen vermogen als gevolg van een verandering in de structuur van 
het algemeen bestuur hebben een wettelijke basis. Zo werd de administratieve dienst met 
boekhoudkundige autonomie Koninklijke Munt van België (KMB) vanaf 1 januari 2019 om-
gevormd naar een administratieve dienst van de algemene administratie van de Thesaurie235. 
Als gevolg hiervan werd het patrimonium van de KMB opgenomen bij de FOD Financiën, 
waardoor het eigen vermogen verhoogde (+182,5 miljoen euro). De boeking is gebaseerd op 
de eindbalans op 31 december 2018 van de KMB waarbij correcties werden uitgevoerd om 
overeenstemming te bereiken met de effectieve inventaris. Daarnaast werden de dierlijke 
fondsen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen 
naar de FOD Volksgezondheid (+60,5 miljoen euro)236.

De belangrijkste correctie in 2019 is het afboeken van een onterecht openstaande vordering 
“vermindering personenbelasting Vlaanderen” (-1.086,4 miljoen euro). Die was het gevolg 
van de boeking in 2009 en 2010 van de Vlaamse forfaitaire korting op de bedrijfsvoorhef-
fing. Om de getrouwheid van de jaarrekening te verbeteren, had het Rekenhof237 aanbevolen 
die vordering te annuleren door een wijziging van het eigen vermogen.

Andere correcties zijn:

• het opladen van de beginsaldi van de wachtrekeningen btw-ontvangsten Namen en  
Mechelen op 1 januari 2019 (-74,6 miljoen euro), door de overgang van kas- naar trans-
actieboekhouding in 2018;

• het doorstorten aan de Schatkist van een eenmalige bijdrage van de petroleumsector uit 
2003 en van pensioenwachtvergoedingen van mijnwerkers uit 2000 (-13,3 miljoen euro). 
Bij de opstart van Fedcom stonden deze bedragen op een ontvangstenrekening en wer-
den ze mee opgenomen in het eigen vermogen;

• het afboeken van het saldo van de rekening-courant met de Federale Participatie- en In-
vesteringsmaatschappij (FPIM) aangezien dit in 2018 werd betaald (-10,2 miljoen euro);

• het vervolledigen van de inventaris van vaste activa (+6,5 miljoen euro) bij de FOD 
BOSA, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Justitie en Defensie;

• de evolutie in het openstaande saldo aan voorschotten op gerechtskosten gedurende het 
boekjaar bij de FOD Justitie (-4,2 miljoen euro).

235 Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen. 
236 Wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en inzake 

maatschappelijke integratie.
237 Rekenhof, 176° Boek – deel III: algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume i,  

Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2019, p. 97-98, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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Jaarlijks moeten de departementen een inventaris opmaken van al hun bezittingen, vor-
deringen, schulden en verplichtingen en van hun nettopatrimonium, zodat het geboekte 
eigen vermogen in overeenstemming kan worden gebracht met die inventaris. Deze inven-
taris moet worden opgemaakt op basis van de nodige opnemingen, verificaties, onderzoe-
kingen en waarderingen, zodat de rekeningen met de realiteit overeenstemmen238. Het Re-
kenhof stelt vast dat de voorbije jaren weliswaar stappen zijn gezet naar een getrouw beeld 
van het eigen vermogen maar dat er nog steeds geen volledige inventaris wordt opgemaakt 
en er nog altijd activa en passiva ontbreken.

Het Rekenhof is van mening dat correcties van het eigen vermogen onvermijdelijk zijn om 
de tekortkomingen in de historische boekhoudkundige registraties weg te werken. Niet-
temin dringt het erop aan om met het oog op de certificering van de jaarrekening van de 
federale Staat vanaf 2020 zo snel mogelijk een volledige inventaris van alle bezittingen, 
rechten, schulden en verplichtingen op te nemen. Alleen op die manier kunnen nieuwe cor-
rectieboekingen op het eigen vermogen in de toekomst worden vermeden.

Het Rekenhof beklemtoont dat daartoe niet alleen de boekhouddiensten van departemen-
ten en de Federale Accountant moeten samenwerken maar ook andere diensten binnen de 
departementen verantwoordelijkheden moeten opnemen. Zo vermeldt de commentaar bij 
de algemene rekening dat het tijdspad voor het opladen van vaste activa bij de FOD Binnen-
landse Zaken niet werd gerespecteerd omdat verschillende diensten deze taak niet als prio-
ritair beschouwen en omdat er te weinig invloed op deze diensten kan worden uitgeoefend.

Tot slot herhaalt het Rekenhof dat de toelichting en commentaar bij de algemene rekening 
meer informatie moeten verstrekken over de verrichtingen die rechtstreeks via het eigen 
vermogen worden geboekt.

3.8 Voorzieningen
Wil de jaarrekening een getrouw beeld geven van de vermogenstoestand van het algemeen 
bestuur, dan moeten ook voorzieningen voor toekomstige kosten worden geboekt. Die wor-
den aangelegd voor geïdentificeerde risico’s op toekomstige verliezen of kosten die waar-
schijnlijk of zeker zijn op de afsluitdatum, maar waarvan het bedrag of de verplichting tot 
betalen nog niet definitief vaststaat. Door die onzekerheid kan er nog geen vastgesteld 
recht worden geboekt en is er geen impact op de budgettaire boekhouding.

In 2019 zijn de voorzieningen met 129,5 miljoen euro gedaald tot 798,2 miljoen euro. Dat 
komt voornamelijk door een correctieboeking van 154,3 miljoen euro in de tweede versie 
van de jaarrekening voor betwistingen van belastingaanslagen. Het Rekenhof merkt op dat 
er in deze dossiers wel een inningsrisico is waarvoor een waardevermindering op vorderin-
gen kan worden geboekt, maar geen risico voor toekomstige kosten of verliezen.

Volgens de methode van de Federale Accountant moet een voorziening aangelegd worden 
zodra een geschil aanhangig is gemaakt. Het departement moet het maximaal te beta-
len bedrag inschatten en ook de kans dat dit effectief zal voorkomen. Het moet die in-
schatting logisch en transparant onderbouwen. Het Rekenhof stelt vast dat verschillende  

238 artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale staat. 
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departementen, waaronder de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Mobi-
liteit, inspanningen hebben geleverd om deze methode correct toe te passen, maar dat er 
nog verbeterpunten blijven.

Zo maakt de POD Wetenschapsbeleid als enige departement nog geen inschatting van het 
risico en boekt het bijgevolg het maximaal te betalen bedrag in. Daardoor is de geboekte 
voorziening te hoog.

De FOD Financiën gebruikt de template van de Federale Accountant om zijn voorzienin-
gen op 31 december 2019 in te schatten, maar maakt geen aansluiting met de toestand van 
31 december 2018. Daardoor is niet duidelijk welke geschillen in 2019 ontstaan, afgehandeld 
of veranderd zijn. Ook zijn de toenames en afnames van de voorzieningen niet afzonderlijk 
in de juiste rubriek van de resultatenrekening gepresenteerd.

Terwijl voorzieningen in principe op individuele basis moeten worden aangelegd, hanteert 
de FOD Sociale Zekerheid een afwijkende methode voor de dossiers met betrekking tot de 
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB). Deze afwijking is verantwoord omdat de 
algemene instructie door de veelheid van dossiers niet werkbaar is. Overeenkomstig artikel 
6 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 berekent de FOD de voorziening sta-
tistisch op basis van het aantal openstaande dossiers en een historische gemiddelde kost.

Het Rekenhof stelt vast dat ook de FOD Justitie in 2019 voor 190 dossiers een globale raming 
heeft gemaakt. Dat kwam door een organisatorische wijziging waardoor niet tijdig meer 
een correcte inschatting kon worden gemaakt. Volgens de FOD zou deze tekortkoming in 
2020 worden verholpen en voor geen significante verschuivingen in de geschatte bedragen 
mogen zorgen.

Naast de voorzieningen voor geschillen heeft de FOD Financiën een voorziening geboekt 
van 195,4 miljoen euro voor vervallen bankbiljetten. Het Rekenhof stelt vast dat de gegevens 
die als basis voor deze voorziening werden gebruikt, niet betrouwbaar zijn. De voorziening 
werd in 2010 aangelegd als tegenwaarde voor de vervallen bankbiljetten die nog in omloop 
waren en is gebaseerd op het saldo van een vroegere orderekening van de Thesaurie. De 
FOD Financiën noch de Nationale Bank van België kan echter de concrete samenstelling 
aanleveren. Het Rekenhof beveelt daarom nogmaals aan de verantwoording van deze voor-
ziening te verduidelijken en de toelichting van de jaarrekening aan te vullen met het totaal 
van de in omloop zijnde biljetten en de gebruikte berekeningsmethode.

3.9 Wachtrekeningen en overlopende rekeningen
Op de wachtrekeningen en overlopende rekeningen van het passief stond op 31 decem-
ber 2019 21.762 miljoen euro op (+475,8 miljoen euro tegenover 2018). Dit bedrag houdt vooral 
verband met het beheer van de overheidsschuld. Op het einde van het boekjaar bedroegen 
de gelopen (maar niet vervallen) financiële kosten immers 5.507,0 miljoen euro (-256,5 mil-
joen euro tegenover 2018) en de over te dragen financiële opbrengsten 15.682,0 miljoen euro 
(+887,5 miljoen euro tegenover 2018).

Op de wachtrekeningen en overlopende rekeningen van het actief stond eind 
2019 3.076,6 miljoen euro (-104,8 miljoen euro tegenover 2018). Het grootste deel houdt ook 
verband met het beheer van de overheidsschuld, meer bepaald 3.518,5 miljoen euro over te 
dragen kosten (-47,8 miljoen euro).



126

Het uitstaande bedrag van de gelden in transit of van fondsen die de belastingdiensten van 
de FOD Financiën nog moeten toewijzen (481,9 miljoen euro), staat nog altijd in negatief 
op de wachtrekeningen van het actief, waardoor het totaal van die rekeningen ten onrechte 
wordt verminderd. Het gaat onder meer om saldi in verband met de directe belastingen, 
douane en accijnzen die dateren van voordat de FOD in Fedcom werd geïntegreerd maar 
die nog niet zijn toegewezen bij de ontvangsten. Het Rekenhof benadrukt dat de FOD die 
rekeningen moet uitzuiveren. De bedragen erop zullen moeilijk, zo niet onmogelijk, aan 
specifieke ontvangsten kunnen worden toegewezen. De FOD moet die bedragen bijgevolg 
in opbrengst nemen via een algemene ontvangstenrekening.

In de wachtrekeningen vertegenwoordigden de virtuele fondsen239 aan passiefzijde 
206,0 miljoen euro in 2019. Alle verrichtingen voor rekening van derden zouden moeten 
worden geboekt op de passende rekeningen van klasse 4, zonder impact op de resultatenre-
kening (klassen 6 en 7). Hoewel de huidige boekingsmethode het volgens de departemen-
ten gemakkelijker maakt om de derdenfondsen op te volgen, doet ze de kosten en opbreng-
sten van het algemeen bestuur kunstmatig toenemen.

Ondanks de aanbevelingen van het Rekenhof240 laat de FOD Economie een bedrag van 
37,6 miljoen euro241 op een wachtrekening van het passief staan. De FOD doet dat op ver-
zoek van de beleidscel van de minister van Landbouw. Met die som zouden eventuele kos-
ten uit het verleden worden gefinancierd van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 
(BIRB), dat in 2014 werd geregionaliseerd242. De Staat heeft die kosten immers overgenomen 
toen het BIRB in vereffening ging en werd opgeheven. Het Rekenhof is, net als de FOD 
BOSA243, van oordeel dat die bedragen, gelet op de bepalingen over de vereffening van het 
BIRB, zouden moeten terugvloeien naar de Schatkist en als begrotingsontvangsten zouden 
moeten worden geboekt.

Bij de ontvangsten uit heffingen die telecomoperatoren betaalden aan het Belgisch Insti-
tuut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en die vervolgens werden doorgestort 
aan de FOD Economie, moesten nieuwe correctieboekingen gebeuren om de opbrengsten 
aan de juiste boekjaren te koppelen. Om uiteenlopende (technische) redenen werd de bud-
gettaire impact van de correcties echter verkeerdelijk geneutraliseerd. Bijgevolg werd geen 
enkele begrotingsontvangst uit die heffingen aangerekend op het boekjaar 2019 (noch op 
basis van vastgestelde rechten noch op kasbasis).

239 Via virtuele fondsen kunnen verrichtingen voor rekening van derden in de begrotingsboekhouding worden ge-
boekt, gelijktijdig met de boeking ervan bij de kosten en de opbrengsten in de algemene boekhouding. Ze verte-
genwoordigen louter technische budgettaire adressen.

240 Rekenhof, “Jaarrekeningen 2017”, 175e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brus-
sel, oktober 2018, p. 81, www.rekenhof.be. 

241 als tegenboeking voor dat bedrag staan liquide middelen op een bankrekening van de FOD.
242 artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 met betrekking tot de overdracht van het gebouw, de reserves, 

het bedrijfskapitaal en de lasten van het verleden van het BiRB aan de federale staat, alsmede de overdracht van 
andere goederen, rechten en verplichtingen van het BIRB aan de gewesten, alsmede zijn vereffening en zijn af-
schaffing.

243 De FOD BOsa stelde ook voor de eventuele uitgaven te dekken met de interdepartementale provisie.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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Bovendien besliste het overlegcomité van 24 april 2013 dat de heffingen voor de 800 MHz-
band gedeeltelijk moesten terugvloeien naar de gemeenschappen244. Dat is vooralsnog niet 
gebeurd, hoewel de administratie al 282,5 miljoen euro geïnd heeft. Het Rekenhof is van 
oordeel dat op basis van de beslissing van het overlegcomité een schuld aan de gemeen-
schappen had moeten worden geboekt op het passief van de balans, voor een geraamd be-
drag van 56,5 miljoen euro op 31 december 2019.

Tot slot benadrukt het Rekenhof dat Defensie en de FOD’s Financiën, Justitie en Buiten-
landse Zaken geen overlopende rekeningen gebruiken, wat strijdig is met het koninklijk 
besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan. Diverse opbrengsten 
en kosten zijn bijgevolg niet aan het passende boekjaar toegerekend.

3.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Op 31 december 2019 bedroegen de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
respectievelijk 35,4 miljard euro (+2,8 miljard euro in vergelijking met 2018) en 123,6 mil-
jard euro (+3,3 miljard euro in vergelijking met 2018). Het grootste deel hiervan situeert zich 
bij de FOD Financiën.

De eerste versie van de jaarrekening vertoonde belangrijke fouten in die rubrieken, voor in 
totaal 29,4 miljard euro. In de tweede versie werden die gecorrigeerd.

3.10.1 Door de Staat gewaarborgde schulden
De schulden die de Staat waarborgt, bedragen 72,7 miljard euro (70,2 miljard euro op 31 de-
cember 2018). Het gaat voornamelijk om waarborgen verleend aan leningen aangegaan door 
Dexia Holding (31,1 miljard euro), het Europees Fonds voor Financiële Stabiliteit (13,5 mil-
jard euro)245, de NMBS (1,7 miljard euro) en de socialehuisvestingsmaatschappijen (1,7 mil-
jard euro).

De verbintenissen van de Nationale Delcrederedienst belopen 24,5 miljard euro (+0,2 mil-
jard euro).

De bijlagen vermelden ook de waarborgen voor de bescherming van deposito’s (100.000 euro 
per spaarder/coöperant en per instelling). Die waarborgen slaan op de deposito’s, de levens-
verzekeringscontracten van tak 21 en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschap-
pen246.

Net als de voorgaande jaren werd in 2019 geen enkele voorziening aangelegd voor het risico 
op activering van waarborgen.

3.10.2 Budgettaire vastleggingen
Het uitstaande bedrag van de budgettaire vastleggingen bedroeg eind 2019 12,2 miljard euro 
(+0,2 miljard euro). Die stijging is toe te schrijven aan bestellingen voor militair materieel 

244 De teruggave is vastgelegd op 20 % voor ontvangsten tot 360 miljoen euro. Voor ontvangsten hoger dan 360 mil-
joen euro is voorzien in een teruggave van 50 %. De beslissing van het overlegcomité werd echter niet door de 
federale staat uitgevoerd via een wijziging van de wetteksten en reglementaire teksten.

245 Zie het artikel "tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële stabiliteit" in deel III.
246 De FOD Financiën raamt het totale, door het Waarborgfonds gedekte bedrag op 380,6 miljard euro.
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door Defensie die nog niet budgettair zijn vereffend (+0,7 miljard euro). Het uitstaande be-
drag van de vastleggingen bij de FOD Buitenlandse Zaken daalt daarentegen als gevolg van 
aanzienlijke vereffeningen voor ontwikkelingssamenwerking (-0,5 miljard euro).

3.10.3 Juridische verbintenissen van meerjarenopdrachten
Bij een meerjarenopdracht mogen alleen de sommen die tijdens het begrotingsjaar kunnen 
worden opgevraagd, budgettair worden vastgelegd. Het saldo van de juridische verbinte-
nis, d.w.z. het gedeelte dat nog niet budgettair is vastgelegd, moet buiten de balans worden 
geboekt in subklasse 094247. Het uitstaande bedrag van die juridische verbintenissen beliep 
1,1 miljard euro op 31 december 2019, dit is 0,3 miljard euro meer dan in 2018.

De FOD Justitie is het enige departement dat het uitstaande bedrag voor zijn juridische ver-
bintenissen nog niet heeft geboekt. Door het project van de invoering van een aankoopplat-
form bij het algemeen bestuur en de voortgezette uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij 
de FOD Justitie248, zou het uitstaande bedrag van de juridische verbintenissen van het de-
partement op termijn bepaald moeten kunnen worden.

3.10.4 Borgtochten
Een borgtocht is een financiële waarborg die de opdrachtnemer van een overheidsopdracht 
toekent totdat de opdracht volledig en goed is uitgevoerd249. Hij kan die borgtocht stellen 
bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK) of bij bankinstellingen.

Omdat de rekeningen van de DCK in die van de FOD Financiën geïntegreerd zijn, worden 
alleen de borgtochten die bij bankinstellingen worden gestort, als rechten buiten balans 
opgenomen in rubriek 031. Ze belopen 42,4 miljoen euro (-7,5 miljoen euro in vergelijking 
met 2018). In dat totaal zitten niet de borgtochten van de FOD Justitie, die het bedrag ervan 
niet kon meedelen.

De waarborgen die de marktdeelnemers storten in het kader van het PLDA-systeem (Pa-
perless Douane en Accijnzen), waarmee ze verbintenissen kunnen aangaan tegenover de 
belastingadministratie, zijn ook in die rubriek geboekt voor 3,4 miljard euro op 31 decem-
ber 2019.

3.10.5	 Terugvorderbare	voorschotten	in	het	kader	van	de	Airbus-programma’s
In rubriek 052 Debiteuren van toegekende subsidies terugbetaalbaar onder opschortende 
voorwaarde werd 402,1 miljoen euro geboekt. Het gaat voornamelijk om terugvorderbare 
voorschotten ten gunste van de luchtvaartindustrie (374,3 miljoen euro) die de FOD Eco-
nomie en de POD Wetenschapsbeleid hebben toegekend in het kader van Airbusprojecten.

De rubriek vermeldt verkeerdelijk een saldo van 27,8 miljoen euro voor subsidies aan de 
FOD Binnenlandse Zaken afkomstig van instellingen van de Europese Unie, waarvoor de 
verantwoordingsstukken nog niet werden aanvaard.

247 Overeenkomstig artikel 19 van de wet van 22 mei 2003.
248 Zie het artikel "Uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij de FOD Justitie" in deel iii.
249 artikel 2, 8°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
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3.10.6 Door de belastingdiensten in te vorderen vastgestelde rechten
Op 31 december 2019 waren de vastgestelde rechten die de belastingadministraties nog niet 
hebben ingevorderd, buiten de balans geboekt voor 31,3 miljard euro (28,8 miljard euro op 
31 december 2018). Dat bedrag bestaat uit:

• 29,9 miljard euro in te vorderen vastgestelde rechten van de FOD Financiën. Volgens 
artikel 134 van de wet van 22 mei 2003 moeten de fiscale en niet-fiscale ontvangsten 
van de FOD Financiën sinds 1 januari 2017 als vastgestelde rechten worden geboekt. Die 
bedragen zouden dus niet bij de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
mogen staan, maar hadden als vorderingen moeten worden geboekt op het actief van de 
balans. Dat laatste is dus sterk onderschat.

• 1,4 miljard euro vastgestelde rechten in te vorderen voor rekening van derden. Dat be-
drag wordt pas sinds het boekjaar 2019 in klasse 0 geboekt, wat verklaart waarom de 
rubriek zo sterk is gestegen in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Die bedragen 
hadden ook op de balans moeten worden geboekt. Omdat het verrichtingen voor reke-
ning van derden zijn, hebben ze geen impact op het boekhoudkundig resultaat noch op 
het begrotingsresultaat van het algemeen bestuur.

De FOD Financiën zoekt IT-oplossingen om die boekingen op de balans te kunnen uitvoeren.

3.10.7	 Opvraagbaar	kapitaal	in	internationale	instellingen
Het geplaatst en niet opgevraagd kapitaal in internationale instellingen bedroeg op 31 de-
cember 2019 37,4 miljard euro (37,1 miljard euro eind 2018).

Het gaat vooral om participaties in het Europees Stabiliteitsmechanisme (21,6 miljard euro), 
in de Europese Investeringsbank (9,9 miljard euro) en in de Internationale Bank voor We-
deropbouw en Ontwikkeling (4,2 miljard Amerikaanse dollar).

Het Rekenhof benadrukt dat de bedragen als niet-opgevraagd kapitaal dat in deviezen250 
is geplaatst, moeten worden omgerekend tegen de slotkoers251. Als de tegenpartij het kapi-
taal opvraagt, loopt de Staat immers een wisselkoersrisico. Voor de omzetting van Ame-
rikaanse dollar naar euro heeft het algemeen bestuur echter de koers gebruikt van 30 de-
cember 2019 en niet die van 31 december 2019. De omzetting van die bedragen tegen de 
passende wisselkoers zou het totale niet-opgevraagd kapitaal dat in deviezen is geplaatst, 
met 18,8 miljoen euro hebben verminderd.

3.11 Toelichting
De toelichting is een van de vier delen van de jaarrekening, naast de balans, de resulta-
tenrekening en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. Ze bevat de 
noodzakelijke informatie, onder meer technische gegevens over de rekeningen, om de ba-
lans en de resultatenrekening te analyseren en de rechten en verplichtingen buiten balans 
te specificeren252.

250 namelijk 4,2 miljard UsD voor de internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, 541,7 miljoen UsD voor 
de interamerikaanse Ontwikkelingsbank, 477,2 miljoen UsD voor de aziatische Ontwikkelingsbank, 227,7 miljoen 
UsD voor de aziatische infrastructuurinvesteringsbank, 31,4 miljoen UsD voor de Multilateral Investment Guaran-
tee Agency en 389,2 miljoen XDR (speciale trekkingsrechten) voor de afrikaanse Ontwikkelingsbank.

251 Commissie voor Boekhoudkundige normen, Advies 152-1, sectie Viii, punt H.
252 artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van 

de jaarrekening van de diensten van de federale staat.
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De toelichting bij de jaarrekening is opgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 
29 april 2012, maar de kwaliteit van de algemene commentaar en van de bijlagen moet nog 
worden verbeterd. Bepaalde informatie over rubrieken van materieel belang van de jaarre-
kening is immers nog altijd afwezig, verkeerd of onvoldoende onderbouwd.

4 Conclusie

4.1 Geraamde weerslag van de vaststellingen
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de belangrijkste correcties die voortvloeien 
uit de problemen die hierboven aan bod kwamen, met een verwijzing naar de betrokken 
passages. Ze bevat zowel de correcties die al in de aangepaste versie van de jaarrekening wer-
den aangebracht, als de correcties die volgens het Rekenhof nog moeten worden uitgevoerd 
om de jaarrekening een getrouw beeld te laten vormen van de financiële en patrimoniale 
toestand van het algemeen bestuur. Als de voorgestelde correctie niet op een betrouwbare 
manier kan worden geraamd, wordt in de tabel “N.B.” vermeld (niet beschikbaar).

Tabel 44 –  Geraamde weerslag (in miljoen euro)

Activa Passiva Resultaten- 
rekening

Begrotings- 
saldo

Eerste versie van de jaarrekening 2019 110.752,3 110.752,3 -3.249,9 9.675,2

Correcties voorzieningen -156,3 156,3

Correcties waardering participaties volgens 
iFRs-normen

76,5 76,5

te ontvangen factuur vliegend materieel 39,1 39,1

Conversieverschillen participaties in 
vreemde munten

-28,9 -28,9

Uitboeken terrein Résidence Palace -21,7 -21,7

Uitboeken rekening-courant FPim -10,2 -10,2

toewijzing ontvangsten 7,7 7,7 7,7

Correctie liquide middelen 2,0 2,0

Overboeken negatieve debiteuren en 
crediteuren

1,7 1,7

Correctie op te maken facturen -1,2 -1,2

Correctie debetsaldo schuld op korte termijn 1,0 -1,0 -1,0

Overige 0,1 -0,4 0,5

Totaal correcties 65,1 -123,1 188,2 6,7

Verschil resultaatsverwerking 188,2

Aangepaste versie van de jaarrekening 2019 110.817,4 110.817,4 -3.061,7 9.681,9
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Niet gecorrigeerde correcties Activa Passiva Resultaten-
rekening

Begrotings-
saldo

eliminatie intercompany- en intracompany 
(vorderingen en schulden)

n.B. n.B. n.B. n.B.

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

n.B. n.B. n.B. n.B.

Overboeking negatieve fiscale vorderingen 
naar de passiefzijde

n.B. n.B. n.B. n.B.

Correctie waardeverminderingen fiscale en 
niet-fiscale vorderingen

n.B. n.B. n.B.

afgrenzing boekjaren n.B. n.B. n.B. n.B.

te ontvangen facturen niet aangerekend in 
de begrotingsboekhouding

-89,9

Definitieve vaststelling van de 
autonomiefactor

1.501,5 1.501,5 1.501,5

Correctie overdracht  
Bijzondere Financieringswet

-128,3 -128,3 -128,3

Verschuldigde bedragen aan de entiteiten 119,3 -119,3

Vakantiegeld, achterstallen en 
overuren niet aangerekend in de 
begrotingsboekhouding

-354,3

Correcties andere ontbrekende sociale 
schulden

n.B. n.B. n.B. n.B.

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

n.B. n.B. n.B. n.B.

Verkoop Résidence Palace -301,1 -303,6 2,5

Correctie ontbrekende participaties 108,3 108,3

Correcties voorraden Defensie -122,7 -122,7

Correcties vaste activa Defensie n.B. n.B. n.B.

Ontbrekende post- en bankrekeningen n.B. n.B. n.B. n.B.

Correctie Deposito- en Consignatiekas -19,9 19,9

Correcties voorzieningen n.B. n.B.

Overige correcties van onvolledige 
inventaris

n.B. n.B. n.B. n.B.

Bron: Rekenhof
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4.2  Samenvatting van de opmerkingen en aanbevelingen
De belangrijkste opmerkingen en aanbevelingen in dit hoofdstuk kunnen als volgt samen-
gevat worden.

Tabel 45 –  Samenvatting van de opmerkingen en aanbevelingen

Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 

in de 
jaarrekening

1.1
3.3.1
3.7

De inventaris van de bezittingen, 
rechten, schulden en verplich-
tingen van alle aard blijft onvol-
ledig. De opmerking slaat in het 
bijzonder op de materiële en im-
materiële vaste activa.

er moet jaarlijks een volle-
dige inventaris worden opge-
steld (artikel 16 van de wet van 
22 mei 2003).

2011

2.1 De eerste versie van de jaarreke-
ning bevatte elementaire fouten 
die op basis van een eerstelijns-
controle en een beperkt ana-
lytisch nazicht hadden kunnen 
worden opgemerkt.

De Federale accountant moet 
een kwalitatieve en inhoude-
lijke controle uitvoeren op de 
eindejaarsboekingen en andere 
boekhoudgegevens die door de 
departementen worden aange-
leverd.

2018

2.1
3.1.2
3.2.2

De afgrenzing tussen boekjaren 
wordt niet gerespecteerd, zowel 
voor ontvangsten als uitgaven 
(op te stellen en te ontvangen 
creditnota’s en facturen).

De departementen moeten zich 
zo organiseren dat ze de wet-
telijke bepalingen en termijnen 
voor de vaststelling en boeking 
van rechten kunnen naleven.

2009

2.1.2 er worden verrichtingen op afge-
sloten boekjaren geboekt.

Dergelijke boekingen moeten 
worden verboden.

2012

2.1.2
3.10

er zijn foutieve wisselkoersen ge-
bruikt voor de omrekening van 
vreemde valuta.

De Federale accountant moet de 
juiste wisselkoersen in Fedcom 
opnemen.

2019

2.1.2
3.1.1

3.2.2.1

De rekening bevat fouten die het 
gevolg zijn van tekortkomingen 
in Fedcom. Ook voor gegevens 
die via interface in Fedcom wor-
den opgenomen (voornamelijk 
de fiscale ontvangsten) is de be-
trouwbaarheid onvoldoende ge-
garandeerd.

De Federale accountant en de 
departementen moeten meer 
aandacht besteden aan de inter-
ne beheersing.

2019

2.1.3 De departementen hebben on-
voldoende inzicht in hun boek-
houdkundige rapportering.

De departementen moeten in-
zicht verwerven in de cijfergege-
vens. Ze moeten minimaal be-
langrijke schommelingen kunnen 
verklaren.

2018

2.2 De waarderingsregels zijn onvol-
ledig en de departementen leven 
ze niet na.

De Federale accountant moet 
exhaustieve waarderingsregels 
opstellen en verspreiden. De de-
partementen moeten de richtlij-
nen van de Federale accountant 
naleven.

2009

3.4 De waarderingsregels voor de 
voorraden zijn niet uniform tus-
sen de departementen.

De Federale accountant moet de 
waarderingsregels uniformiseren 
rekening houdend met de soor-
ten voorraad.

2009
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 

in de 
jaarrekening

2.3 De verrichtingen tussen depar-
tementen zijn onvolledig ge-
consolideerd, alleen de perfect 
overeenstemmende bedragen 
worden geëlimineerd.

De Federale accountant moet 
precieze en adequate procedures 
uitwerken om consolidatiever-
schillen te vermijden.

2009

3.1
3.2.1

Het concept van vastgesteld 
recht wordt slecht toegepast bij 
de ontvangsten en de uitgaven.

De departementen moeten orga-
nisatorische en technische maat-
regelen nemen om dat concept 
na te leven.

2009

3.1.2 Voor de niet-fiscale ontvangsten 
zijn contante rechten geboekt in 
plaats van vastgestelde rechten.

Zij moeten de ontvangsten boe-
ken op het moment dat de voor-
waarden voor een vastgesteld 
recht vervuld zijn.

2012

3.1.1
3.10.6

Voor de fiscale ontvangsten is 
het concept vastgesteld recht 
maar gedeeltelijk toegepast.

De FOD Financiën en de Federale 
accountant moeten de criteria 
voor een vastgesteld recht bij fis-
cale ontvangsten verduidelijken.

2017

3.1.2
3.2.2

er ontbreken verantwoordings-
stukken, zowel bij de uitgaven als 
bij de ontvangsten.

De departementen moeten ie-
dere boeking uitvoeren op basis 
van een passend verantwoor-
dingsstuk.

2009

3.1.2
3.1.4
3.4
3.9

De eindejaarsverrichtingen 
(waardeverminderingen, her-
klassering, overlopende rekenin-
gen) worden onvolledig geboekt.

De departementen moeten de 
instructies van de Federale ac-
countant volgen.

2009

3.1.2
3.2.2

3.2.4.2
3.3

Het onjuist gebruik van de reke-
ningen van het boekhoudplan 
vertekent de voorstelling van de 
jaarrekening.

De Federale accountant moet 
het uniform gebruik van groot-
boekrekeningen opvolgen, en 
zo nodig bijkomende instructies 
verstrekken.

2009

3.1.4
3.2.2

De herklassering van creditsaldi 
naar het passief en van debet-
saldi naar het actief gebeurt on-
volledig.

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

2009

3.2.3 Vorderingen op de gewesten als 
gevolg van de definitieve vast-
stelling van de autonomiefactor 
zijn niet in de balans opgenomen.

De FOD Financiën moet de vor-
deringen op de gewesten boe-
ken.

2018

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

De FOD Financiën moet de volle-
dige kost van de dotaties aan de 
gewesten boeken (zonder ver-
mindering voor de inhoudingen).

2018

in de balans ontbreken schulden 
aan de deelentiteiten.

De FOD Financiën moet alle 
schulden aan de deelentiteiten 
boeken.

2018

3.2.4 De departementen gaan niet sys-
tematisch de overeenstemming 
na van de loon- en belastingge-
gevens met Fedcom.

De departementen moeten er-
voor zorgen dat de geboekte 
bedragen in Fedcom overeen-
stemmen met de loon- en belas-
tinggegevens.

2012
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 

in de 
jaarrekening

3.2.4 De personeelsgerelateerde 
schulden worden onvolledig of 
foutief geboekt.

De Federale accountant moet 
zijn instructies aanpassen zo-
dat de departementen alle soci-
ale schulden boeken waarvan ze 
kennis hebben.

2009

3.2.2.1
3.2.4.3

sommige sociale schulden (voor-
namelijk vakantiegeld) en een 
deel van de te ontvangen factu-
ren worden niet in de begrotings-
boekhouding geboekt.

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

2009

3.3.1 De terreinen en gebouwen wor-
den niet (jaarlijks) geherwaar-
deerd.

Deze vaste activa moeten wor-
den geherwaardeerd overeen-
komstig artikel 8 van het konink-
lijk besluit Boekhoudplan.

2009

3.3.1 De inventaris en waardering van 
terreinen en gebouwen berust 
niet op correcte en volledige da-
tabanken.

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

2015

3.3.1 er worden te hoge afschrijvingen 
geboekt door het gebruik van be-
staande fiches bij het inboeken 
van nieuwe vaste activa in Fed-
com.

De departementen moeten sys-
tematisch nieuwe fiches maken 
voor elk vast activum.

2009

3.3.1
3.6.2.3

De verkoop van het Résidence 
Palace-complex werd niet in de 
jaarrekening 2019 geboekt.

Bij belangrijke transacties waar-
bij meerdere departementen 
betrokken zijn is er meer afstem-
ming en informatie-uitwisseling 
nodig om een juiste en tijdige 
boeking te garanderen.

2019

3.3.2 in de jaarrekening wordt onvol-
doende rekening gehouden met 
de meest recente informatie over 
de participaties.

De departementen moeten jaar-
lijks de inventaris van de partici-
paties actualiseren.

2011

3.4 De voorraden van Defensie zijn 
overschat door een slechte in-
ventarisatie, classificatie en 
waardering van de activa.

Om een getrouw beeld van zijn 
activa te geven moet Defensie de 
nodige controleactiviteiten op-
zetten (voornamelijk degene die 
opgenomen zijn in het actieplan 
Roadmap CERT2020).

2017

3.5 Bepaalde bank- en postrekenin-
gen en kassen zijn niet opgeno-
men in Fedcom en dus evenmin 
in de balans. Voor andere ontbre-
ken verrichtingen.

De departementen moeten al 
hun rekeningen en verrichtingen 
zonder uitstel opnemen in Fed-
com.

2010

3.5 Op wachtrekeningen die gekop-
peld zijn aan postrekeningen 
staan op het einde van het jaar 
nog belangrijke saldi open.

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

2010
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Punt in het 
hoofdstuk Vaststelling Aanbeveling

Eerste keer 
vastgesteld 

in de 
jaarrekening

3.6.1 De perimeter van de schuld van 
het algemeen bestuur is onvol-
doende gedefinieerd en het be-
heer ervan verdeeld over drie 
departementen.

De FOD Financiën en de Federale 
accountant moeten de perime-
ter en de waarderingsregels van 
de schuld verduidelijken.

2018

3.2.2.2 Voor de meeste leveranciers-
schulden die via externe confir-
maties werden gevalideerd, zijn 
er onverklaarde verschillen met 
de bedragen in Fedcom.

De departementen moeten de 
openstaande saldi periodiek af-
stemmen met de leveranciers.

2017

3.7 Om uiteenlopende redenen voe-
ren sommige departementen 
rechtstreekse aanpassingen van 
het eigen vermogen uit.

De departementen moeten hun 
balans vervolledigen op basis van 
de volledige inventaris.

2010

3.8 De voorzieningen zijn onvol-
doende onderbouwd en de waar-
deringsregels ervoor worden niet 
coherent toegepast.

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

2009

3.9 De kosten en opbrengsten zijn 
overschat door boeking van ver-
richtingen voor rekening van der-
den in de klassen 6 en 7.

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

2011

3.9 Ontvangsten van de FOD econo-
mie zijn niet geboekt in de begro-
tingsboekhouding en blijven op 
een wachtrekening.

De bedragen moeten worden 
gestort aan de schatkist en als 
begrotingsontvangsten geboekt.

2017

3.9 Nog toe te wijzen oude fiscale 
ontvangsten op wachtrekenin-
gen verhogen het balanstotaal.

De FOD Financiën moet een op-
lossing uitwerken om deze reke-
ningen aan te zuiveren.

2015

3.10 De niet in de balans opgenomen 
rechten en verplichtingen zijn 
onvolledig.

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

2012

3.10 Onder de niet-in de balans opge-
nomen rechten en verplichtingen 
van de FOD Financiën worden 
fiscale en niet-fiscale vorderin-
gen opgenomen die in de balans 
moeten worden gepresenteerd.

De FOD Financiën moet alle vast-
gestelde rechten in de balans en 
de resultatenrekening boeken.

2017

3.1.1
3.11

Bepaalde informatie in de toe-
lichtingen en de algemene com-
mentaar ontbreekt, is foutief of 
onvoldoende gestaafd.

De Federale accountant moet de 
interne samenhang en het revi-
sieproces voor deze documenten 
verbeteren.

2011

Bron: Rekenhof
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Opmaak van de 
geconsolideerde 
jaarrekeningen  
van de Federale Staat 2018 
door de Federale Accountant – 
opvolgingsaudit
De Federale Accountant heeft een eerste geconsolideerde rekening van de federale Staat opge-
maakt voor het boekjaar 2018. Deze rekening bevat nog niet alle entiteiten van de consolida-
tieperimeter, aangezien de gelijkgestelde instellingen pas vanaf 2019 onderworpen zijn aan de 
wet van 22 mei 2003.

Het Rekenhof stelt vast dat er niet tegemoetgekomen is aan de aanbevelingen die het in zijn 
vorig Boek formuleerde over de voorbereiding op de opmaak van de geconsolideerde jaarreke-
ning van de federale Staat. Door het ontbreken van een sluitend regelgevend kader zijn niet alle 
interne stromen geëlimineerd en bevat de verantwoordingsbijlage slechts beknopte informatie 
over de geconsolideerde gegevens. Daarnaast zijn er in de balans en de resultatenrekening 
grote consolidatieverschillen doordat de Federale Accountant geen voldoende gedetailleerde 
instructies en procedures heeft uitgewerkt.

In de regelgeving moet worden verduidelijkt of ook voor de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen consolidatie-eliminaties moeten worden geboekt. Aangezien ook die 
rekening vanaf 2020 wordt gecertificeerd, kan ze een betrouwbare basis vormen voor de bere-
kening van het vorderingensaldo.

1 Inleiding

Het Rekenhof rapporteerde in 2019 over de voorbereidingen van de Federale Accountant 
op de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat253. In 2020 is het 
nagegaan welk gevolg de Federale Accountant heeft gegeven aan de conclusies en aanbeve-
lingen uit de voorgaande audit, en heeft het aan de hand van de geconsolideerde rekening 
2018 gecontroleerd welke impact deze bemerkingen hebben.

253 Rekenhof, “Voorbereiding van de Federale accountant op de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de 
federale staat”, 176e Boek – Deel III: algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Verslag 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2019, p. 133 e.v., www.rekenhof.be. 

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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Volgens artikel 110 van de wet van 22 mei 2003 moet de minister van Begroting de jaar-
rekening van de federale Staat opstellen op basis van de boekhoudkundige verrichtingen 
verstrekt door alle diensten van de consolidatieperimeter. Deze perimeter bestaat uit alle 
diensten die onder de toepassing van deze wet vallen en door het Instituut voor de Natio-
nale Rekeningen geclassificeerd worden onder de centrale overheid (S1311).

Om de kwaliteit van de jaarrekening van de federale Staat te beoordelen, moet naast de 
vaststellingen over het consolidatieproces die in dit artikel aan bod komen, ook rekening 
gehouden worden met de opmerkingen over de individuele rekeningen van het algemeen 
bestuur, de diensten en instellingen. Aangezien de minister van Begroting zich moet ba-
seren op de boekhoudkundige verrichtingen die verstrekt worden door deze diensten en 
instellingen254, is het immers van fundamenteel belang dat hun rekeningen een voldoende 
kwaliteitsniveau kunnen garanderen. Voor de consolidatie worden het algemeen bestuur, 
de diensten en instellingen gezamenlijk als één enkele economische entiteit beschouwd 
waarvoor dezelfde waarderings- en aanrekeningsregels moeten worden toegepast. Het Re-
kenhof stelde voor het algemeen bestuur255, de administratieve diensten met boekhoud-
kundige autonomie (ADBA’s) en de administratieve openbare instellingen (AOI’s)256 ook 
vast dat er nog geen volledige inventaris is van al hun bezittingen, rechten, schulden en 
verplichtingen conform artikel 16 van de wet van 22 mei 2003.

In het kader van een informele tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof dit artikel 
aan de Federale Accountant bezorgd voor commentaar. De Federale Accountant antwoord-
de op 1 oktober 2020. Zijn antwoord werd verwerkt in dit artikel.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Opmaak en overlegging van de rekening 2018
Volgens artikel 111 van de wet van 22 mei 2003 moet de minister van Begroting de jaarreke-
ning van de federale Staat toezenden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan 
het Rekenhof vóór 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarop ze betrekking 
heeft. Vanaf de rekeningen over het begrotingsjaar 2020 moet deze voor certificering aan 
het Rekenhof worden voorgelegd.

Het Rekenhof merkt op dat de minister van Begroting de rekening over het begrotingsjaar 
2018 niet voor 30 september 2019 aan het Rekenhof had voorgelegd, zoals opgelegd door 
artikel 111. De Federale Accountant heeft een eerste officieuze versie op 14 februari 2020257 
aan het Rekenhof overgezonden. Op 30 juni 2020 heeft het Rekenhof een tweede versie 
ontvangen. Die werd echter niet door de minister van Begroting maar door de FOD BOSA 
overgelegd. De overgelegde rekening bevat een geconsolideerde balans, resultatenrekening 
en samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en ook een verantwoordings-

254 artikel 110 van de wet van 22 mei 2003. 
255 Rekenhof, “Jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur”, 176e Boek – Deel III: algemene rekening 2018 van het al-

gemeen bestuur van de federale Staat, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2019, 
p. 79 e.v., www.rekenhof.be. 

256 Rekenhof, “Volledigheid van de rekeningen”, 176e Boek – deel I – Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de ad-
ministratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en van de administratieve openbare instellingen 
(AOI’s), Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 37-38, www.rekenhof.be .

257 De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen werd op 18 februari 2020 overgezonden.

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be


OPMAAK geCONSOlIDeeRDe JAARReKeNINgeN FeDeRAle StAAt 2018 DOOR De FeDeRAle ACCOUNtANt –  
OPVOlgingsaUDit / 141

bijlage waarin de uitgevoerde consolidatieoefening beknopt wordt toegelicht. Het Rekenhof 
stelt vast dat enkel een Franstalige versie van de verantwoordingsbijlage werd overgelegd.

Aangezien de wet van 22 mei 2003 in 2018 wel van toepassing was voor het algemeen be-
stuur, voor de ADBA’s en de AOI’s maar nog niet voor de gelijkgestelde instellingen, heeft 
de Federale Accountant een consolidatie uitgevoerd voor een gedeelte van de consolidatie-
perimeter. Vanaf de rekeningen 2019 kan een volledige consolidatie plaatsvinden voor alle 
entiteiten die onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003.

Het Rekenhof herhaalt dat de datum voor de certificering door het Rekenhof nog bij wet 
moet worden bepaald258. Ook moet nog moet worden verduidelijkt tot wie deze certificering 
is gericht.

2.2 Geconsolideerde balans en resultatenrekening
Zoals aangegeven, heeft de Federale Accountant de balans en resultatenrekening 2018 ge-
consolideerd volgens de methode die hij vorig jaar had aangekondigd. Die consolidatie kan 
als volgt worden samengevat:

Tabel 46 –  Samenstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening van de federale Staat 
2018 (in miljoen euro)

Elementen van de geconsolideerde rekening Balanstotaal Resultatenrekening (*)

Diensten van het algemeen bestuur voor eliminaties 92.455,5 634.666,1

terreinen en gebouwen van het algemeen bestuur 5.238,1 33,8

Subtotaal algemeen bestuur voor eliminaties 97.693,6 634.699,9

eliminatie: transfers tussen diensten  
algemeen bestuur en thesaurie

- -511.407,2

Subtotaal algemeen bestuur na eliminaties 97.693,6 123.292,7

Consolidatie aDBa’s voor eliminaties 4.249,3 485,0

Consolidatie aOi’s voor eliminaties 1.565,6 1.057,7

entiteiten buiten de consolidatieperimeter -439,0 -250,2

Subtotaal ADBA’s en AOI’s 5.375,9 1.292,5

eliminaties tussen verschillende entiteiten -19,4 -717,2

Geconsolideerd totaal 103.050,1 123.868,0
(*)  De cijfers die in deze kolom zijn opgenomen zijn het totaal van de klasse 6 (kosten) of het totaal van de klasse 7 (op-

brengsten). Beide cijfers zijn gelijk omdat ook de resultaatsverwerking hierin werd opgenomen.

Bron: verantwoordingsbijlage van de jaarrekening van de federale Staat 2018

De basisgegevens voor het consolidatieproces zijn de cijfergegevens die de entiteiten die 
hun rekeningen overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 moeten indienen, in eBMC259 heb-
ben ingevoerd. Voor de departementen van het algemeen bestuur wordt eBMC enkel ge-
bruikt voor het opladen van de gegevens die nodig zijn voor de consolidatie.

258 Zie Rekenhof, “inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolg”, 174e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 135, www.rekenhof.be. 

259 Budget – Monitoring – Consolidation. Dit is een informaticatool voor de financiële rapportering, zowel voor de 
opmaak en de opvolging van de begroting, de monitoring als voor de consolidatie.

https://www.rekenhof.be/Docs/174e_b_opm_fed.pdf
file:///P:/96_REKENHOF/001_2020/158_177_boek_III_20201029_20201113_200/ORIGINELEN/www.rekenhof.be
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2.2.1 Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur staat in 2018 voor nagenoeg 95 % van het geconsolideerde balans-
totaal en 99 % van het totaal van de geconsolideerde resultaatrekening. De departemen-
ten van het algemeen bestuur voeren hun eigen boekhouding in Fedcom onder een eigen 
entiteitsnummer. De terreinen en gebouwen worden in bovenstaande tabel afzonderlijk 
vermeld aangezien deze activa om praktische redenen260 niet verspreid zijn over de ver-
schillende departementen maar boekhoudkundig zijn opgenomen in een aparte entiteit.

De som van de boekhoudkundige waarden van het algemeen bestuur zorgt voor een ba-
lanstotaal van 97.693,6 miljoen euro. Voor de resultatenrekening bedraagt het totaal 
634.699,9 miljoen euro, maar dit bedrag wordt vertekend door transfers tussen de departe-
menten van het algemeen bestuur en de Algemene Administratie van de Thesaurie die deel 
uitmaakt van de FOD Financiën (hierna: de Thesaurie). Deze transfers worden zowel aan 
kosten- als opbrengstenzijde verwerkt en bedragen 511.407,2 miljoen euro261. Na eliminatie 
van deze transfers bedraagt het subtotaal van de resultatenrekening van het algemeen be-
stuur 123.292,7 miljoen euro.

Het Rekenhof heeft de cijfers die gebruikt werden voor de consolidatie op rubriekniveau 
vergeleken met de cijfers uit de officieel overgelegde jaarrekening van het algemeen bestuur 
2018. Voor de balans verschilt het totaal 1,0 miljoen euro als gevolg van verschillen in twee 
rubrieken262. Het Rekenhof merkt op dat ook in de resultatenrekening verschillen worden 
vastgesteld in de saldi van een aantal rubrieken, maar dat deze afwijkingen elkaar compen-
seren zodat er geen impact is op het geconsolideerde resultaat.

Het Rekenhof merkt ook op dat het subtotaal van het algemeen bestuur na eliminaties 
zoals vermeld in bovenstaande tabel uit de verantwoordingsbijlage, niet overeenstemt met 
de cijfers opgenomen in de jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur. Hiervoor moet im-
mers rekening gehouden worden met de overige eliminaties tussen de departementen van 
het algemeen bestuur263. Het Rekenhof beveelt aan om de verantwoordingsbijlage zodanig 
op te stellen dat de cijfers rechtstreeks kunnen worden afgestemd met de officieel overge-
legde jaarrekening van het algemeen bestuur.

2.2.2	 ADBA’s	en	AOI’s
In een tweede fase werden de cijfers van de ADBA’s en de AOI’s opgenomen op basis van de 
gegevens die zij rapporteren via eBMC. Aangezien sommigen geen deel uitmaken van de 
consolidatiekring “centrale overheid”264 wordt voor de verdere consolidatie geen rekening 
gehouden met hun cijfers (439,0 miljoen euro voor de balans en 250,2 miljoen euro in de 
resultatenrekening).

Het Rekenhof heeft ook voor deze diensten en instellingen de cijfers van de consolidatie 
vergeleken met de officieel overgelegde rekeningen 2018.

260 Zo wordt bijvoorbeeld een gebouw waarin verschillende entiteiten huizen niet versleuteld naar deze entiteiten.
261 Deze transfers worden op grootboekrekeningen 679980 (kosten) en 769980 (opbrengsten) geboekt.
262 Dit verschil is afkomstig van rubriek 420 op de activazijde en rubriek 460 op de passivazijde.
263 in de verantwoordingsbijlage zijn de overige eliminaties voor het algemeen bestuur samen met de andere elimina-

ties bij de diensten en instellingen gerapporteerd onder “eliminaties tussen verschillende entiteiten”. 
264 De lijst met de classificering in subsector S1311 “centrale overheid” is terug te vinden op website van het Instituut 

voor de nationale Rekeningen (https://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen). 

https://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen
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Zoals vermeld in het 176e Boek deel I van het Rekenhof265 heeft de minister van Begroting 
in 2019 de rekeningen van de Regie der Gebouwen, het Koninklijk Instituut voor het Kunst-
patrimonium, het War Heritage Institute en het Belgisch Commissariaat-generaal voor de 
Internationale Tentoonstellingen niet overgelegd aangezien deze niet tijdig beschikbaar 
waren. Deze rekeningen zijn wel in 2020 overgelegd266. In de consolidatie werden deze re-
keningen toch opgenomen, met uitzondering van de Regie der Gebouwen die dermate laat 
rapporteerde. Hierdoor ontbreekt463,0 miljoen euro in de balans en 758,3 miljoen euro in 
de resultatenrekening267. Het Rekenhof dringt er daarom op aan de nodige inspanningen te 
leveren opdat alle entiteiten tijdig hun rekeningen zouden overleggen. Enkel op die manier 
kan een volledige geconsolideerde rekening worden opgesteld op basis van de officiële cij-
fers van de individuele entiteiten.

De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen die het Rekenhof voor de ADBA’s 
en AOI’s heeft vastgesteld tussen de rekeningen en de in eBMC opgeladen gegevens:

Tabel 47 –  Verschillen tussen de overgelegde rekeningen van de ADBA’s en AOI’s en de cijfers die voor 
de consolidatie werden gebruikt (in miljoen euro)

Balanstotaal Totaal Resultatenrekening

 
Rekening 

van de 
entiteit

Consoli-
datie Verschil

Rekening 
van de 
entiteit

Consoli-
datie Verschil

aDBa belast met het Beheer  
van de identiteitskaarten

61,0 78,4 17,4 65,6 65,9 0,3

Federaal agentschap voor 
nucleaire Controle

34,7 34,7 - 27,7 27,7 0,1

Federaal Planbureau 9,8 9,8 - 11,5 12,1 0,6

Koninklijke munt van België 182,5 212,6 30,1 42,1 42,1 -

Koninklijke muntschouwburg 14,8 3,4 -11,4 53,9 53,4 -0,5

nationaal Orkest van België 2,8 2,9 0,1 11,2 11,2 -

War Heritage institute 17,8 17,8 0,0 13,8 14,0 0,2

Totaal 36,1 0,7

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen 2018 van de ADBA’s en de AOI’s en informatie van de  
FOD BOSA over de rekening van de federale Staat 2018

Het Rekenhof merkt op dat deze entiteiten geen gebruik hebben gemaakt van de modellen 
voor de rekeningen die de FOD BOSA ter beschikking heeft gesteld. Dit toont aan dat de 
uniformiteit van rapporteren ook een impact heeft op de juistheid en bijgevolg de kwaliteit 
van de basisgegevens om de geconsolideerde rekening op te stellen.

265 Rekenhof, 176e Boek – deel I – Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoud-
kundige autonomie (ADBA’s) en van de administratieve openbare instellingen (AOI’s), Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 19, www.rekenhof.be.

266 Zie Rekenhof, 177e Boek – deel I – Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, 
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2020, p. 22, www.rekenhof.be.

267 Deze bedragen houden geen rekening met mogelijke eliminaties. 

https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_21_176e_b_opm_fed.pdf
file:///P:/96_REKENHOF/001_2020/158_177_boek_III_20201029_20201113_200/ORIGINELEN/www.rekenhof.be
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
file:///P:/96_REKENHOF/001_2020/158_177_boek_III_20201029_20201113_200/ORIGINELEN/www.rekenhof.be
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Hoewel de verschillen (36,1 miljoen euro in de balans en 0,7 miljoen euro in de resultaten-
rekening) beperkt zijn tegenover de geconsolideerde totalen, beveelt het Rekenhof aan te 
voorzien in de nodige controles opdat de geconsolideerde rekening kan voortvloeien uit de 
rekeningen die de individuele entiteiten overleggen.

2.2.3 Eliminaties van verrichtingen tussen verschillende entiteiten

Tabel 48 –  Samenvatting van de geëlimineerde verrichtingen met verbonden entiteiten 
(in miljoen euro)

Eliminaties in de resultatenrekening Kosten Opbrengsten Consolidatie-
verschil

inkomens- en kapitaaloverdrachten tussen 
entiteiten van het openbaar bestuur

512.894,3 512.124,1 770,2

Rente op aangehouden financiële activa en passiva 
tussen entiteiten van het openbaar bestuur

- 0,3 -0,3

Totaal 512.894,3 512.124,4 769,9

Eliminaties in de balans Vorderingen Schulden Consolidatie-
verschil

Verrichtingen tussen entiteiten van het openbaar 
bestuur van overige economische stromen en 
financiële activa en passiva

19,4 342,0 322,6

Bron: verantwoordingsbijlage van de jaarrekening van de federale Staat 2018

De Federale Accountant heeft de eliminaties in de geconsolideerde rekening 2018 uitge-
voerd volgens consolidatieprincipes die geïnspireerd zijn op de ESR-normen. Hierdoor 
heeft hij een vereenvoudigde consolidatiestrategie toegepast op 32 rubrieken268. Het Re-
kenhof wijst erop dat de strategie van de Federale Accountant niet overeenstemt met de 
gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden die van toepassing zijn krachtens artikel 
12 van de wet van 22 mei 2003. Volgens die regels moeten alle verrichtingen binnen de groep 
(met inbegrip van leveringen van goederen en diensten) in de geconsolideerde rekening 
geëlimineerd worden. Ook volgens artikel 137 van de wet van 22 mei 2003 moet het geheel 
van de grootboekrekeningen geconsolideerd worden.

In bovenstaande tabel zijn ook de transfers tussen de departementen van algemeen bestuur 
en de Thesaurie opgenomen, maar aangezien die eliminatie al in een eerdere fase wordt 
uitgevoerd, blijft deze voor de verdere bespreking buiten beschouwing.

Op basis van de strategie van de Federale Accountant zijn er 245 gevallen waarin een en-
titeit in een rubriek een waarde heeft ingevuld voor transacties met verbonden partijen. 
Daarvan hebben er 107 betrekking op transacties tussen departementen van het algemeen 
bestuur onderling. In vier gevallen waren er verschillen tussen de waarden die beide de-
partementen hadden ingevuld. Bij de overige 138 is minimum één van beide entiteiten een 
ADBA of een AOI en waren er 97 verschillen.

268 Op twaalf van deze rubrieken werden in de rekening 2018 eliminaties uitgevoerd. Voor de andere werden geen 
intercompanytransacties ingevuld. 
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Aan actiefzijde vertegenwoordigen zeven relaties tussen verbonden partijen een waarde van 
19,4 miljoen euro, aan passiefzijde hebben zes relaties een waarde van 342,0 miljoen euro. 
Uit de tabel blijkt dat alle waarden zijn geëlimineerd waardoor 322,6 miljoen euro als con-
solidatieverschil op de passiefzijde moest worden geboekt. Het Rekenhof merkt bovendien 
op dat de andere entiteit voor deze dertien balanswaarden geen open saldo heeft bevestigd.

Op een gelijkaardige manier zijn ook de transacties met verbonden partijen in de resultaten-
rekening geëlimineerd. Zo zijn 1.487,1 miljoen euro aan intercompanykosten en 717,2 mil-
joen euro aan intercompany-opbrengsten geëlimineerd en is het verschil (769,9 mil-
joen euro) als consolidatieverschil geboekt.

Hoewel de consolidatieverschillen in de toekomst mogelijk kunnen dalen door de afstem-
mingsprocedures die de Federale Accountant in de tussentijd heeft uitgewerkt, benadrukt 
het Rekenhof nogmaals het belang van deze procedures die nog verder verfijnd moeten 
worden. Gelet op de impact van de significante verschillen op het getrouwe beeld van de ge-
consolideerde jaarrekening, is het voor de certificering vanaf het boekjaar 2020 belangrijk 
dat de Federale Accountant het consolideringsproces meer aanstuurt en de nodige maatre-
gelen neemt om de afstemmingsverschillen voor de afsluiting van het boekjaar op te sporen 
en op te lossen.

2.3 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de 
economische	classificatie

Op basis van de verantwoordingsbijlage bij de jaarrekening van de federale Staat kan de 
consolidatie van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen als volgt wor-
den weergegeven:

Tabel 49 –  Consolidatie van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 
(in miljoen euro)

Elementen van de geconsolideerde rekening Uitgaven – Klasse 8 Ontvangsten – Klasse 9

algemeen bestuur 98.255,9 98.126,9

aDBa’s en aOi’s 1.188,5 1.112,2

Geconsolideerd totaal 99.444,4 99.239,1

Bron: Rekenhof, op basis van de verantwoordingsbijlage van de jaarrekening van de federale Staat 2018

Het Rekenhof stelt een verschil van 0,8 miljoen euro vast tussen de ontvangsten in de ver-
antwoordingsbijlage tegenover de cijfers in de geconsolideerde samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen269.

De gegevens van het algemeen bestuur die voor de consolidatie werden gebruikt, stemmen 
overeen met de officiële jaarrekening van het algemeen bestuur.

Het consolidatieproces voor de opmaak van de samenvattende rekening van de begrotings-
verrichtingen stemt grotendeels overeen met het consolidatieproces voor de balans en de 

269 Dit verschil is te wijten aan een optelfout in de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. Het saldo 
van het begrotingsartikel 996700 (opbrengsten van leningen betreffende financiële leasings) werd niet opgeteld 
bij het totaal.
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resultatenrekening. Zo zijn de entiteiten die niet tot de consolidatieperimeter behoren, cor-
rect uitgesloten en werden de rekeningen van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium, het War Heritage Institute en het Belgisch Commissariaat-generaal voor de 
Internationale Tentoonstellingen ondanks hun latere rapportering opgenomen. De Regie 
der Gebouwen werd ook niet opgenomen omdat zij haar rekening pas heeft overgelegd na-
dat de Federale Accountant de consolidatie al had uitgevoerd. Mochten de rekeningen van 
de Regie der Gebouwen tijdig zijn overgelegd, dan zouden de geconsolideerde ontvangsten 
verhogen met 818,1 miljoen euro en de uitgaven met 867,7 miljoen euro.

Het Rekenhof merkt op dat de cijfers van de dierlijke fondsen van het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onterecht niet zijn opgenomen. Deze fond-
sen zijn op 1 januari 2019 opgegaan in het FAVV maar werden in 2018 nog afzonderlijk 
gerapporteerd. Hierdoor ontbreken 14,7 miljoen euro aan ontvangsten en 13,6 miljoen euro 
aan uitgaven.

Zoals voor de balans en de resultatenrekening stelt het Rekenhof voor de samenvattende 
rekening van de begrotingsverrichtingen verschillen vast tussen de cijfers uit de officiële re-
keningen en de in eBMC opgeladen gegevens. Slechts zes entiteiten hebben de template van 
bijlage 3 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 gebruikt voor deze rapportering. 
Hierdoor hebben een groot aantal entiteiten geen volledige overeenstemming met de de-
tailstaat van de Federale Accountant. Veelal gaat het over kleine verschillen: slechts bij vijf 
van de 28 entiteiten met een verschil voor de uitgaven270 is dit groter dan 0,1 miljoen euro 
terwijl bij drie van de 22 entiteiten dit het geval is voor de ontvangsten271. Volgens de Fe-
derale Accountant zou dit probleem in de toekomst worden opgelost doordat de template 
automatisch zal worden ingevuld op basis van de gegevens uit de monitoringmodule van 
eBMC.

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de geconsolideerde samenvattende rekening van de be-
grotingsverrichtingen een loutere sommatie is van de cijfers van het algemeen bestuur, de 
ADBA’s en de AOI’s zonder eliminaties voor de onderlinge stromen. Volgens artikel 137 van 
de wet van 22 mei 2003 moet echter de consolidatie worden uitgevoerd over het geheel van 
de rekeningen van het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 en 
dus ook de begrotingsklassen (klasse 8 en 9)272. Ook volgens de ESR-normen is het aange-
wezen de overdrachten binnen de institutionele groep in de samenvattende rekening van 
de begrotingsverrichtingen van de federale Staat te elimineren. Zo kunnen de rekeningen 
die vanaf 2020 worden gecertificeerd een betrouwbare basis vormen voor de berekening 
van het vorderingensaldo.

270 De belangrijkste verschillen werden vastgesteld voor het War Heritage institute (4,6 miljoen euro) en de Konink-
lijke muntschouwburg (4,2 miljoen euro).

271 Het belangrijkste verschil werd vastgesteld voor het War Heritage institute (6,8 miljoen euro). 
272 artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op 

de federale staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. 
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3 Conclusies en aanbevelingen

Vaststellingen en aanbevelingen  
uit het 176e Boek (p. 133-140) Stand van zaken op 30 september 2020

in tegenstelling tot de toelichting die elke 
dienst moet verstrekken overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 29 april 2012, ontbreekt 
voor de verantwoordingsbijlage een toelichtend 
koninklijk besluit. De regelgeving moet daarom 
de inhoud van de verantwoordingsbijlage 
preciezer vastleggen. met het oog op het 
getrouw beeld van het vermogen, de financiële 
toestand en het resultaat moet nagegaan 
worden in welke mate de toelichtingen die 
verstrekt moeten worden in de individuele 
jaarrekeningen ook relevant zijn voor de lezer 
van de geconsolideerde rekening.

in de verantwoordingsbijlage worden de 
geconsolideerde gegevens beknopt toegelicht. 
Hieruit blijkt dat niet tegemoetgekomen is 
aan de aanbevelingen van het Rekenhof. er 
is evenmin een toelichtend koninklijk besluit 
gepubliceerd dat de consolidatieprincipes of 
de verantwoordingsbijlage verder uitwerkt. 
Daarnaast moet ook de verantwoordingsbijlage 
in het nederlands en het Frans worden 
overgelegd.

De consolidatieprincipes die de Federale 
accountant vooropstelt, elimineren niet 
alle interne stromen. De regelgeving over 
de consolidatieprocedures moet worden 
vastgelegd zodat de consolidatie conform artikel 
137 van de wet van 22 mei 2003 kan verlopen.

indien gekozen wordt voor een vereenvoudigde 
consolidatie omwille van de praktische 
uitvoerbaarheid, dan moet de regelgeving onder 
andere de materialiteitsdrempels bepalen om 
stromen die onder die drempel vallen, niet te 
consolideren.

De jaarrekening van de federale Staat 2018 is 
opgesteld volgens consolidatieprincipes die 
gebaseerd zijn op de esR-normen. Dit impliceert 
dat niet alle interne stromen, zoals leveringen 
van goederen en diensten, worden geëlimineerd 
en is bijgevolg in strijd met artikel 137 van de wet 
van 22 mei 2003.

er is gekozen voor een vereenvoudigde 
consolidatie zonder dat de regelgeving verder 
werd uitgewerkt.

Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat 
er in de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen geen eliminaties 
worden verwerkt. in de regelgeving moet 
worden verduidelijkt of consolidatie-
eliminaties enkel moeten worden toegepast 
voor de balans en de resultatenrekening of 
ook voor de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen.

De Federale accountant moet instructies 
uitwerken zodat de te elimineren stromen van 
beide partijen overeenstemmen voordat zij hun 
boekjaar afsluiten.

De Federale accountant heeft ervoor 
gekozen alle bedragen te elimineren en 
consolidatieverschillen te boeken indien 
stromen tussen entiteiten niet overeenstemden. 
Deze methode garandeert onvoldoende de 
kwaliteit van de geconsolideerde rekeningen. 
Hierdoor werden in 2018 consolidatieverschillen 
geboekt in de balans (322,6 miljoen euro) en de 
resultatenrekening (769,9 miljoen euro).

De afstemmingsprocedure die de FOD BOsa 
inmiddels heeft opgezet, heeft voor vooruitgang 
gezorgd voor de rekeningen 2019, maar ook 
voor deze rekeningen stelt het Rekenhof nog 
significante afstemmingsverschillen vast273.

273 Zie Rekenhof, 177e Boek – deel I – Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, 
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2020, p. 39 e.v. (punt 3.10 intercompanytrans-
acties), www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
file:///P:/96_REKENHOF/001_2020/158_177_boek_III_20201029_20201113_200/ORIGINELEN/www.rekenhof.be
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Vaststellingen en aanbevelingen  
uit het 176e Boek (p. 133-140) Stand van zaken op 30 september 2020

De Federale accountant moet als centrale 
actor een meer actieve rol opnemen om tot een 
uniform gebruik van de grootboekrekeningen 
en een uniforme toepassing van de 
aanrekenings- en waarderingsregels te komen. 
Daarnaast moet de Federale accountant meer 
kwaliteitscontroles op de rekeningen uitvoeren, 
zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

De FOD BOsa heeft beperkte initiatieven 
genomen, maar zou over meer middelen 
moeten beschikken om een uitgebreidere 
kwaliteitscontrole te kunnen uitvoeren en 
erop toe te zien dat de rekeningen uniform 
worden opgesteld in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen.

niet alleen de Federale accountant maar 
alle diensten en instellingen dragen een 
verantwoordelijkheid voor de tijdige opmaak 
van de rekeningen conform de ter beschikking 
gestelde modellen. Dit moet mee garanderen 
dat de cijfers in de consolidatie overeenstemmen 
met de officiële rekeningen van de individuele 
entiteiten.
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Stand van zaken van de 
werkzaamheden van de 
Commissie voor de Openbare 
Comptabiliteit – vervolg
De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit is in 2017 van start gegaan maar heeft op 
heden nog geen advies geformuleerd. In 2020 hebben nog geen vergaderingen van de plenaire 
commissie of van de werkgroepen plaatsgevonden. Naast de COVID-19-pandemie werden de 
werkzaamheden bemoeilijkt door mandaten die niet zijn ingevuld of waarvoor geen vervan-
gers zijn aangewezen. Het Rekenhof herhaalt daarom zijn aanbeveling de werkzaamheden te 
intensifiëren, omdat duidelijke en uniforme richtlijnen nodig zijn voor de certificering van de 
overheidsrekeningen vanaf het begrotingsjaar 2020.

1 Inleiding

De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC) werd opgericht door de wet van 
18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003274. Zij ging na de goedkeuring van 
de uitvoeringsbesluiten275 in 2017 effectief van start. Het Rekenhof informeerde in het 176e 
Boek over de vooruitgang van de werkzaamheden en de moeilijkheden die het hierbij vast-
stelde276. Dit artikel geeft een actueel overzicht van de stand van zaken.

2 Werkzaamheden van de COC

2.1 Algemene werking
De leden en hun plaatsvervangers, de voorzitter en twee ondervoorzitters van de COC wer-
den in 2017 benoemd voor een periode van vier jaar (tot 2021). Het Rekenhof stelt vast dat 
de voorzitter (sinds eind 2019) en één van de ondervoorzitters (sinds begin 2020) niet langer 
beschikbaar zijn voor het uitoefenen van hun mandaat. De procedure om hen te vervangen 
is echter niet opgestart. Ook sommige leden of hun plaatsvervangers zijn niet langer be-
schikbaar. Vervanging wordt echter niet nodig geacht zolang minstens één lid of plaatsver-
vanger per entiteit kan deelnemen aan de vergaderingen.

274 Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die 
gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de 
gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. 

275 Koninklijk besluit van 11 mei 2017 dat de nadere uitvoeringsregels bevat met betrekking tot de werking van de 
Commissie voor de Openbare Comptabiliteit en koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot benoeming van de leden, de 
voorzitter en de ondervoorzitters van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit.

276 Rekenhof, “stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit”,  
176e Boek – deel III: algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume i, Brussel, ok-
tober 2019, p. 141-144, www.rekenhof.be. 

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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Hoewel ook voor de andere leden in 2021 over vervanging of herbenoeming moet beslist 
worden, dringt het Rekenhof erop aan zo spoedig mogelijk de nodige benoemingen uit te 
voeren, zodat de COC haar werking kan hervatten.

2.2 Plenaire vergaderingen
Bij de opstart van de COC waren jaarlijks vier plenaire vergaderingen gepland. Twee werk-
groepen moeten de technische adviezen voorbereiden. Die zijn grotendeels samengesteld 
uit leden van de COC met de secretaris als voorzitter. In 2019 is beslist in 2020 slechts twee 
plenaire vergaderingen te organiseren.

Tot op heden heeft in 2020 geen plenaire vergadering plaatsgevonden. De laatste dateert 
van 20 juni 2019. Of in 2020 nog een vergadering kan plaatsvinden, hangt volgens het se-
cretariaat onder meer af van het bereiken van een akkoord in een werkgroep over een ont-
werpadvies. Het Rekenhof is wel van oordeel dat voor het aflopen van de mandaten nog 
overleg moet plaatsvinden over het nieuwe benoemingsbesluit en de voorstellen tot ver-
betering van de structuur en de werking van de COC, vooral wat de voorbereidende werk-
groepen betreft.

2.3 Werkgroep Waarderingsregels en Inventaris
De werkgroep Waarderingsregels en Inventaris is het laatst bijeengekomen op 10 okto-
ber 2019. In juli 2020 heeft de FOD BOSA via een overheidsopdracht externe expertise aan-
getrokken voor de waardering van onroerende activa. De FOD bereidt samen met de expert 
een plan van aanpak voor om de verplichtingen van het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009 op een pragmatische manier uit te voeren. Dit plan zou eind 2020 aan de werk-
groep worden voorgelegd. Het Rekenhof is niettemin van oordeel dat de verplichtingen uit 
het koninklijk besluit over de waardering van onroerende en roerende activa zullen moeten 
worden aangepast om ze concreet toepasbaar te maken door de betrokken deelentiteiten.

2.4 Werkgroep Boekings- en Aanrekeningsregels
De laatste bijeenkomst van de werkgroep Boekings- en Aanrekeningsregels dateert van 
24 oktober 2019. De deelentiteiten en het Rekenhof kregen de vraag goede boekingsvoor-
beelden voor te leggen. Die werden eind 2019 ontvangen, maar de analyse ervan liep door 
andere rapporteringswerkzaamheden en de COVID-19-pandemie maanden vertraging op. 
De resultaten moeten de basis vormen voor een nieuw realistisch voorstel dat eind 2020 aan 
de werkgroep zal worden voorgelegd.
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3 Conclusies en aanbevelingen

Vaststellingen en aanbevelingen  
uit het 176e Boek (p. 141-144) Stand van zaken op 1 oktober 2020

In het licht van de specifieke regelgeving en 
boekhoudpraktijken die de deelentiteiten 
hebben ontwikkeld, beveelt het Rekenhof aan 
dat de COC de huidige uiteenlopende situaties 
definieert en ook de gevallen waarin een 
strikte toepassing van het koninklijk besluit van 
10 november 2009 dat het genormaliseerde 
boekhoudplan vastlegt, niet mogelijk of 
wenselijk is. Op die manier kan ze de nodige 
aanpassingen aan dat koninklijk besluit van 
2009 voorstellen.

Bij de bespreking van de onderwerpen in de 
werkgroepen wordt bekeken welke pijnpunten in 
het koninklijk besluit van 10 november 2009 een 
goed advies bemoeilijken. Voor een algemene 
analyse van dit koninklijk besluit en de wetten 
van 16 en 22 mei 2003 zou een afzonderlijke 
juridische werkgroep nodig zijn en daarin is 
momenteel niet voorzien.

De COC moet haar werkzaamheden intensifiëren 
om de certificering van de rekeningen van de 
federale staat, gemeenschappen en gewesten 
vanaf het boekjaar 2020 te vergemakkelijken. 
Daartoe moet de FOD BOsa de middelen van 
de COC versterken.

andere departementen en diensten moeten 
meer betrokken worden bij de werkgroepen 
zodat de adviezen voldoende rekening houden 
met de praktische uitvoerbaarheid ervan.

Onder meer de mandaten die nog niet 
werden vervangen en de COVID-19-pandemie 
hebben de werkzaamheden van de COC in 
2020 bemoeilijkt. Het Rekenhof dringt erop aan 
deze vervangingen spoedig door te voeren en de 
werking van de COC effectief te versterken.

een externe expert is aangesteld om de 
werkgroepen te versterken. Ook de boekhouders 
van verschillende federale instellingen worden 
via informeel overleg betrokken bij de uitwerking 
van de adviezen.
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Inventarisatie en boeking 
van voorraden bij Defensie – 
opvolgingsaudit
Op 31 december 2019 vertegenwoordigden de voorraadrekeningen van Defensie meer dan 
2,4 miljard euro (2,2 % van de totale activa van het algemeen bestuur). Het Rekenhof had na 
afloop van zijn vorige audit, waarover het had gerapporteerd in zijn 175e Boek277, geconcludeerd 
dat de voorraadrekeningen (net zoals die van de vaste activa) geen conform en getrouw beeld 
gaven van de vermogenstoestand van Defensie. Deze toestand vloeide voort uit de verwarring 
tussen de noties van boekhoudkundige en logistieke voorraad278, de ontoereikende parametri-
sering van de Ilias-software, boekingsfouten, een inventaris die niet juist en niet exhaustief 
was, waarderingsfouten en tekortkomingen op het vlak van de interne beheersing.

Het Rekenhof heeft een opvolgingsaudit uitgevoerd op militaire sites die nog niet werden ge-
controleerd of die nog steeds hoge percentages inventarisfouten vertoonden. Het herhaalt en 
vervolledigt zijn voorgaande opmerkingen en aanbevelingen op basis van de anomalieën die 
werden vastgesteld in een steekproef die nagenoeg 197 miljoen euro vertegenwoordigt. Op ba-
sis van de steekproef identificeert het Rekenhof 122,7 miljoen euro aan correcties voor alle 
voorraden samen.

Het beveelt Defensie dan ook aan de nodige middelen in te zetten om haar actieplan “Roadmap 
Cert2020”, waarin de voornaamste uit te voeren acties zijn opgenomen, te realiseren met het 
oog op de structurele verbetering van de inventarisering en de boeking van haar vermogen, in 
het vooruitzicht van de certificering van de jaarrekening van de federale Staat.

1 Inleiding

1.1 Omvang en spreiding van de voorraden bij Defensie
Op 31 december 2019 heeft Defensie meer dan 2,4 miljard euro aan voorraden geboekt. Die 
vertegenwoordigen nagenoeg 97,9 % van de voorraden van het algemeen bestuur. In verge-
lijking met 2018 dalen ze met 138,0 miljoen euro.

De voorraden van Defensie vertegenwoordigen 26,4 % van de activa van het departement 
(9,3 miljard euro) en 2,2 % van het actief van het algemeen bestuur (110,8 miljard euro).

Die voorraden zijn uitgesplitst over nagenoeg 320.000 artikelen, die geïdentificeerd wor-
den met een NSN-code279 en zijn opgeslagen in meer dan 3.000 magazijnen. Ze bestaan 

277 Rekenhof, “inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie”, 175e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 119-128, www.rekenhof.be.

278 De logistieke voorraad is de fysieke voorraad van roerende goederen die ter beschikking wordt gesteld van een 
dienst om zijn opdrachten uit te voeren. 

279 De nsn-code of NATO Stock Number bestaat uit dertien tekens (cijfers en letters) en wordt door de naVO geüni-
formeerd om alle bevoorradingen met door de lidstaten erkend materieel te kunnen identificeren.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/
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hoofdzakelijk uit de volgende drie categorieën van activa: wisselstukken (75,9 %), munitie 
(8,1 %) en informatica- en communicatiemateriaal (10,2 %). Na de correcties die Defensie 
na de vorige audit van het Rekenhof heeft geboekt, is het aantal artikelen dat 50 % van de 
nettowaarde van de voorraden vertegenwoordigt, gestegen van 506 in 2017 naar 824 in 2019.

1.2 Voorwerp van de audit en methode
Met het oog op de certificering van de jaarrekening 2020 van de federale Staat heeft het 
Rekenhof een opvolgingsaudit uitgevoerd om te evalueren of Defensie gevolg heeft gegeven 
aan zijn eerdere aanbevelingen. De controles beoogden zowel de juistheid en de volledig-
heid van de inventaris als de correcte waardering en boeking van de artikelen.

Het Rekenhof heeft gewerkt met een steekproef die complementair was met de vorige au-
dit, waarbij het een groter aandeel toebedeelde aan de munitievoorraden, aan de sites waar 
aanzienlijke foutenpercentages worden vastgesteld en aan grote sites die nog niet waren 
gecontroleerd. Met de keuze van de artikelen wil het de juistheid van de waardering ervan 
per eenheid kunnen beoordelen, volgens de door Defensie gehanteerde prijsbronnen280.

In totaal zaten in de steekproef 7 sites281, 24 magazijnen (op een totaal van 3.180) en 145 arti-
kelen voor een nettowaarde van 196,6 miljoen euro (7,9 % van de totale voorraad op 30 no-
vember 2019). De controles vonden plaats van december 2019 tot februari 2020.

Op 26 augustus 2020 heeft het Rekenhof zijn ontwerpverslag met daarin de opmerkingen 
van Defensie bezorgd aan de minister van Landsverdediging en aan de Chef Defensie in het 
kader van de tegensprekelijke procedure. De minister reageerde op 24 september 2020 en de 
directie Budget en Financiën van Defensie antwoordde op 25 september en 5 oktober 2020. 
De antwoorden zijn samengevat in punt 5 van dit artikel.

2 Vaststellingen

2.1	 Toegang,	identificatie,	localisatie	en	inventarisatie	van	de	stukken
In bepaalde magazijnen van de sites werd het Rekenhof geconfronteerd met opslag in bulk, 
waardoor het moeilijk bij de stukken kon, of werd het geconfronteerd met stukken die zon-
der veel orde waren opgeslagen wegens plaatsgebrek. Het heeft voor elk stuk geëvalueerd 
hoe het zat met de toegankelijkheid, de opslagomstandigheden, de correcte lokalisatie en 
de identificatie in vergelijking met de informatie in Ilias282.

280 eenheidsprijs berekend volgens het principe van de gewogen gemiddelde prijs, de geschatte prijs en de catalogus-
prijs. 

281 Vijf sites werden ter plaatse gecontroleerd en twee sites werden gecontroleerd op basis van verklaringen van het 
personeel van Defensie of van externe dienstverleners. Het Rekenhof heeft op 29 juli 2020 ook de site van mels-
broek gecontroleerd. De datum van die controle werd een eerste keer uitgesteld wegens operationele redenen 
en een tweede keer wegens de COViD-19-crisis. De controle had betrekking op 23 artikelen verspreid over drie 
magazijnen, hoofdzakelijk in samenhang met het C-130 wapensysteem. De resultaten van die controle bevestigen 
die van de vroegere controles. 

282 ilias is de software die wordt gebruikt om alle stukken te inventariseren en de lokalisatie ervan te kunnen nagaan 
volgens de operationele status ervan.
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Het heeft verschillende anomalieën vastgesteld:

• een lage inventariseringsgraad (ongeveer twee derde van de artikelen);
• het ontbreken van een gestandaardiseerd controlebord voor alle sites;
• een gebrekkige aansturing van de inventarisering door de generale staf;
• het niet-identificeren van bepaalde stukken;
• statistisch significante lokaliseringsfouten;
• verdwenen stukken (weliswaar van beperkte waarde).

Het Rekenhof onderstreept opnieuw dat Defensie er niet in slaagt de volledige jaarlijkse 
inventaris te realiseren waarin de wet van 22 mei 2003, het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan en haar intern reglement voorzien. De ope-
rationele eenheden schrijven dat vaak toe aan personeelsgebrek. De inventarisopneming 
wordt daarenboven niet georganiseerd op basis van een risicoanalyse, waarbij de duurste, 
aantrekkelijkste of gevoeligste stukken worden geselecteerd.

Defensie erkende dat het personeel van de sites niet werd gesensibiliseerd met betrek-
king tot de conclusies en de aanbevelingen van de vorige audit. Het Rekenhof heeft bij zijn 
controles in operationele eenheden niettemin vastgesteld dat het personeel zijn volledige 
medewerking verleende in een constructieve sfeer. Bepaalde eenheden hebben trouwens 
onmiddellijk maatregelen genomen om de door het Rekenhof vastgestelde anomalieën te 
verhelpen.

Op bepaalde sites heeft het personeel bovendien meer kennis over de stukken dan louter 
het logistieke aspect. Die competentie zou kunnen worden aangewend om sneller tot be-
trouwbare inventarissen te komen en ze sneller te waarderen. Een nauwere samenwerking 
tussen de onderhoudsgroepen en hun materiaalbeheerders zou helpen om tot meer be-
trouwbare informatie te komen in Ilias.

2.2 Juistheid en volledigheid van de inventaris
Het Rekenhof heeft telfouten (juistheid) en perimeterfouten (volledigheid) tegenover de 
boekhoudkundige voorraden vastgesteld. De telfouten doen zich voor bij tien artikelen 
(6,9 % van de artikelen van de steekproef). Ze impliceren de boeking van een nettokost van 
1,5 miljoen euro.

De perimeterfouten in de boekhoudkundige voorraad vloeien voort uit:

• de onterechte opneming van magazijnen van een ander land waarvoor Defensie het on-
derhoud verzorgt, van nochtans “gedesactiveerde” NSN-codes, van “fictieve magazijnen” 
die tijdelijk worden gecreëerd voor het IT-beheer en van artikelen die volgens de defini-
tie van Defensie vaste activa zijn;

• de niet-opneming van bepaalde stukken zoals stukken die zijn geïnstalleerd op een ge-
koppeld actief283, stukken die in herstelling zijn bij een externe leverancier, stukken die 
in overdracht zijn tussen magazijnen en niet-geïnventariseerde stukken.

283 De notie van gekoppeld vast actief stemt in principe overeen met de notie van wapensysteem: een helikopter, een 
gevechtsvliegtuig of een oorlogsschip zijn wapensystemen. 
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Om de geïdentificeerde tel- en perimeterfouten te corrigeren moet een kost van 64,0 mil-
joen284 euro worden geboekt.

Het Rekenhof heeft overigens artikelen geïdentificeerd die de aard van hoofdwisselstuk-
ken of toebehoren hebben. Volgens de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden (zie 
punt 2.5) moeten die stukken als materiële vaste activa worden geboekt. Die herklasserin-
gen zouden een weerslag hebben van respectievelijk285 39,8 miljoen euro en 4,4 miljoen 
euro, d.i. in totaal meer dan 22 % van de waarde van de steekproef.

Het Rekenhof heeft in de vijf gecontroleerde sites 47 inventarisatiefouten vastgesteld in 
verband met 143 artikelen. Het onderstreept niettemin het lage percentage (één enkele fout 
voor 20 artikelen) op de site voor munitieopslag in Bertrix, waar goede inventarispraktijken 
worden toegepast.

2.3 Aanwezigheid van bewijsstukken
Het Rekenhof heeft aan Defensie gevraagd een verantwoordingsstuk te bezorgen om de 
waardering van 132 artikelen te onderbouwen met een nettowaarde van 143,3 miljoen euro 
in de boekhoudkundige voorraad op 30 november 2019. Het heeft slechts 28 geldige docu-
menten ontvangen (factuur of ander verantwoordingsstuk zoals een offerte van een leve-
rancier of een bestelbon). Bijgevolg heeft 78,8 % van de onderzochte artikelen (nettowaarde 
95,2 miljoen euro) een eenheidsprijs die niet wordt gestaafd door een verantwoordingsstuk. 
Het Rekenhof benadrukt dat er ook verantwoordingsstukken ontbreken voor recent mate-
riaal, zoals stukken die deel uitmaken van het NH90-wapensysteem.

Het herinnert eraan dat op grond van artikel 12 van de wet van 22 mei 2003 elke boeking 
moet gebeuren op grond van bewijskrachtige verantwoordingsstukken. De documenten die 
het mogelijk maken de waardering van de activa van een departement te bepalen, moeten 
dus minstens worden bewaard tot de vervreemding van de activa.

2.4 Waardering
Vier factoren hebben een rechtstreekse impact op de waardering van de voorraden.

2.4.1 Vaste activa tegen de nominale waarde in voorraad
Zoals aangegeven in punt 2.2 werden vaste activa verkeerdelijk als voorraad geboekt. Aan-
gezien die goederen in gebruik werden genomen, weerspiegelt de boeking tegen de histo-
rische nominale waarde ervan niet de werkelijke slijtage of de operationele code van die 
goederen286. De waardering ervan op de balans is dus overschat.

Voor de steekproef kan de overschatting worden geraamd op netto 7 miljoen euro (d.i. 3,6 % 
van de totale waarde van de steekproef). Het Rekenhof merkt op dat die classificatiefouten 
zich ook voordoen bij recente aankopen, wat aantoont dat de materiaalbeheerders nog niet 

284 De correcties in verband met de voorraden van derde landen en gedesactiveerde voorraden werden bij het afslui-
ten van de jaarrekening 2019 geboekt voor een geraamd bedrag van 57,6 miljoen euro. 

285 Voor de 31 NSN die beantwoorden aan de definitie van hoofdwisselstuk en de 8 NSN die beantwoorden aan de 
definitie van toebehoren (d.i. stukken met een minimale bruto-eenheidswaarde van 50.000 euro, behalve voor 
gevoelige stukken waardoor geen bedrag is vooropgesteld). 

286 er bestaan dertien operationele codes voor de verschillende mogelijke statussen van een stuk (operationeel, in 
herstelling, gedeclasseerd, klaar voor vervreemding, schroot enz.). 



INVeNtARISAtIe eN BOeKINg VAN VOORRADeN BIJ DeFeNSIe – OPVOlgINgSAUDIt / 157

voldoende zijn gesensibiliseerd voor de boekhoudkundige implicaties van de in Ilias inge-
voerde gegevens.

2.4.2 Naleving van de waarderingsregels voor voorraden
Volgens de waarderingsregels van het algemeen bestuur moeten de voorraden van Defensie 
worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en de uitgeboekte items volgens de me-
thode van de “gewogen gemiddelde prijs” (hierna GGP). Het Rekenhof heeft vastgesteld dat 
er drie andere price sources bestaan in Ilias: “on catalogue”, “estimated” en “leeg”. De eerste 
twee soorten omzeilen de berekening van de GGP door een eenheidsprijs op te leggen zon-
der enige historische referentie, terwijl het derde type voornamelijk oude stukken betreft.

Op 31 december 2019 was slechts 35,0 % van de waarde van de in Ilias geregistreerde voor-
raden en 36,8 % van de waarde van de steekproef gewaardeerd op basis van een GGP.

Het Rekenhof heeft de juistheid van de eenheidsprijs voor elke price source getest op basis 
van de 28 bovenvermelde verantwoordingsstukken of, bij afwezigheid daarvan, op basis 
van zeven verzendingsdocumenten. Het stelt vast dat de price source “GGP” de meest be-
trouwbare is met een absolute foutenmarge van 5,2 %. De foutenmarges belopen gemiddeld 
31,0 % voor de price source “estimated” en 25,6 % voor de price source “on catalogue” 287, wat 
aantoont dat die sources weinig betrouwbaar zijn. Voor de 35 geteste artikelen zou een po-
sitieve correctie (opbrengst) van de voorraadwaarde van 7,3 miljoen euro moeten worden 
geboekt.

2.4.3 Eenheidsprijs nul
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er 7.665 artikelen (NSN) waren met een eenheidsprijs 
van nul euro. Voor het merendeel gaat het om documenten die in Ilias zijn opgenomen om 
traceerbaar te zijn. In vijf van de tien belangrijkste operationele magazijnen zijn samen 
1.773 van die artikelen aanwezig, waarvan twee voor recente wapensystemen (499 NSN).

Voor de elf NSN van de steekproef met een eenheidsprijs van nul euro heeft het Rekenhof 
slechts drie verantwoordingsstukken ontvangen. Gelet op die verantwoordingsstukken, 
zou de impact op de waardering van de voorraden marginaal zijn.

2.4.4 Waardering van de voorraden volgens de operationele code ervan
Zoals het Rekenhof had aanbevolen, heeft Defensie in de jaarrekening 2018 een waarde-
vermindering toegepast die was gemoduleerd op basis van de operationele code van de 
opgeslagen goederen. Het grootste deel (89,6 %) van de voorraden in nettowaarde is ver-
deeld over vier operationele codes (C1-operationale voorraad, 2C-te kalibreren voorraad, 
2G-voorraad onder waarborg en GV-geblokkeerde voorraad), die geen waardevermindering 
vereisen.

Het Rekenhof heeft in de steekproef niettemin risico’s op overschatting van de waarde van 
de voorraden opgemerkt, wegens fouten in de gebruiksstatus288 of in de operationele code 
voor stukken die hoofdzakelijk met een code C1 of GV zijn opgenomen. De overschatting, 

287 De grootste afwijkingen die werden vastgesteld, belopen respectievelijk 164,2 % en 80,0 %.
288 De gebruiksstatus geeft, los van de operationele code van elk stuk, aan in hoeverre het nsn in dienst is bij Defensie 

en bij andere naVO-lidstaten. 
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die op 17,6 miljoen euro (of 9,0 % van de waarde van de steekproef) wordt geraamd, heeft 
betrekking op 21 artikelen (of 14,5 % van de gecontroleerde artikelen) om de volgende re-
denen:

• incoherenties tussen de status en de operationele code (vier artikelen voor 2,0 miljoen 
euro);

• verkeerdelijk aanhouden van de operationele code GV (drie artikelen voor 1,4 miljoen 
euro);

• verkeerdelijk behouden van verschillende operationele codes voor 14 artikelen bestemd 
voor verkoop289, voor 14,2 miljoen euro.

2.5 Regelmatigheid van de boekingen
Het Rekenhof had bij zijn vorige audit gewezen op het ontbreken van een definitie van be-
langrijke begrippen in het koninklijk besluit van 10 november 2009, zoals bijvoorbeeld de 
noties “nog niet in gebruik genomen goederen” en “vernietigingswapens”. Het had er ook op 
gewezen dat horizontale regels moesten worden opgesteld voor de toepassing van waarde-
verminderingen. Hoewel de FOD BOSA en Defensie overleg hebben gepleegd, werd geen 
vooruitgang vastgesteld op dat vlak (zie punt 5).

In verband met de definitie van een vast actief verwijst Defensie naar het ESR2010 dat hier-
voor een restrictieve definitie290 geeft in het kader van de nationale boekhouding. Artikel 
1, 4e lid, van die ESR-verordening laat de lidstaten echter toe ervan af te wijken voor hun 
eigen behoeften291. Op basis van het koninklijk besluit van 10 november 2009 en de ge-
bruikelijke regels van het dubbel boekhouden, die op grond van artikel 12 van de wet van 
22 mei 2003 op Defensie van toepassing zijn, merkt het Rekenhof op dat heel wat goederen 
verkeerd zijn geclassificeerd:

• goederen met de kenmerken van een materieel vast actief of hoofdwisselstukken292 ge-
koppeld aan vaste activa293 worden op voorraadrekeningen geboekt;

• munitie294 en diverse stukken worden op verkeerde voorraadrekeningen geboekt295;
• sommige goederen van dezelfde aard worden op verschillende voorraadrekeningen ge-

boekt naargelang van de verantwoordelijke eenheid296.

289 Die artikelen maken deel uit van de voorraden wisselstukken van de sea King-helikopters en de alpha Jet-vliegtui-
gen. De overschatting van de nettowaarde van die voorraden wordt op 68,9 miljoen euro geraamd op 31 decem-
ber 2019.

290 enkel de wapensystemen worden als vaste activa beschouwd, over de hoofdwisselstukken wordt niet gesproken.
291 Dat artikel bepaalt namelijk: “Deze verordening verplicht de lidstaten er niet toe om ook voor hun eigen behoeften de 

rekeningen overeenkomstig het ESR2010 op te stellen”.
292 als een hoofdwisselstuk gedurende meer dan een jaar gebruikt wordt of als het enkel kan worden gebruikt met het 

gekoppeld vast actief, is het een materieel vast actief.
293 Bijvoorbeeld vervangingsreactoren voor gevechtsvliegtuigen, stukken van de structuur en elektronische modules.
294 Raketten (code nsn 1410) komen bijvoorbeeld in vier verschillende grootboekrekeningen voor (361090, 362091, 

362092 en 362093) terwijl er één enkele grootboekrekening (361090) bestaat voor munitie.
295 De fouten in verband met grootboekrekeningen voor de voorraden hebben betrekking op acht nsn (5,5  % van de 

steekproef), vermeld voor een nettobedrag van 30,5 miljoen euro. 
296 De barrier arresting systems (systemen voor complete noodstop voor luchtvaartuigen) worden bijvoorbeeld op ver-

schillende rekeningen geboekt in Bevekom en in Florennes.



INVeNtARISAtIe eN BOeKINg VAN VOORRADeN BIJ DeFeNSIe – OPVOlgINgSAUDIt / 159

2.6 Interne beheersing
Het voorraadbeheer van Defensie steunt op een logistieke organisatie (eenheden die belast 
zijn met het onderhoud op de sites en materiaalbeheerders bij de generale staf) en op de 
Ilias-software. Het Rekenhof had bij zijn vorige audit vastgesteld dat er op de verschillende 
operationele niveaus controles ontbraken of dat ze ontoereikend waren297. De toestand is 
niet verbeterd op de volgende punten:

• bepaalde eenheden slagen er niet in jaarlijks al hun voorraden te inventariseren, wat 
strijdig is met de bepalingen van artikel 16 van de wet van 22 mei 2003;

• het aansturen van de inventarissen door het Bureau Analyse298 gebeurt niet op geharmo-
niseerde wijze voor de eenheden vanuit het oogpunt van de rapportering299;

• de bewegingen in Ilias worden voornamelijk op basis van papieren documenten inge-
voerd, ook al gebruiken sommige sites een barcodelezer;

• in bepaalde eenheden worden parallel met de Ilias-software voorraadtabellen en boek-
jes “in/out” gebruikt, in het bijzonder voor veelgevraagde artikelen of artikelen zonder 
serienummer300;

• gevoelige of aantrekkelijke stukken hebben geen serienummer, wat de traceerbaarheid 
ervan belemmert301;

• geautomatiseerde controleverslagen302 over de inventarissen en verslagen over het op-
sporen van verschillende anomalieën (perimeter, waardering per eenheid, status, ope-
rationele code enz.) worden niet opgenomen in Ilias.

Het Rekenhof benadrukt echter dat de transacties in Ilias makkelijk kunnen worden opge-
spoord en dat er makkelijk over kan worden gerapporteerd. Het merkt bovendien op dat het 
onderhoudspersoneel op de site een verregaande kennis heeft van de artikelen en beveelt 
aan die competenties te benutten om de verschillende soorten vastgestelde anomalieën 
sneller te kunnen corrigeren.

In het licht van de komst van nieuwe grote wapensystemen303 is het Rekenhof van oordeel 
dat Defensie middelen moet vrijmaken om de inventaris te realiseren en het bekomen van 
externe bevestigingen van de leveranciers en logistieke partners doeltreffend moet organi-
seren.

297 geen dubbele verificatie van de eenheidsprijzen, mogelijkheid om een transactie te annuleren zonder verantwoor-
ding en een te lange voorgeschreven maximumtermijn voor de registratie van de transacties.

298 Dit is de dienst die de verantwoordelijke voor het onderhoud en de logistiek ter plekke ondersteunt.
299 Defensie preciseert dat de centrale diensten een “foto maken” van de inventarisering van de voorraden op 31 de-

cember n.
300 D.i. identificatie via een serienummer. De materiaalbeheerder neemt de beslissing om aan een stuk al dan niet een 

serienummer toe te kennen.
301 Deze opmerking slaat op de sites van Kleine-Brogel (reddingsvest) en melsbroek (gevechtsmes).
302 Die alle sites afdekken en op gestandaardiseerde wijze worden opgesteld door de centrale diensten.
303 Onder meer a400m-transportvliegtuigen, F35-gevechtsvliegtuigen, mijnenjagers en pantservoertuigen.
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2.7 Actieplan van Defensie
Defensie heeft het Rekenhof zijn actieplan Roadmap Cert2020 bezorgd. Dat vermeldt de 
voornaamste acties die moeten worden uitgevoerd met het oog op de certificering van de 
jaarrekening van de federale Staat. Het plan, dat in het eerste semester van 2020 moest wor-
den ingevoerd, is opgebouwd rond drie pijlers, onder de verantwoordelijkheid van DGBF-
BFA (Algemene Directie Budget en Financiën):

• Eerste pijler – Regelgevend kader en definitie van boekhoudkundige noties en concep-
ten. Twee acties hebben betrekking op de formele definities van vaste activa en boek-
houdkundige voorraden in de context van Defensie, met het oog op de validering ervan 
door de Federale Accountant. Er is ook voorzien in een interne sensibiliseringsactie aan-
gaande de certificering van de rekeningen.

• Tweede pijler – Verbeteren van het getrouw beeld van de waarde van de voorraden en 
verbeteren van de interne beheersing. Deze pijler is opgebouwd rond twee acties inzake 
de screening van de waarde van de voorraden en de erkenning als vast actief, één actie 
inzake validering (met de Federale Accountant) van de alternatieve regels voor waar-
devermindering304 en drie acties die de globale verbetering van de interne beheersing 
beogen: de beschikbaarheid van de verantwoordingsstukken met betrekking tot de een-
heidsprijs, de optimalisatie van de inventarissen en de opmaak van controleverslagen.

• Derde pijler – Overleg en validatie met de Federale Accountant. Deze pijler heeft betrek-
king op de validering door de Federale Accountant van de definities van voorraden en 
vaste activa en van de regels voor waardevermindering.

2.8 Boekhoudkundige correcties
Defensie heeft tijdens de controle door het Rekenhof correctieboekingen uitgevoerd die 
bijdroegen tot de daling van de waarde van de voorraden in de balans 2019 (-61,3 miljoen 
euro). Die correcties hadden hoofdzakelijk betrekking op de uitsluiting van twee voor-
raden in verband met buitenlandse operaties (-57,6 miljoen euro) en de wijziging van de  
operationele codes van vijf artikelen van de basis van Bertrix (-3,4 miljoen euro).

Op 31 december 2019 bedroeg de voorraadwaarde in Ilias 2.452.4 miljoen euro. Defensie 
heeft daar bovenop afsluitende boekingen geboekt305 ten belope van -30.1 miljoen euro, 
waardoor de waarde van de Fedcom-voorraad op 2.422,3 miljoen euro306 werd gebracht.

Defensie heeft bevestigd geen enkele andere correctie in de eerste versie van de jaarrekening 
2019 te hebben verwerkt omdat de overeenstemmende anomalieën pas in januari en febru-
ari 2020 werden vastgesteld, of omdat Defensie de opportuniteit ervan wil bestuderen in 
2020 (zie actieplan Roadmap Cert2020).

De door het Rekenhof geïdentificeerde uit te voeren correcties belopen in totaal 122,7 mil-
joen euro op een steekproef van nagenoeg 197 miljoen euro.

304 Defensie heeft al in 2018 waardeverminderingen uitgevoerd, op basis van de operationele code.
305 Defensie heeft verschillende artikelen uit de voorraadperimeter gehaald en overgeheveld naar een niet in Fedcom 

opgenomen wachtrekening 333333, maar heeft niet meegedeeld waarom dat gebeurde. 
306 Zonder rekening 361099 – Vooruitbetalingen voorraadinkopen.
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3 Conclusies

Het Rekenhof merkt op dat de voorraadrekeningen (maar ook de rekeningen van vaste 
activa) van Defensie nog steeds geen getrouw beeld geven van de vermogenstoestand. Dit 
is het gevolg van:

• talrijke operationele fouten als gevolg van de gebruikte inventarisatietechnologieën en 
de ontoereikende sensibilisering van het logistieke personeel op de sites;

• aanzienlijke boekingsfouten ten aanzien van de boekhoudkundige perimeter of de be-
stemming van stukken, wat te maken heeft met de logistieke finaliteit van de Ilias-
software;

• waarderingsfouten die rechtstreeks verband houden met de afwezigheid van een een-
heidsprijs of met de ontoereikende betrouwbaarheid van de opgegeven eenheidsprijzen, 
in het bijzonder voor de price sources “on catalogue” en “estimated”;

• daarmee samenhangend, de afwezigheid van verantwoordingsstukken (zie punt 2.3), 
wat de bepaling van de eenheidsprijs verhindert voor 78,8 % van de in de steekproef 
opgenomen stukken, waarvan 14,4 % nochtans betrekking heeft op recente aankopen; 

• de zwakke interne beheersing: enerzijds zijn de inventarisaties onvolledig of werden ze 
niet uitgevoerd, en anderzijds beschikt de generale staf niet (of onvoldoende) over tools 
om potentiële fouten op te sporen en tools om de inventarisaties te controleren of aan 
te sturen;

• fouten doordat de materiaalbeheerders onvoldoende rekening houden met de boek-
houdkundige implicaties van de gegevens die zijn ingevoerd in sommige velden van de 
artikelfiches.

Gelet op de omvang van de correcties die nodig zijn met het oog op de certificering van 
de jaarrekening 2020 van de federale Staat (zie punt 2.8) is het Rekenhof van oordeel dat 
Defensie dringend een multidisciplinair projectteam moet samenstellen om de in het actie-
plan opgenomen maatregelen uit te voeren die bedoeld zijn om een getrouw beeld te geven 
van de voorraden en de vaste activa.

4 Aanbevelingen

4.1 Opvolging van de vorige aanbevelingen

4.1.1	 Onvolledig	reglementair	kader
Het Rekenhof beveelt aan de boekhoudkundige begrippen en concepten verder te verfijnen 
met waarderingsregels voor voorraden en vaste activa van het hele algemene bestuur.

In afwachting van een eventueel standpunt van de Commissie voor de Openbare Comp-
tabiliteit, moet de Federale Accountant de noties van “materiële vaste activa” en “hoofd-
wisselstukken” preciseren. Ook de noties van “vernietigingswapens” en “nog niet in gebruik 
genomen goederen” moeten worden verduidelijkt. De FOD BOSA moet ook regels voor 
waardevermindering vastleggen die horizontaal van toepassing zijn op de departementen.
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Het Rekenhof beveelt Defensie tot slot opnieuw aan de boekhoudkundige inventaris te be-
perken tot de niet-toegewezen voorraden307 en tot de centrale voorraden van munitie en 
energieproducten. Via die beperking kan het koninklijk besluit van 10 november 2009 mak-
kelijker worden nageleefd, onder meer in verband met het boekhoudkundige beheer van 
de in gebruik genomen uitrustingen en de munitie die niet is afgeschoten (bijvoorbeeld 
raketten). Hierdoor kan de waarde van de voorraden van Defensie worden teruggebracht 
tot +/- 400 miljoen euro, d.i. ongeveer 17 % van de op 31 december 2019 geboekte waarde308.

4.1.2	 Onjuiste	boekingen
Naast de correctie van de fouten die het Rekenhof al bij zijn vorige audits had geïdentifi-
ceerd, moet het actieplan van Defensie nog de volgende punten dekken om de betrouw-
baarheid van de jaarrekening van het algemeen bestuur te verbeteren:

• de perimeter van de boekhoudkundige voorraad op een coherente en regelmatige wijze 
afbakenen, rekening houdend met het wettelijke en reglementaire kader;

• de verkeerd in de voorraadrekeningen geboekte vaste activa herklasseren en tegelijk cu-
mulatieve afschrijvingen en in voorkomend geval uitzonderlijke afschrijvingen boeken;

• abnormaal hoge of lage gemiddelde eenheidswaarden opsporen, analyseren en corrige-
ren op basis van de aankoopfacturen (of andere bewijsstukken);

• voor elke component munitierekeningen aanmaken en de verkeerdelijk in de rekenin-
gen voor wisselstukken geklasseerde munitie herklasseren;

• de geblokkeerde, gedeclasseerde, onvolledige of te herstellen voorraden sneller behan-
delen, omdat die zowel de waarde van de voorraden als het logistieke beheer beïnvloe-
den (aantal magazijnen, aantal logistieke medewerkers enz.);

• uitzonderlijke afschrijvingen of waardeverminderingen boeken voor de wapensystemen 
zodra beslist wordt deze te declasseren of te vervreemden.

Het Rekenhof beveelt aan maandelijkse doelstellingen voor de herziening van de boekhoud-
kundige verrichtingen zo te bepalen dat tegen de afsluiting van de jaarrekening 2020 de 
helft van de waarde van de voorraden het voorwerp uitmaakt van de nodige correcties. Dat 
percentage kan worden gehaald door de werkzaamheden te focussen op een beperkt aantal 
artikelen (ongeveer 800).

4.1.3 Verbetering van de interne beheersing
Het Rekenhof herhaalt zijn aanbevelingen voor de verbetering van de interne beheersing 
inzake lokale operaties, centrale aansturing en de Ilias-software.

Op lokaal niveau moeten de voorwaarden voor inventarisering of zelfs bewaring in bepaal-
de gevallen worden verbeterd. Gelet op de moeilijkheid om jaarlijks een volledige inventaris 
te realiseren, moet daarenboven de aansturing van de inventarisering worden herzien, op 
basis van risico’s (duur, gevoelig of aantrekkelijk materiaal).

Inzake centrale aansturing stelt het Rekenhof voor verslagen over de opsporing van poten-
tiële fouten uit te werken voor de aspecten die het Rekenhof heeft getest in deze audit, en de 
bewijskrachtige verantwoordingsstukken ruimer beschikbaar te stellen in Ilias.

307 namelijk de voorraden in de drie centrale depots.
308 Dit is de som van de nettowaarden op 31 december 2019 van de niet-toegewezen centrale voorraden (205,2 mil-

joen euro), van de voorraad munitie (164,9 miljoen euro) en van de voorraad energieproducten (35,8 miljoen euro).
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Tot slot moet de rol van de Ilias-software bij de verbetering van de interne beheersing wor-
den versterkt (zie punt 2.6):

• de logistieke gegevens worden hoofdzakelijk nog manueel ingevoerd in Ilias, wat af-
breuk doet aan de doeltreffendheid en efficiëntie van de inventariseringsverrichtingen 
en de risico’s op fouten verhoogt;

• bijkomende geautomatiseerde controles of een dubbele validering invoeren in Ilias zou 
ertoe bijdragen de gegevens (bijvoorbeeld de eenheidsprijs en het grootboek) voor elk 
artikel meer betrouwbaar te maken.

4.2 Bijkomende aanbevelingen
Naast de aanbevelingen die het Rekenhof in zijn 175e Boek had geformuleerd, beveelt het 
bijkomend het volgende aan:

• het actieplan aanvullen met het vereiste personeel om sneller tot meer betrouwbare 
voorraadrekeningen te komen; 

• een projectteam aanwijzen voor de invoering van het actieplan;
• de regels voor het definiëren en waarderen van de voorraden van Defensie herzien en 

preciseren, met inachtneming van de toepasselijke boekhoudkundige regels (de wet van 
22 mei 2003, het koninklijk besluit van 10 november 2009 en de gebruikelijke regels van 
het dubbel boekhouden);

• de interface voor het uitvoeren van een inventarisatie309 tussen het magazijn en Ilias 
verbeteren;

• de beheermodus voor sommige functionaliteiten in Ilias harmoniseren (bv. voor de 
stukken die extern worden gerepareerd of die in overdracht zijn) en daarin minstens op 
het einde van het jaar de verrichtingen blokkeren die kunnen leiden tot de creatie van 
fictieve voorraden;

• de interne beheersing versterken, zoals het opsporen door de generale staf van waarde-
ringsfouten, de gecentraliseerde aansturing van de werkzaamheden inzake inventarisa-
tie, het ontplooien van goede praktijken inzake inventarisatie door de operationele een-
heden en eventueel de uitbreiding van de maatregelen voor de bewaring van goederen;

• op de belangrijke sites een gedecentraliseerde boekhoudkundige en budgettaire com-
petentie uitbouwen, die garant staat voor de goede integratie van de lokale operationele 
aspecten in de boekhouding en voor de sensibilisering van het personeel voor de boek-
houdkundige uitdagingen en de waarde van het materieel dat ter beschikking wordt 
gesteld van de eenheden.

5 Antwoorden van de minister en van Defensie

De minister van Defensie is van mening, in zijn antwoord van 24 september 2020, dat de 
uiteenlopende interpretatie van de boekhoudkundige referentieteksten (de gebruikelijke 
regels van het dubbele boekhouden en ESR2010) het voornaamste verschilpunt vormt tus-
sen Defensie en het Rekenhof. Hij roept bijgevolg op tot meer overleg over de definitie van 
de perimeter van de boekhoudkundige voorraad en de herklassering van hoofdwisselstuk-
ken als vaste activa, rekening houdend met de beperkingen waarmee Defensie te maken 
heeft.

309 Bijvoorbeeld voor het lezen van streepjescodes of RFiD.
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Hij wijst er overigens op dat alle andere punten te maken hebben met de juistheid van de 
gegevens en dat deze worden gedekt door het actieplan Roadmap CERT2020, waarvan de 
realisatie zal afhangen van de beschikbaarheid van human resources.

De minister deelt, als bijlage bij zijn antwoord, ook het antwoord mee dat de Chef Defensie 
op 11 maart 2020 had verstuurd aan de Federale Interne Auditdienst (FIA) naar aanleiding 
van de audit waarin de FIA is nagegaan in welke mate Defensie is voorbereid op de cer-
tificering van de jaarrekening van de federale Staat. Defensie vestigt in dat antwoord de 
aandacht op de risico’s die samenhangen met de uitrol van HRM@Defence310 en erkent dat 
twee klassen van activa (vaste activa en voorraden) een risico vormen in het licht van de 
certificering. Het beheer van die risico’s is verwerkt in het actieplan, waarvoor een stap-
penplan is opgesteld.

Na afloop van de audit heeft de FIA vier aanbevelingen geformuleerd waarop Defensie heeft 
geantwoord:

1.  de organisatie en onder meer het directiecomité meer sensibiliseren voor de certi-
ficering; Defensie geeft aan dat zijn Governance board jaarlijks zal worden geïnfor-
meerd over de rekeningen;

2.  een projectleider en een verantwoordelijke voor elke actie aanstellen; Defensie 
heeft die aanbeveling uitgevoerd;

3.  de financiële risico’s van de voornaamste operationele processen analyseren; de 
DGBF BFA heeft deze in kaart gebracht;

4.  de opmerkingen van het Rekenhof over de vaste activa en de voorraden zo vlug 
mogelijk behandelen, onder meer via overleg over de boeking van hoofdwisselstuk-
ken; Defensie heeft daarvoor op 25 september 2020 contact opgenomen met het 
Rekenhof.

Defensie heeft het Rekenhof via een e-mail van 5 oktober 2020 een overzicht bezorgd van 
de vorderingen van het actieplan. Daaruit blijkt dat er al werk is gemaakt van de sensibili-
sering en van de versterking van de interne beheersing, waarvan sprake in de eerste twee 
pijlers. Voor de verwezenlijking van de andere acties is er een achterstand tegenover de 
planning en werd nog geen concrete vooruitgang geboekt.

310 HRm@Defence is het nieuwe informatiesysteem ter ondersteuning van de automatisering en de integratie van de 
processen van Defensie die samenhangen met het personeelsbeheer, de opleiding en de geldelijke rechten. 
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Uitvoering van de wet van 
22 mei 2003 bij de FOD Justitie
De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat is op 1 januari 2012 in werking getreden voor de FOD Justitie. Het Rekenhof heeft 
sindsdien vastgesteld dat de FOD heel wat achterstand heeft bij de invoering van de nieuwe 
overheidsboekhouding en dat het boekhoudkundige beheer tekortkomingen vertoont.

De FOD Justitie heeft weliswaar vooruitgang geboekt en verbeteringen aangebracht, vooral 
sinds 2019, dankzij de oprichting van een cel Boekhouding binnen de dienst Budget en Beheers-
controle (B&BC). Eén van de prioriteiten van die cel bestaat erin de FOD te helpen de nodige 
maatregelen te nemen om zo goed mogelijk te voldoen aan de voorschriften van de wet van 
22 mei 2003.

Het Rekenhof stelt niettemin vast dat de acties die nodig zijn om de getrouwheid van de ver-
richtingen van de FOD in de rekeningen van het algemeen bestuur te garanderen, niet op korte 
termijn kunnen worden afgerond. Dit kan een negatieve impact hebben op het oordeel van het 
Rekenhof in het kader van de certificering van de jaarrekening van de federale Staat.

1 Inleiding

De wet van 22 mei 2003311 is sinds 1 januari 2009 geleidelijk aan in werking getreden voor 
de departementen van het algemeen bestuur van de federale Staat. Op grond van artikel 
133 zijn de voornaamste bepalingen van die wet sinds 1 januari 2012 van toepassing voor de 
FOD Justitie.

Het Rekenhof heeft sindsdien vastgesteld dat de FOD heel wat achterstand heeft bij de 
invoering van de nieuwe overheidsboekhouding die door die wet is ingesteld en dat het 
boekhoudkundige beheer tekortkomingen vertoont. In het kader van zijn opdracht om de 
algemene rekening van het algemeen bestuur te controleren, formuleerde het Rekenhof 
dan ook diverse aanbevelingen opdat de FOD de kwaliteit van de boekhouding zou verbete-
ren. Daaraan werd veelal geen gevolg gegeven en het Rekenhof heeft dus zijn aanbevelingen 
herhaald bij de controles van de latere boekjaren.

Het Rekenhof ging in het voorjaar van 2020 na hoe ver de FOD Justitie staat met de in-
voering van de wet van 22 mei 2003 en de uitvoeringsbesluiten. De auditwerkzaamheden 
kaderden in de ruimere controle van de algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur 
en de voorbereiding op de certificering van de jaarrekeningen van de federale Staat vanaf 
het boekjaar 2020. Door de omvang van zijn begroting (1,8 miljard euro in 2019) en tal van 
onopgeloste problemen vormt de FOD Justitie een groot auditrisico in de geconsolideerde 
rekeningen van de federale Staat. Als de kwaliteit van de boekhouding van de FOD Justitie 
onvoldoende verbetert, kan dit een negatieve invloed hebben op het oordeel van het Reken-
hof over de jaarrekening 2020 van de federale Staat.

311 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.
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Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag op 20 mei 2020 bezorgd aan de minister van Justitie 
en aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie in het kader van de tegen-
sprekelijke procedure. De voorzitter reageerde op 17 juli 2020. Zijn toelichtingen werden in 
dit artikel verwerkt.

2 Onderzoeksresultaten

2.1	 Voorbereiding	van	de	FOD	op	de	certificering
De FOD Justitie heeft in november 2019 een cel Boekhouding opgericht binnen de dienst 
B&BC. De cel telt momenteel vijf medewerkers en moet ondersteuning bieden aan het ma-
nagement. De resources van de cel Boekhouding werden in de eerste plaats ingezet om de 
kwaliteit van de boekhouding te verbeteren en de achterstand in te lopen die de voorbije 
jaren werd geaccumuleerd bij de invoering van de wet van 22 mei 2003. De middelen die de 
FOD ontplooit en zijn intentie om de kwaliteit van de boekhouding te verbeteren, zijn een 
positief signaal in het licht van de certificering.

2.2 Inventaris
Het Rekenhof stelt vast dat de sanering van de boekhouding zich tot nu toe heeft toege-
spitst op de inventaris van de materiële vaste activa, wat al tot verbeteringen heeft geleid 
(zie punt 2.3). Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 voorziet echter in een ruimere inven-
taris en bepaalt dat de diensten het nodige moeten doen om ten minste eens per jaar “de 
inventaris per 31 december op te maken van al hun bezittingen, rechten, schulden en verplich-
tingen van welke aard ook en van de daartoe bestemde eigen middelen”. Artikel 17 bepaalt dat 
de balans in overeenstemming moet worden gebracht met die volledige inventaris.

Andere soorten schulden en vorderingen, zoals sociale leningen (die jarenlang aan perso-
neelsleden werden toegekend zonder op passende wijze te worden opgevolgd), alsook de 
rekening van de te betalen btw (grootboekrekening 443310), moeten dus nog door de FOD 
Justitie worden geanalyseerd en uitgezuiverd. Die laatste vertoonde eind 2019 immers een 
creditsaldo van meer dan 44,4 miljoen euro dat betrekking heeft op de ontvangsten van het 
Belgisch Staatsblad. De FOD verklaart de omvang ervan door het feit dat niet-aangezuiver-
de registraties niet regelmatig worden opgevolgd en zich accumuleren. De btw-saldi wer-
den immers regelmatig betaald. De FOD wil de toestand van die rekening zo snel mogelijk 
regulariseren en zegt er al over te hebben vergaderd met de Federale Accountant.

2.3 Vaste activa
De centrale administratie, het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI), 
de rechterlijke orde en de andere componenten van de FOD Justitie (zoals het Belgisch 
Staatsblad en de Veiligheid van de Staat) hebben nog steeds geen volledige inventaris op-
gesteld van hun bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook, en in 
het bijzonder van hun vaste activa312. Dat is in tegenspraak met de bepalingen van artikel 
16 van de wet van 22 mei 2003.

312 Het Rekenhof had eerder al vastgesteld dat de FOD Justitie er niet in was geslaagd een volledige inventaris van 
zijn vaste activa aan te maken in Fedcom. Zie Rekenhof, “inventarisatie van de materiële en immateriële vaste 
activa bij het algemeen bestuur”, 174e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,  
Brussel, oktober 2017, p. 155-163, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/174e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/
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Op 3 juli 2019 keurde de FOD een actieplan goed voor het beheer van de vaste activa. Vol-
gens dat plan moesten er interne instructies komen, moest de invoering van IT-oplossingen 
(FMIS/Archibus) worden opgevolgd, moest de geboekte historiek worden geanalyseerd en 
moesten de diverse logistieke diensten worden gecoördineerd.

Er werden verschillende vergaderingen georganiseerd met andere departementen van het 
algemeen bestuur (Federale Politie, FOD Financiën, FOD Binnenlandse Zaken en FOD 
BOSA) om het reglementaire kader i.v.m. de vaste activa te preciseren. Het boekhoudkun-
dige referentiesysteem geeft immers geen nauwkeurige definitie van wat onder “vaste ac-
tiva” moet worden verstaan. Dankzij dat overleg kon de FOD Justitie een nota opstellen 
om de notie “vaste activa” uit te klaren en te harmoniseren. Het Rekenhof stelt vast dat het 
minimumbedrag van 500 euro per eenheid, dat in de nota wordt vastgelegd om een ver-
richting bij de vaste activa te boeken, strookt met de bijlagen van het koninklijk besluit van 
10 november 2009.

De Federale Accountant van de FOD BOSA moet de inhoud van de nota valideren, zodat 
ze nadien als basis zou kunnen dienen voor een omzendbrief voor het hele algemene be-
stuur of zelfs voor alle entiteiten die onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003. De 
goedkeuring van die omzendbrief dreigt echter op zich te laten wachten door het huidige 
personeelsgebrek bij die dienst.

De FOD Justitie is niet van plan om op korte termijn een fysieke inventaris op te stellen 
van al zijn materiële vaste activa, omdat daar volgens hem heel wat middelen voor nodig 
zijn. Het Rekenhof herinnert eraan dat de boekhoudkundige verplichting om de balans in 
overeenstemming te brengen met de gegevens van de inventaris313 geen afbreuk mag doen 
aan de noodzaak om internebeheersingsmaatregelen door te voeren ter bescherming van 
de resources. De uitvoering van dergelijke onontbeerlijke maatregelen zal echter traag en 
complex zijn, gezien de diversiteit van de betrokken diensten (onder meer de centrale ad-
ministratie, de rechterlijke orde en het DG EPI).

De vaste activa die werden verworven voor de inwerkingtreding van de wet van 
22 mei 2003 werden in 2019 in Fedcom geboekt op basis van de gegevens die voorhanden 
waren in het boekhoudprogramma CGAB, maar die werden vooraf niet gecontroleerd.

De boekingen met betrekking tot de vaste activa die werden verworven in de periode 2012-
2018, werden tijdens het boekjaar 2019 gecorrigeerd door verouderde vaste activa te declas-
seren. De percentages van die declasseringen werden geraamd door logistieke experts van 
de drie betrokken directoraten-generaal van de FOD Justitie. Ze werden in Fedcom echter 
verkeerdelijk toegepast op de nettowaarde van de vaste activa (in plaats van op de aankoop-
waarde). Die fout werd niet gecorrigeerd bij de opmaak van de jaarrekening 2019 van het 
algemeen bestuur.

De vaste activa zullen worden beheerd met twee programma’s (Fedcom voor de financiële 
aspecten en FMIS/Archibus voor de logistieke aspecten). Die zullen tegen eind 2020 gra-
dueel in gebruik worden genomen voor de centrale administratie en de dienst B&BC, en in 

313 artikel 17, 2e lid, van de wet van 22 mei 2003.
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de loop van 2021 voor het DG EPI en de rechterlijke orde. Het Rekenhof stelt dan ook vast 
dat het fysieke en het boekhoudkundige beheer van de vaste activa van de FOD Justitie nog 
onvolledig zal zijn bij het einde van boekjaar 2020.

Het Rekenhof uitte al meermaals kritiek op het feit dat nieuwe vaste activa worden geregis-
treerd op reeds bestaande activafiches. Van die werkwijze zal echter niet worden afgestapt 
voordat alle directoraten-generaal van het departement, met inbegrip van de rechterlijke 
orde en het DG EPI, in Fedcom zijn opgenomen (dat is gepland in 2021). Die werkwijze blijft 
bovendien de afschrijvingskosten vertekenen314 tot het einde van de economische levens-
duur van de laatste investeringen die ten onrechte op oude fiches werden geregistreerd.

2.4 Voorraden
De FOD Justitie beschikt over verschillende voorraden (onder meer kleding- en voedings-
artikelen voor het DG EPI) maar boekt die niet systematisch in de klasse ad hoc van de 
balans. Op basis van de voorgaande opmerkingen van het Rekenhof heeft de dienst B&BC 
de voorraadbeheerders herinnerd aan het belang en de noodzaak van een adequaat beheer. 
Dat beheer stuit echter op structurele problemen (de oude gebouwen lenen zich niet tot een 
passende opslag en opvolging van de voorraden) alsook op organisatorische moeilijkheden 
(gebrek aan procedures) en op een personeelstekort (volgens het DG EPI)315.

Om die problemen te verhelpen, hebben de centrale aankoopdienst en de dienst B&BC 
opleidingen georganiseerd en werken ze aan inventariseringsprocedures. Er wordt echter 
geen grote evolutie meer verwacht voor de rekeningen 2020. In de toekomst zou de FOD de 
papieren procedures willen vervangen door geautomatiseerde procedures voor voorraadbe-
heer in het programma FMIS/Archibus.

2.5 Liquide middelen
Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2018 stelde het Rekenhof vast dat de 
kassen van de penitentiaire inrichtingen niet werden opgenomen aan de actiefzijde van de 
balans van het algemeen bestuur. Die situatie vloeit voort uit het feit dat het bedrag van die 
door de inrichtingen beheerde kassen niet wordt meegedeeld aan de dienst B&BC. Die wijst 
erop dat de kassen zullen worden geïntegreerd in Fedcom vanaf 1 januari 2021 (de datum 
waarop Fedcom in gebruik wordt genomen bij de penitentiaire inrichtingen).

Daarnaast worden de eindejaarssaldi van 458 financiële rekeningen van de rechterlijke orde 
en van de 39 penitentiaire inrichtingen (DG EPI) geregistreerd in Fedcom via een globale 
boeking, zonder details over de verrichtingen. De bankrekeningen en de kas van de Veilig-
heid van de Staat worden eveneens jaarlijks in Fedcom opgenomen via een globale boeking. 
Het Rekenhof herinnert eraan dat alle verrichtingen op de bankrekeningen en de kassen 
op regelmatige en gedetailleerde wijze moeten worden geboekt in Fedcom, behalve in het 
geval van de Veiligheid van de Staat omwille van de vertrouwelijke aard van sommige ge-
voelige informatie.

314 Bij de aankoop van een nieuw vast actief moet in Fedcom een “fiche” worden aangemaakt met daarin de boek-
houdkundige eigenschappen van dat actief (grootboekrekening, afschrijvingsduur enz.). De afschrijvingen wor-
den automatisch berekend op basis van de informatie in die fiche. Door nieuwe activa te registreren op oude fiches, 
wordt de afschrijving van het nieuwe actief berekend op de resterende afschrijvingsduur van die fiche in plaats van 
op de economische levensduur van het nieuwe actief.

315 Zie Rekenhof, “Rekeningen over waren van de gevangenissen”, 174e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, oktober 2017, p. 217 tot 228, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/174e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/


UitVOeRing Van De Wet Van 22 mei 2003 BiJ De FOD JUstitie / 169

2.6 Intercompany
De FOD Justitie heeft de tegenpartijen van intercompanyverrichtingen316 die werden ge-
boekt in de rekeningen van verschillende instellingen die tot S1311 behoren317, niet gere-
gistreerd in Fedcom. Dat zal leiden tot problemen bij de reconciliatie van de boekhoudge-
gevens van het algemeen bestuur en die van de aan de wet van 22 mei 2003 onderworpen 
instellingen tijdens de consolidatiefase van de rekeningen van de federale Staat. Het risico 
bestaat immers dat, bijvoorbeeld, bedragen die door een instelling als vorderingen geboekt 
werden, niet zijn opgenomen bij de schulden van de FOD Justitie.

Het Rekenhof herinnert eraan dat de betwisting van een aan de FOD gerichte factuur (voor 
geleverde diensten of goederen) geen beletsel vormt voor de boeking ervan in Fedcom. In 
dat verband verklaart de dienst B&BC dat hij stappen heeft ondernomen om de communi-
catie met de andere bij de consolidatie betrokken entiteiten te verbeteren, om de boekhoud-
kundige verwerking van intercompanyverrichtingen te verbeteren.

2.7 Koppeling van de verrichtingen aan boekjaren
De FOD Justitie maakt geen gebruik van overlopende rekeningen. De opbrengsten en kos-
ten worden dus niet correct gekoppeld aan de boekjaren. De FOD benadrukt dat de evalu-
atie van de op overlopende rekeningen te boeken bedragen vereist dat de verrichtingen ge-
durende het hele jaar strikt worden opgevolgd. Hij geeft echter aan dat hij momenteel niet 
over het nodige personeel beschikt om die taak uit te voeren. Bijgevolg werden dergelijke 
rekeningen niet gebruikt en zullen ze ook nog niet gebruikt worden voor de rekeningen van 
boekjaar 2020.

De financiële wachtrekeningen (gekoppeld aan de inning van de ontvangsten van het de-
partement) werden slechts gedeeltelijk gesaldeerd bij de afsluiting van de verrichtingen 
2019. Hoewel ze voortaan maandelijks worden verwerkt door de cel Boekhouding via de 
analyse van de openstaande posten, zullen ze in de loop van 2020 nog moeten worden uit-
gezuiverd.

De te ontvangen facturen van de centrale administratie van het departement worden auto-
matisch gegenereerd in Fedcom via twee functionaliteiten (VIM318 en de gewaardeerde goe-
derenontvangst). Voor de uitgaven van de rechterlijke orde en van het DG EPI, die manueel 
moeten worden opgevolgd en beheerd, werden manuele boekingen geregistreerd voor het 
boekjaar 2019. Het proces zal via VIM worden geautomatiseerd vanaf boekjaar 2021, wan-
neer de twee directoraten-generaal zullen zijn overgeschakeld naar Fedcom.

316 intercompanyverrichtingen zijn interne stromen tussen entiteiten waarvan de rekeningen geconsolideerd worden. 
Die interne stromen genereren kosten en opbrengsten in de resultatenrekeningen alsook schulden en vorderingen 
in de balansen, die bij de consolidatie moeten worden geschrapt om dubbeltellingen te voorkomen. als dat niet 
gebeurt, worden de balans en de resultatenrekening kunstmatig aangedikt.

317 Volgens de nomenclatuur van het esR2010 waarop het instituut voor de nationale Rekeningen zich baseert, omvat 
s1311 alle economische eenheden van de centrale overheid (met uitzondering van de sociale zekerheid). Die eco-
nomische eenheden zijn onderworpen aan de wet van 22 mei 2003, behalve de uitzonderingen vermeld in artikel 
2, 2e lid, van die wet.

318 Vendor Invoice Management (Vim) is de saP-module voor de verwerking van elektronische facturen.
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2.8 Buiten balans
De boeking buiten balans (in klasse 0) van juridische verbintenissen en borgstellingen is 
inherent aan het aankoopproces van een instelling zoals de FOD Justitie. Die verrichtingen 
worden echter niet geboekt door de FOD, wegens een gebrek aan opvolging van de over-
heidsopdrachten en aangezien de gegevens niet systematisch worden gecentraliseerd.

De FOD Justitie is van plan in de loop van 2020 een communicatiesysteem tussen zijn dien-
sten op te zetten opdat zij over de nodige informatie kunnen beschikken. In een eerste fase 
zou de samenvoeging van deze gegevens ertoe moeten leiden dat bij de afsluiting van het 
boekjaar een globale boeking wordt geregistreerd voor de borgstellingen.

2.9 Uitvoering van de wet van 18 februari 2014
Naast de creatie van het College van de zetel en het College van het openbaar ministerie 
voorziet de wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd be-
heer voor de rechterlijke organisatie in meer financiële autonomie voor de rechterlijke orde. 
Artikel 32 van de wet voert eveneens het principe in dat de rekeningen van de gerechtelijke 
entiteiten jaarlijks moeten worden goedgekeurd door de voornoemde Colleges alsook door 
het directiecomité van het Hof van Cassatie (wat zijn rekeningen betreft), dat de desbe-
treffende rekeningen moeten worden bezorgd aan de minister van Begroting en aan de 
minister van Justitie en, tot slot, dat ze voor nazicht moeten worden overgezonden aan het 
Rekenhof.

De wet biedt het Rekenhof ook de mogelijkheid om een controle ter plaatse te organiseren 
van de boekhouding, de verrichtingen en de afsluiting van de rekeningen van de Colleges, 
van het Hof van Cassatie en van de gerechtelijke entiteiten, alsook om de rekeningen van 
de Colleges en van het Hof van Cassatie te publiceren in zijn Boek.

Ingevolge het uitblijven van de vereiste koninklijke besluiten, werd de wet van 18 februa-
ri 2014 niet volledig uitgevoerd. De verrichtingen van de rechterlijke orde worden in Fedcom 
geboekt door de Colleges en worden aangerekend op de begrotingsartikelen van de FOD 
Justitie. Met uitzondering van de griffie- en secretariaatskosten van het Hof van Cassatie 
en de aankopen van postzegels voor buitenlandse zendingen, worden de details van de 
verrichtingen opgenomen in Fedcom sinds 1 januari 2020. Het Rekenhof herinnert eraan 
dat alle verrichtingen op exhaustieve wijze moeten worden geregistreerd in de algemene 
boekhouding en dat ze moeten worden gestaafd aan de hand van verantwoordingsstukken.

Het Rekenhof benadrukt eveneens dat de rekeningen van de griffies en van de rechtbanken 
worden overgezonden aan de FOD Financiën319, maar niet ter beschikking worden gesteld 
van de dienst B&BC. Die rekeningen bevatten nochtans verrichtingen betreffende derden-
gelden (bijvoorbeeld bewarende beslagen) die bij de verrichtingen van de FOD Justitie zou-
den moeten worden geboekt.

319 Op grond van het koninklijk besluit van 28 januari 2019 betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken.
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3 Conclusies en aanbevelingen

In zijn laatste Boeken benadrukte het Rekenhof de tekortkomingen van de FOD Justitie bij 
de invoering van de wet van 22 mei 2003 en formuleerde het verschillende aanbevelingen.

Rekening houdend met het belang van de FOD binnen het algemeen bestuur kan het uit-
blijven van acties om tegemoet te komen aan de wettelijke bepalingen en om de kwaliteit 
van de boekhouding te verbeteren, een negatieve impact hebben op het oordeel dat het 
Rekenhof zal formuleren bij de certificering van de jaarrekening 2020 van de federale Staat.

Daarom verzoekt het Rekenhof de FOD Justitie de in dit artikel aangehaalde acties voort 
te zetten en de aanbevelingen uit te voeren die het Rekenhof al formuleert van bij de aan-
vang van het Fedcom-project. De recente oprichting van een cel Boekhouding bij de dienst 
B&BC, die als prioritair doel heeft de getrouwheid van de verrichtingen van de FOD in 
Fedcom te verbeteren, vormt een grote stap vooruit die echter mogelijk te laat komt om alle 
door het Rekenhof aangehaalde tekortkomingen goed te maken vóór de eerste certificering.

Het Rekenhof wijst er daarnaast op dat de koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet 
van 18 februari 2014 ontbreken.

Het Rekenhof beveelt de FOD Justitie tot slot aan:

• jaarlijks een inventaris op te maken en zijn balans daarmee in overeenstemming te 
brengen met toepassing van de artikelen 16 en 17 van de wet van 22 mei 2003. Op korte 
termijn zal die omvangrijke taak inhouden:
o  de oude vorderingen en schulden analyseren, zoals de sociale leningen en het te 

betalen btw-saldo, dat moet worden aangezuiverd;
o  een volledige inventaris opstellen van alle vaste activa om een fysieke en boek-

houdkundige opvolging ervan mogelijk te maken;
o  de verschillende voorraden inventariseren en waarderen, wat zowel de correcte 

boeking van die activa als de vrijwaring ervan zou garanderen;
• af te stappen van de praktijk nieuwe aankopen te boeken op al bestaande fiches voor 

vaste activa;
• alle financiële rekeningen en kassen alsook de details van de onderliggende verrichtin-

gen op te lijsten en te boeken (behalve voor de rekeningen met gevoelige informatie);
• erover te waken dat de intercompanyverrichtingen correct worden geboekt om verschil-

len bij de consolidatie te voorkomen;
• maatregelen in te voeren voor een regelmatige opvolging van de wachtrekeningen (meer 

bepaald die betreffende de ontvangsten) en verder te gaan met de aanzuivering van de 
bij afsluiting nog openstaande wachtrekeningen;

• gebruik te maken van overlopende rekeningen om kosten en opbrengsten te koppelen 
aan de boekjaren waarop ze betrekking hebben;

• maatregelen goed te keuren om de verschillende rechten en plichten, zoals borgstel-
lingen en juridische verbintenissen, op te volgen en te boeken in de rekeningen buiten 
balans van klasse 0;

• alle verrichtingen van de rechterlijke orde (inclusief de voor rekening van derden uitge-
voerde verrichtingen) op exhaustieve wijze te registreren in de algemene boekhouding 
op basis van verantwoordingsstukken.
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Niet-fiscale ontvangsten van 
de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg
Het beheer van de niet-fiscale ontvangsten is bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg niet georganiseerd. Het Rekenhof beveelt daarom aan de procedures en de aanstelling 
van de rekenplichtigen over gelden, de ordonnateurs van de ontvangsten en de verantwoorde-
lijken voor de registratie van de vastgestelde rechten schriftelijk te formaliseren. Het beveelt 
ook aan de interne beheersing te versterken, die bijvoorbeeld moet worden uitgevoerd door de 
dienst Budget en Beheerscontrole. Daarbij moet onder meer worden gewaakt over de functie-
scheiding en moet een effectieve rol worden toebedeeld aan de toezichthoudende ambtenaar. 
Buiten het specifieke geval van de administratieve geldboeten stelt het Rekenhof voor de re-
kenplichtigen te groeperen binnen één dienst, terwijl de ordonnateurs binnen hun operationele 
diensten zouden blijven. Er moet beter met de Federale Accountant worden samengewerkt om 
de niet-fiscale ontvangsten aan te sturen, en met PersoPoint voor de ontvangsten en de uitga-
ven die samenhangen met de vergoedingen van de regeringscommissarissen.

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën moet snel 
de eerste fase van het project "e-domain" afronden dat betrekking heeft op de elektronische 
uitwisseling van gegevens over de invordering van de administratieve geldboetes.

Het Rekenhof herinnert tot slot aan het belang van de ordonnateur van de ontvangsten bij de 
goedkeuring van de rechten, met inbegrip van de contant geïnde rechten, en de noodzaak om 
contant geïnde rechten te beperken door artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 adequaat toe te 
passen.

1 Context en reikwijdte van de audit

Het Rekenhof heeft het proces van de niet-fiscale ontvangsten bij de FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg (hierna “FOD Werkgelegenheid”) onderzocht. Bijzondere 
aandacht ging daarbij naar de drie hoofdfasen van dat proces:

• de vaststelling van rechten op ontvangsten;
• de registratie van de vastgestelde rechten in de boekhouding;
• de invordering.

Ook de functiescheiding tussen de diverse actoren in het proces werd nader onderzocht.

In het ontwerp van middelenbegroting voor het boekjaar 2019 (hierna “MB” genoemd) wa-
ren 581.630,50 euro ontvangsten uit vastgestelde rechten en 549.049,7 euro geïnde ontvang-
sten ingeschreven. Daarbij komen nog de administratieve geldboeten, die de rekenplichtige 
periodiek stort aan de RSZ: 7.275.321,94 euro aan vastgestelde rechten en 4.176.750,35 euro 
aan geïnde ontvangsten (zie punt 2.5.2).
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Het Rekenhof heeft veertien rekeningen over gelden, waarvan het beheer was toevertrouwd 
aan negen rekenplichtigen, gecontroleerd alsook de zeven ontvangstenartikelen ingeschre-
ven in het wetsontwerp houdende de middelenbegroting van het begrotingsjaar 2019. 

De belangrijkste ontvangsten in waarde werden grondiger gecontroleerd:

• Artikel 47.40.01 Terugstorting door de instellingen van openbaar nut van de te veel ont-
vangen toelagen, en artikel 06.00.01 Diverse en toevallige ontvangsten (terugstorting 
van niet-verantwoorde ad-hoctoelagen). Deze twee artikelen hebben één beheer.

• Artikel 16.20.01 Detacheringen (terugbetaling van wedden).
• Artikel 08.10.01 Stortingen uitgevoerd door de instellingen van openbaar nut met het 

oog op het uitkeren van de bezoldigingen en de onkosten van de controleorganen van 
de Staat.

• Twee beheren van administratieve geldboeten die niet zijn opgenomen in de MB omdat 
ze periodiek aan de RSZ worden gestort.

De resultaten van het onderzoek werden op 9 september 2020 ter commentaar meegedeeld 
aan de ministers van Werk, van Begroting en van Financiën, de voorzitter van het directie-
comité en de waarnemend directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole (dienst 
B&B) van de FOD Werkgelegenheid. De voorzitter van het directiecomité van de FOD heeft 
op 16 oktober 2020 geantwoord. Dat antwoord is in dit artikel verwerkt. In het algemeen 
bevestigt de voorzitter het gebrek aan expertise van de FOD op het vlak van niet-fiscale 
ontvangsten en deelt hij mee dat de dienst B&B van plan is zijn werkwijzen aan te passen.

2 Vaststellingen

2.1 Organisatie van het proces en toezicht op de rekenplichtige beheren

2.1.1 Organisatie binnen de FOD
De functie van rekenplichtige is momenteel grotendeels gedecentraliseerd in de operatio-
nele diensten. De dienst B&B ziet niet toe op de naleving van de informele procedures, noch 
op de eenvormige toepassing ervan. De dienst controleert evenmin of ze stroken met het 
wettelijke en reglementaire kader. Hij reconcilieert alleen de contant geïnde rechten320. De 
rol van de financiële dienst Ontvangsten – die ressorteert onder de dienst B&B – beperkt 
zich tot occasionele hulp aan de rekenplichtigen voor de ontvangsten en hun medewerkers, 
onder meer voor de verwerking van de ontvangsten in Fedcom.

De waarnemend directeur van de dienst B&B en het huidige hoofd van de dienst Ont-
vangsten geven aan weinig ervaring te hebben met het beheer van ontvangsten en niet 
vertrouwd te zijn met de procedures of de toepasselijke teksten321. Alle kennis en expertise 
buiten het domein van de administratieve geldboeten zitten dus bij de twee rekenplichtigen 
van de dienst B&B.

320 elke week, bij de aansluiting, reconcilieert de dienst B&B de aanrekening in Fedcom van het contant geïnde recht 
met het bedrag op de bankrekening.  

321 Vorig jaar hebben de directeur, de adviseur en het hoofd van de dienst Ontvangsten de dienst B&B verlaten. 
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2.1.2 Aanstelling van de actoren en functiescheiding
Bij de FOD Werkgelegenheid worden de rekenplichtigen en de ordonnateurs nog altijd niet 
aangesteld via een officiële akte, met uitzondering van de ordonnateurs van de rekenin-
gen voor de inning van administratieve geldboeten en van de rekening voor de terugbeta-
ling van wedden. Het delegatiebesluit wijst die rol immers expliciet toe aan de voorzitter 
van het directiecomité. Ook voor de boeking van de vastgestelde rechten heeft de FOD 
geen verantwoordelijken aangesteld. Die functie is dus niet gescheiden van de andere, met 
uitzondering van de beheren die betrekking hebben op de inning van de administratieve 
geldboeten. Bovendien zijn ook de toezichthoudende ambtenaren niet officieel aangesteld.

Die situatie miskent de rol van de ordonnateur in de invorderingsprocedure van de ont-
vangsten en bij de interne beheersing. De rekenplichtige staat als enige in voor het boek-
houdkundig beheer, wat wijst op een probleem van cumulatie van functies. Het risico is des 
te groter omdat er strikt genomen geen intern toezicht is.

Het Rekenhof beveelt dus aan de aanstellingen en functiebeschrijvingen zo snel mogelijk 
in orde te brengen.

Het herinnert322 eraan dat op dit moment de wettelijke omkadering van de financiële 
actoren ontbreekt. De uitvoeringsbesluiten van de artikelen 29 en 37 van de wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fede-
rale Staat zijn nog niet uitgevaardigd. Deze besluiten moeten de rol en functie bepalen en 
omkaderen van de financiële actoren in de ontvangsten- en in de uitgavencyclus.

2.1.3 Procedures en handleidingen
De FOD beschikt niet over geformaliseerde procedures die de actoren moeten toepassen. 
De reikwijdte van hun taken en functies is evenmin geformaliseerd, bijvoorbeeld in een 
handleiding. Dit wordt opgevangen door de ervaring van de rekenplichtigen.

Hoewel ervaren rekenplichtigen in de praktijk relatief goed de risico’s beheersen en het  
financiële belang beperkt is, onderstreept het Rekenhof het belang van formalisering om-
dat daardoor personeelswijzigingen (pensionering, vertrek, ziekte enz.) kunnen worden 
opgevangen, eventuele ontvangsten van nieuwe aard correct kunnen worden opgenomen, 
een toename van de gebruikelijke stroom aan ontvangsten kan worden verwerkt of zelfs 
naar oude stromen kan worden teruggegrepen, zoals de ontvangsten afkomstig van de Eu-
ropese sociale programma’s.

De verantwoordelijken voor de ontvangsten bij de FOD zijn zich bewust van de hiaten die 
het Rekenhof vaststelde en hebben al een actieplan in twee fases opgesteld om ze te verhel-
pen. De eerste fase zal worden ontplooid in de laatste vier maanden van 2020 en heeft be-
trekking op de functiescheiding tussen de rekenplichtigen en de verantwoordelijken voor 

322 Rekenhof, 169e Boek, Volume i, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2012, 
p. 243-246; 170e Boek, oktober 2013, p. 158; 175e Boek, november 2018, p. 135-142; 176e Boek, oktober 2019, p. 145-
150, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/170e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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de registratie van de vastgestelde rechten323. De tweede fase is gepland in 2021 en omvat de 
aanpassing van het delegatiebesluit en de documentering van de procedures en van de be-
nodigde communicatiemiddelen zoals handleidingen, formulieren enz. De voorzitter van 
de FOD heeft bij zijn antwoord een geactualiseerde versie van het actieplan gevoegd. Hij 
preciseert dat door de coronacrisis de eerste fase wat zal uitlopen tot in 2021.

Hij merkt ook op dat zijn departement weliswaar algemene informatie heeft ontvangen 
over Fedcom, maar dat het van de FOD BOSA niet de nodige ondersteuning en opleiding 
heeft gekregen. 

De dienst B&B vindt ook dat de richtlijnen voor de lijst van de rollen in Fedcom erg tech-
nisch en daardoor moeilijk te interpreteren zijn. De FOD Werkgelegenheid zou graag kun-
nen beschikken over precieze en toegankelijke richtlijnen.

Het Rekenhof bevestigt dat de FOD BOSA reële ondersteuning en aansturing moet bieden 
aan alle FOD’s en POD’s op het vlak van de niet-fiscale ontvangsten.

2.2 Vastgestelde rechten en boeking van de ontvangsten
De ontvangsten die de FOD int, zijn over het algemeen duidelijk. Het bedrag of de bereke-
ning ervan is vastgelegd in wettelijke of reglementaire bepalingen en in de overeenkomsten 
die de FOD heeft gesloten.

De meeste ontvangsten geven momenteel geen aanleiding tot een vastgesteld recht en wor-
den behandeld als contant geïnde ontvangsten. Voor minstens zes rekenplichtige beheren 
zouden echter vastgestelde rechten moeten worden geboekt324. Tot nu toe ontbreekt de in-
structie om dat probleem op te lossen.

Uit de vorige audits van het Rekenhof over de niet-fiscale ontvangsten van de FOD Eco-
nomie en van de FOD Binnenlandse Zaken bleek bovendien dat, hoewel verplicht, de tus-
senkomst van een ordonnateur voor de ontvangsten bij het vaststellen van rechten vaak 
ontbreekt. Dat is ook zo bij de FOD Werkgelegenheid, met uitzondering van de beheren 
die verband houden met de ontvangsten uit administratieve geldboeten. Als er geen ordon-
nateur is, stelt de rekenplichtige zelf het recht van de ontvangst vast als dat nodig is. Hij 
neemt zelf de verantwoordelijkheid om de rechten aan te rekenen als ze contant worden 
geïnd.

Zo heeft het Rekenhof vastgesteld dat voor de beheren van artikel 47.40.01 en artikel 08.10.01, 
de rekenplichtige over gelden als enige instaat voor het vaststellen van de ontvangstenrech-
ten, voor de registratie ervan in Fedcom en voor de kennisgeving van het verschuldigde 
bedrag aan de debiteur. Er wordt bovendien geen recht vastgesteld voor de terugstorting 
van het onbenutte saldo van de dotatie van de Nationale Arbeidsraad (NAR) in het beheer 
“Diverse ontvangsten”.

323 administraties benoemen die registratiefunctie vaak als “rekenplichtige van de vastgestelde rechten”, maar het 
is beter om die benaming niet te gebruiken omdat ze volgens artikel 35 van de wet van 22 mei 2003 een andere 
betekenis heeft. 

324 Het betreft de beheren terugbetaling door de administratieve openbare instellingen van de te veel ontvangen do-
taties, Detacheringen, Rechtsplegingsvergoedingen, inkomsten van aansprakelijke derden, eretekens en esF-Dg 
tewerkstelling.
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Het Rekenhof merkt ook op dat het delegatiebesluit325 niets bepaalt over het vaststellen van 
rechten van ontvangsten, met uitzondering van het beheer van de terugbetaling van wed-
den, waarvoor uitdrukkelijk is bepaald dat de voorzitter van het directiecomité de schuld-
vorderingen goedkeurt.

2.3 Invordering van openstaande ontvangsten en rechten
De dienst B&B kon geen gegevens voorleggen over het aantal openstaande schuldvorde-
ringen (vastgestelde rechten) of het totaalbedrag ervan. Er zijn bovendien geen richtlijnen 
voor de invorderingsprocedure voor ontvangsten. Bij gebrek aan schriftelijke instructies is 
de aanpak vooral gebaseerd op vroegere werkwijzen. Voor de inning van administratieve 
geldboeten voor zwartwerk bestaan wel specifieke instructies (het vademecum van de ad-
ministratieve geldboeten en het vademecum van de griffie).

De FOD Werkgelegenheid moet, zo nodig in overleg met de Algemene Administratie van 
de Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën, instructies hiervoor opstellen.

2.4	 Toezicht	en	verificatie
Momenteel ziet alleen de aangewezen toezichthoudende ambtenaar toe op de rekenplich-
tige beheren. Dat toezicht beperkt zich in de onderzochte gevallen tot het ondertekenen 
van de rekening van beheer over gelden.

De dienst B&B verifieert of de cijfers in de jaarlijkse rekening van beheer over gelden over-
eenstemmen met Fedcom. De dienst erkent dat hij de registratie en invordering van contant 
geïnde ontvangsten maar summier controleert en de vastgestelde rechten helemaal niet. Zo 
worden de ontvangsten uit administratieve geldboeten voor zwartwerk niet gecontroleerd 
buiten de Directie van de Administratieve Geldboeten (Dirame).

Er moeten passende interne richtlijnen komen over de methode en regels voor dat toezicht. 
De volgende taken van interne beheersing moeten formeel worden toevertrouwd aan een 
dienst (bv. de dienst B&B) en ook effectief worden uitgevoerd:

• nagaan of alle rechten volledig werden geïdentificeerd, vastgesteld en geboekt overeen-
komstig de definitie van een vastgesteld recht, wat nodig is om te garanderen dat ze cor-
rect worden geboekt in de balans en in de resultatenrekening van het algemeen bestuur;

• de invorderings- en inningsprocedure voor rechten van ontvangsten controleren;
• de rechten die nog openstaan in Fedcom en de rechten die in onbeperkt uitstel zijn ge-

plaatst, nauwgezet opvolgen om te vermijden dat ze verjaren;
• toezicht houden op annuleringen van vastgestelde rechten op initiatief van een ordon-

nateur;
• de niet-ingevorderde schuldvorderingen tijdig en correct aan de AAII bezorgen;
• bij de jaarafsluiting controleren of alle vastgestelde rechten werden geregistreerd;
• nagaan of alle geïnde ontvangsten kunnen worden gereconcilieerd met een vastgesteld 

recht;
• periodiek een verslag opstellen voor de rekenplichtigen over gelden als er ontvangsten 

blijven openstaan op financiële wachtrekeningen;

325 ministerieel besluit van 17 juni 2019 houdende delegatie van bevoegdheden bij de FOD Werkgelegenheid, arbeid 
en sociaal Overleg (met uitzondering van de sociale inlichtingen- en Opsporingsdienst).
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• erop toezien dat de jaarlijkse beheerrekening over gelden wordt opgemaakt volgens de 
handleiding van de FOD BOSA.

Tot slot controleert de dienst B&B niet bij de voornaamste debiteuren van de FOD of hun 
lijst van bankrekeningen overeenstemt met de huidige bankrekeningen van de FOD. Door 
die tekortkoming, samen met de onvoldoende functiescheiding, ontstaat een risico op frau-
de of verduistering (vooral bij contante stortingen) omdat een ontvangst waar alleen de 
rekenplichtige over gelden weet van heeft, op een bankrekening zou kunnen terechtkomen 
die niet in de lijst van de FOD staat.

2.5 Onderzoek van bijzondere beheren

2.5.1 Stortingen door instellingen van openbaar nut om de bezoldiging van de 
controleorganen van de Staat te betalen

De FOD Werkgelegenheid moet de regeringscommissarissen en de bedrijfsrevisoren ver-
goeden326 voor hun controles bij openbare instellingen onder het toezicht van de minister 
van Werk. De FOD ontvangt van die instellingen de terugbetaling van die kosten en ver-
goedingen327.

De regeringscommissarissen worden maandelijks betaald via PersoPoint, terwijl de reviso-
ren enkel worden betaald wanneer ze een factuur indienen.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de meeste ontvangsten contant zijn. In 2019 werd echter 
een nieuwe procedure goedgekeurd die alleen van toepassing is op de commissaris die de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) controleert. De RVA deelt de FOD Werkgele-
genheid elke maand het bedrag mee dat aan de regeringscommissaris moet worden be-
taald. De FOD Werkgelegenheid accepteert dat bedrag zonder enige verificatie. Bovendien 
wordt de factuur die de FOD richt aan de RVA voor de terugbetaling van die kosten niet 
ondertekend door een correct aangestelde ordonnateur maar door de rekenplichtige. Naar 
aanleiding van het versturen van die factuur wordt een vastgesteld recht geboekt.

Wat de revisoren betreft, wacht de FOD meestal tot hij het bedrag heeft ontvangen alvorens 
zelf de betaling uit te voeren, maar ook alvorens het recht als ontvangst te boeken.

De dienst B&B meent over onvoldoende informatie te beschikken om de overeenstemming 
tussen de ontvangsten en uitgaven te kunnen maken, en om achteraf de uitgaven voor ver-
goedingen van de regeringscommissarissen en de bedrijfsrevisoren te controleren.

Het Rekenhof stelt vast dat de dienst B&B geen enkele garantie heeft dat alle te ontvangen 
bedragen effectief geïnd worden, noch dat deze volstaan om de uitgaven te dekken. Het 
vastgestelde recht inzake de uitgaven kan bovendien in een ander boekjaar worden geboekt 
dan het vastgestelde recht inzake ontvangsten. Beide moeten echter gekoppeld blijven om-
dat elke boeking als uitgave moet leiden tot een vastgesteld recht bij de ontvangsten.

326 Basisallocatie 23.40. 01.03.10.01 – Betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de staat bij, 
en voor rekening van, de instellingen van openbaar nut.

327 artikel 08.10.01 van de mB – stortingen door instellingen van openbaar nut om de bezoldiging en de onkosten van 
de controleorganen van de staat te betalen.
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Om dat te verhelpen, beveelt het Rekenhof aan zo snel mogelijk de volgende maatregelen 
te nemen:

• voor de bezoldigingen van alle commissarissen een procedure instellen die vergelijkbaar 
is met die van de RVA;

• erop toezien dat er voor elke te betalen uitgave voor revisoren in hetzelfde boekjaar een 
recht wordt vastgesteld inzake ontvangsten;

• een interne verificatieprocedure invoeren voor die ontvangsten en uitgaven, om na te 
kunnen gaan of de bedragen kloppen en of de te vestigen ontvangsten volledig zijn.

2.5.2 Administratieve geldboetes

Vestiging en registratie van administratieve geldboeten
De Directie van de Administratieve Geldboeten (Dirame) van de FOD Werkgelegenheid 
volgt de administratieve geldboeten op voor overtredingen tegen bepaalde sociale wetten 
met betrekking tot zwartwerk (artikel 13 ter van de wet van 30 juni 1971 betreffende de 
administratieve geldboeten) om ze te kunnen innen. Een dossierbeheerder behandelt de 
vervolgingen. Een ambtenaar die door de koning is aangesteld als ordonnateur beslist om 
de boete op te leggen en een hiërarchische meerdere van die ambtenaar ondertekent de 
kennisgeving. De FOD stort de geïnde bedragen terug aan de RSZ.

Beslissingen om een boete op te leggen kunnen gepaard gaan met een geheel of gedeeltelijk 
uitstel, op initiatief van de Dirame. Boetes met uitstel worden niet als vastgesteld recht ge-
registreerd, maar wel aangeduid in de applicatie Ginaa die de inning van de administratieve 
geldboeten voor zwartwerk beheert (ze vertegenwoordigden 17 % van de boetes in 2017). 
Het Rekenhof wijst erop dat ook verrichtingen die worden aangegaan onder opschortende 
voorwaarde, moeten worden geboekt als rechten en verplichtingen (buiten balans) in de 
klasse 0 zolang de voorwaarde hangende is. Dat geldt ook voor uitstel dat een rechter heeft 
toegekend na betwisting van de initiële beslissing van de FOD.

Voor de registratie van de boetes zijn er geen verantwoordelijken voor de registratie van 
de vastgestelde rechten formeel aangesteld. De gegevens in Ginaa worden automatisch in 
Fedcom geladen.

Toestand van de afbetalingsplannen
In verband met de afbetalingsplannen die worden toegekend aan werkgevers die de boete 
niet in één keer kunnen betalen, had het Rekenhof bij de opvolging van een vorige audit328 
vastgesteld dat de nieuwe opvolgingstabel nog altijd niet operationeel was. De rekenplich-
tige volgt de afbetalingsplannen nog altijd manueel op, tweemaal per jaar in plaats van 
maandelijks zoals aanbevolen. Alleen een optimale opvolging van de plannen kan echter 
de beste invordering waarborgen en zorgen voor de gelijke behandeling van de debiteuren 
en financiële discipline bij en toezicht op personen in moeilijkheden.

328 Rekenhof, “FOD Werkgelegenheid: Beheer van de administratieve geldboeten”, 176e Boek – deel II: Boek 2019 over 
de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2019, p. 180-183, 
www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2019_33_176e_b_II_SocZk.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2019_33_176e_b_II_SocZk.pdf
http://www.rekenhof.be
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De Dirame verklaart dat die specifieke opvolging nog moet worden geïntegreerd in de op-
volgingstoepassing die recent in gebruik werd genomen. De opvolging zal dan driemaande-
lijks gebeuren, wat volgens de Dirame volstaat gelet op het beperkte aantal afbetalingsplan-
nen dat niet in acht wordt genomen en gelet op de beschikbare tijd van de rekenplichtige.

Informatiestroom vanuit de AAII, invoering van de nieuwe intakeprocedure en project 
“e-domain” 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de AAII al enige jaren geen bruikbare lijst meer ver-
stuurt van haar invorderingen die ze onmiddellijk terugstort aan de RSZ. De AAII focust 
voortaan op het nieuwe systeem voor elektronische gegevensuitwisseling.

De voorzitter van de FOD Werkgelegenheid bevestigt de vaststelling van het Rekenhof en 
preciseert dat de AAII alleen de mogelijkheid aanbiedt de toepassing First te raadplegen om 
kennis te nemen van de afloop van de aanvraag tot invordering. De AAII heeft niettemin 
beloofd jaarlijkse rapporten te zullen leveren over het totale invorderingsresultaat van ad-
ministratieve boetes.

In het kader van de nieuwe strategie voor het invorderen van schuldvorderingen (Intake) 
accepteert de AAII sinds 2016 niet langer bepaalde geschillendossiers over de invordering 
van boetes die de Dirame doorstuurt. Dat geldt onder meer voor dossiers met een geopende 
faillissementsprocedure of waarin de werkgever onvindbaar blijkt. Die werkwijze is echter 
strijdig met de centralisering van de schuldvorderingen die het organieke besluit van de 
FOD Financiën van 3 december 2009 oplegt en met het Sociaal Strafwetboek. Het Reken-
hof heeft ook problematische annuleringen vastgesteld die geen verband hielden met een 
weigering van de AAII. Het herinnert eraan dat als er geen document is dat bewijst dat 
een schuldvordering definitief oninvorderbaar is, het recht in de boekhouding van de FOD 
moet blijven staan tot het verjaard is, te vergelijken met een onbeperkt uitstel.

De administratieve geldboeten zullen worden overgedragen aan de AAII in het kader van 
het project e-domain dat in ontwikkeling is. De FOD Werkgelegenheid blijft de vestiging 
van de boetes beheren tot en met de verzending van de kennisgeving, waarop het bankre-
keningnummer van de FOD Financiën wordt vermeld. Daarna bezorgt de FOD alle gege-
vens aan de AAII die als enige zal instaan voor de latere stappen: invordering, inning, door-
storting aan de RSZ. Dat project moet in twee fasen verlopen. In fase 1 wordt de papieren 
stroom tussen de Dirame en de FOD Financiën vervangen door een elektronische stroom 
tussen het platform Ginaa en het programma First van de FOD Financiën voor de relaties 
met de federale diensten die bij e-domain betrokken zijn. Deze fase zou moeten worden 
afgerond in het tweede semester van 2020. In fase 2 wordt het beheer van de invorderingen 
aan de AAII overgedragen. Daarvoor is nog geen tijdschema vastgelegd.

Het Rekenhof wijst erop dat de FOD Werkgelegenheid na fase 2 ordonnateur van de ont-
vangsten blijft en alle bijbehorende verantwoordelijkheden behoudt.

In het kader van dat project heeft de AAII aan de Dirame gevraagd de papieren invorde-
ringsbevelen329 te schorsen om te kunnen focussen op de invoering van de elektronische 

329 De aaii heeft echter twee alternatieve oplossingen in afwachting van de nieuwe informatiestroom: codering via 
Myminfin en verzending op papier naar een centraal centrum in Brussel.
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stroom, die er volgens de verwachtingen snel moest komen. Dat was echter niet het geval, 
waardoor op 17 juni 2020 een achterstand was ontstaan van zowat 2.000 openstaande in-
vorderingsdossiers die niet aan de AAII waren bezorgd. De administratie weet niet hoeveel 
die achterstallige betalingen vertegenwoordigen, omdat de opvolgingstoepassing (zie vorig 
punt) die informatie niet kan leveren. De Dirame zal dat verhelpen. Dat zal echter tijd ver-
gen, gelet op het aantal dossiers en de extra werklast door de COVID-19-crisis.

In zijn antwoord merkt de voorzitter van de FOD op dat de FOD Financiën eenzijdig de 
gegevensoverdracht stopgezet heeft, zonder een onmiddellijke en aanvaardbare informati-
caoplossing te bieden.

Dat die dossiers niet worden opgevolgd, is problematisch. Eerstdaags zou de nieuwe ge-
gevensstroom echter operationeel worden. Mocht de eerste fase van het project e-domain 
alsnog later ingevoerd worden, dan zou de Dirame de alternatieve indieningsmechanismen 
moeten gebruiken die de AAII ter beschikking stelt om zo opnieuw tot een zo normaal 
mogelijke dossierstroom te komen, beginnend met de dossiers met de grootste risico’s (ver-
jaring, insolvabiliteit, verdwijning van elk spoor van de werkgever, grote bedragen enz.).

Specifieke aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt aan om voor het beheer van de administratieve geldboeten de vol-
gende maatregelen te nemen:

• officieel een verantwoordelijke voor de registratie van de vastgestelde rechten aanstel-
len;

• alle boetes met volledig of gedeeltelijk uitstel (op beslissing van de FOD of van justitie) 
op grond van artikel 26 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 boeken in 
klasse 0 (rechten en verplichtingen buiten balans), zodat de rekeningen een getrouwer 
beeld geven van de verrichtingen in verband met het beheer van de administratieve 
geldboeten;

• de gegevens van de afbetalingsplannen zo snel mogelijk opnemen in het nieuwe elektro-
nische opvolgingsinstrument;

• elke vermoedelijk oninvorderbare schuldvordering opnemen in onbeperkt uitstel, tot ze 
verjaart, zolang de FOD niet over een document beschikt dat bewijst dat de schuldvor-
dering definitief oninvorderbaar is;

• bij de lopende formalisering van de rollen en functies rekening houden met de reik-
wijdte van de verantwoordelijkheid van ordonnateur, die bij de FOD Werkgelegenheid 
blijft als fase 2 van de overdracht operationeel zal zijn;

• als fase 1 van de overdracht niet snel wordt gerealiseerd, de alternatieve indienings-
mechanismen gebruiken die de AAII ter beschikking stelt om zo opnieuw tot een zo 
normaal mogelijke dossierstroom te komen, beginnend met de dossiers met de grootste 
risico’s;

• voor openstaande schuldvorderingen een opvolging instellen die vergelijkbaar is met die 
van administratieve geldboeten en die opvolging uitbreiden naar het volledige departe-
ment, zodat het openstaande bedrag altijd bekend is.
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3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat de omkadering van de financiële actoren bij de FOD Werkge-
legenheid in gebreke blijft. Volgens de principes van goed beheer moet de FOD daarom 
een handleiding opstellen met de procedure voor zijn ontvangsten (identificatie, vestiging, 
vaststelling, registratie, invordering, toezicht).

Het Rekenhof beveelt ook aan de aanstelling, de functies, de verantwoordelijkheden en 
de bevoegdheden van de rekenplichtigen over gelden en van de ordonnateurs van de ont-
vangsten te formaliseren330. Die aanbeveling geldt ook voor de verantwoordelijken voor de 
registratie van de vastgestelde rechten en voor de al in functie zijnde toezichthoudende 
ambtenaren.

Het Rekenhof beveelt verder aan de interne beheersing van het volledige ontvangstenpro-
ces te versterken. De FOD past geen systematische functiescheiding toe. Bovendien ver-
toont de interne beheersing tekortkomingen waardoor niet met redelijke zekerheid kan 
worden gewaarborgd dat de rekeningen van beheer over gelden, betrouwbaar zijn. De toe-
zichthoudende ambtenaar mag zijn controle niet beperken tot een vormelijke controle van 
het boekhoudkundige beheer. Daarom moet er een onderdeel “interne beheersing” worden 
toegevoegd als de rollen en functies van de actoren worden geformaliseerd. De bevoegdhe-
den van de dienst B&B moeten worden uitgebreid om er een echte dienst voor interne be-
heersing van te maken. De dienst B&B heeft al acties gepland om de situatie te verbeteren.

Op organisatorisch vlak, maar met uitzondering van de administratieve geldboeten, beveelt 
het Rekenhof aan dat de ordonnateurs deel zouden blijven uitmaken van de operationele 
diensten en dat ze zouden worden aangesteld op basis van hun kennis over elke ontvangst. 
De rekenplichtigen over gelden en de verantwoordelijken voor de registratie van de vastge-
stelde rechten zouden worden gegroepeerd in een afzonderlijke dienst (bv. de dienst B&B). 
Bij de uitbouw van die organisatie moet de FOD Werkgelegenheid er bovendien op toezien 
dat er geen kennis en ervaring verloren gaan.

Daarnaast beveelt het Rekenhof aan beter samen te werken met de Federale Accountant 
voor de aansturing van de niet-fiscale ontvangsten en met PersoPoint voor de stortingen die 
instellingen uitvoeren om de vergoedingen van regeringscommissarissen terug te betalen. 
Wat de samenwerking met de AAII betreft, beveelt het Rekenhof aan dat die administratie 
de eerste fase van het project e-domain voor elektronische gegevensuitwisseling over invor-
deringen zo snel mogelijk zou voltooien.

Tot slot benadrukt het Rekenhof dat de ordonnateurs van de ontvangsten hun rol en functie 
moeten kunnen opnemen en dat daarom het gebruik van contante rechten moet worden 
beperkt. Rechten moeten worden vastgesteld zodra de voorwaarden van artikel 8 van de 
wet van 22 mei 2003 vervuld zijn. Het Rekenhof herinnert eraan dat een ordonnateur con-
tant geïnde rechten achteraf moet goedkeuren.

330 Op federaal niveau ontbreekt een koninklijk besluit dat de rollen en functies van de financiële actoren inzake ont-
vangsten bepaalt, wat een groot probleem vormt. De voorzitter van de FOD benadrukt in zijn antwoord dat dit 
voor de juridische dienst van de FOD zelfs een fundamenteel obstakel vormt.
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Rekeningen van 
rekenplichtigen en 
rechtsprekende opdracht  
van het Rekenhof
Diverse departementen van het algemeen bestuur van de Staat leggen hun rekeningen van 
rekenplichtigen nog altijd met vertraging voor. Als gevolg van de gezondheidscrisis die een 
belemmering vormde voor de werking van diverse administraties, is er in 2020 in vergelijking 
met 2019 een groter aantal ontbrekende rekeningen voor het jaar 2019 en voorgaande jaren.

Bij de fiscale administraties is er sprake van een contrast: het Rekenhof ontving alle rekenin-
gen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, maar het gros van de 
rekeningen van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering ontbreekt. De FOD 
Justitie van zijn kant kampt nog altijd, en ondanks zijn streven om de achterstand in te lopen, 
met de grootste achterstand bij het overzenden van de niet-fiscale rekeningen.

In 2019 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers 
om zes rekenplichtigen met een tekort niet te dagvaarden.

1 Wettelijke context

Het Rekenhof behandelt de rekeningen van de rekenplichtigen in twee verschillende fasen.

In de administratieve fase sluit het de rekeningen af en stelt het vast of ze effen zijn, dan 
wel of ze een tekort of een tegoed vertonen. Vervolgens bezorgt het Rekenhof de afgesloten 
rekeningen aan de bevoegde overheid.

In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplich-
tige voor de tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De bevoegde overheid is ertoe 
gehouden rekenplichtigen met tekorten te dagvaarden voor het Rekenhof, tenzij ze van oor-
deel is dat de rekenplichtige zich op overmacht kan beroepen of als het tekort minder dan 
1.250 euro bedraagt. Als de bevoegde overheid beslist de rekenplichtige niet te dagvaarden, 
moet ze het Rekenhof daarvan op de hoogte brengen door middel van een met redenen om-
kleed schrijven dat is gestaafd met alle bewijsstukken. Het Rekenhof rapporteert daarover 
in zijn Boek.

In het geval van een dagvaarding wordt er een openbare en tegensprekelijke procedure 
ingesteld. Na afloop kan de rekenplichtige ertoe worden veroordeeld het tekort geheel of 
gedeeltelijk terug te betalen.
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2 Administratieve fase: overlegging van de rekeningen van 
rekenplichtigen van de Staat

2.1 Verantwoording van de boekhoudkundige verrichtingen
Alle ontvangsten en uitgaven van de Staat worden gerealiseerd door rekenplichtigen die 
aan de rechtsmacht van het Rekenhof zijn onderworpen. Zij moeten op vaste tijdstippen 
rekenschap afleggen over hun beheer en ook wanneer dat beheer ten einde loopt en in het 
geval van een tekort331.

De rekenplichtigen over gelden innen de ontvangsten. Daarnaast voeren rekenplichtigen 
bepaalde uitgaven uit met voorschotten die ze ter beschikking hebben. Het beheer van 
het materieel van de Staat dat niet in dienst is genomen, tot slot, wordt toevertrouwd aan 
rekenplichtigen over waren.

2.2 Vertraging bij de overlegging van de rekeningen
De rekeningen moeten vóór 1 maart van het jaar na dat waarvoor ze worden opgemaakt aan 
het Rekenhof worden voorgelegd332. In vele gevallen wordt die termijn echter niet nageleefd.

Op 1 juli 2020 heeft het Rekenhof een overzicht van de rekeningen van rekenplichtigen die 
op 15 juni 2020 niet binnen de termijnen333 waren overgezonden, bezorgd aan de adminis-
traties en de bevoegde ministers. Dankzij die rappel ontving het Rekenhof alsnog een deel 
van de ontbrekende rekeningen.

De rekeningen die het Rekenhof nog niet heeft ontvangen, zijn in de twee volgende tabellen 
weergegeven per departement en per type beheer. In tabel 1 komen de rekeningen van de 
departementen aan bod en in tabel 2 de rekeningen van de fiscale administraties. Het aan-
tal actieve beheren in 2019 wordt vermeld, alsook het aantal jaarrekeningen334 van 2019 en 
vroeger die op 1 oktober 2020 niet waren overgezonden. In totaal ontbreken er 230 rekenin-
gen (over gelden, waren en voorschotten), waarvan 147 met betrekking tot 2019 en 83 met 
betrekking tot voorgaande jaren. Op 1 oktober 2020 ontbrak 15,5 % van de rekeningen met 
betrekking tot het boekjaar 2019 (d.i. 147 van de 945) en 61,5 % van de rekeningen met be-
trekking tot voorgaande boekjaren (d.i. 83 van de 135 ontbrekende rekeningen die in het 
176e Boek waren vermeld).

Er moest een groter aantal rekeningen worden opgevraagd bij de administraties en bij de 
ministers, vooral aangaande de FOD Justitie (recurrente vertraging) en de rekeningen af-
komstig van de fiscale administraties (in het bijzonder de rekeningen van de Algemene 
Administratie van de Inning en de Invordering, AAII). Wat die laatste betreft, is het zo dat 
de normale werking van de administraties werd verstoord door de gezondheidscrisis en de 
regeringsbeslissingen, waardoor er in 2020 69 rekeningen ontbreken tegenover 15 in 2019.

331 artikel 7 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
332 artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 

federale staat.
333 eerder waren via mail herinneringen gestuurd naar de verschillende administraties.
334 Per jaar wordt één enkele rekening in aanmerking genomen, ook al doet zich een eindebeheer voor in de loop van 

dat jaar.
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Tabel 50 –  Totaal aantal actieve rekenplichtige beheren in 2019 en aantal ontbrekende jaarrekeningen 
per departement en per categorie van rekening, exclusief ontvangsten van de fiscale 
administraties (toestand op 1 oktober 2020)

Departementen
(niet-fiscale ontvangsten)

Actieve 
rekenplichtige 
beheren in 2019

Ontbrekende jaarrekeningen

2019 Vóór 2019
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el
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ar

en

Vo
or

sc
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en
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FOD Justitie 81 41 7 43 23 3 25 23 16

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse  
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

29 2 1

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking – 
diplomatieke posten

102 2 1

FOD Financiën 22 3 1 1 2

Regie der gebouwen 1 1 1

FOD economie, KmO, middenstand en energie 22 1 1

POD maatschappelijke integratie, 
armoedebestrijding en sociale economie

10 1 2 1

andere departementen 149 5 31

Totaal 416 50 42 50 25 3 27 25 16

Bron: Rekenhof

Tabel 51 –  Totaal aantal beheren en ontbrekende jaarrekeningen bij de fiscale administraties 
(toestand op 1 oktober 2020)

Fiscale administraties Beheren in 
2019

Ontbrekende jaarrekeningen

2019 Vóór 2019

Inning en Invordering (AAII) 272

Directe Belastingen (inning) 237 49 4

BtW (inning) 5 1 5

invorderingscentra (vastgestelde rechten)
— Directe belastingen
— BtW

1
1

1
1

4

Niet-fiscale invordering 28 17 2

Patrimoniumdocumentatie (aaPD) 164

Registratie en Hypotheken 144 - -

Kadaster 12 - -

Patrimoniumdiensten 8 - -

Douane en Accijnzen 1 - -

Totaal 437 69 15

Bron: Rekenhof
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2.3 Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1 FOD Justitie
Ondanks de opmerkingen die het Rekenhof de voorgaande jaren formuleerde ten aanzien 
van de FOD Justitie, ontbreken nog tal van rekeningen over gelden. Voor de rekening Res-
taurant Belgisch Staatsblad is de vertraging inmiddels opgelopen tot acht jaar. Voor de re-
keningen Belgisch Staatsblad en Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht beloopt de 
vertraging zeven jaar.

Bovendien ontving het Rekenhof iets meer dan de helft van de rekeningen over waren voor 
het jaar 2019 en ontbreken er nog 23 rekeningen van voorgaande jaren. De Regie van de 
Gevangenisarbeid Leuven-Centraal heeft de grootste achterstand: de laatste overgezonden 
rekening over waren heeft betrekking op 2009. Voor de Centrale Garage Vorst is er een ach-
terstand van zeven jaar en voor het Penitentiair Schoolcentrum te Paifve en de Gevangenis 
Vorst-Berkendael beloopt de vertraging vier jaar.

Bij sommige voorschotbeheren van de Centrale Garage Vorst, het Belgisch Staatsblad, de 
Verzendingsdienst en de Strafinrichting te Marneffe, tot slot, is er sprake van meer dan acht 
jaar vertraging.

De FOD heeft echter inspanningen geleverd om die recurrente achterstand in te lopen. 
Op 15 mei 2020 heeft de FOD overigens per mail een aantal tabellen bezorgd die een over-
zicht gaven van alle ontbrekende rekeningen en die voor elke rekening een stand van zaken 
schetsten, evenals de beoogde pistes.

2.3.2	 FOD	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	
Ontwikkelingssamenwerking

Sinds 2019 worden de rekeningen van de diplomatieke posten langs elektronische weg aan 
het Rekenhof voorgelegd. Op 1 oktober 2020 ontbraken nog twee rekeningen voor 2019 en 
één rekening voor 2018.

In de brief die het Rekenhof op 24 oktober 2018 verstuurde over de elektronische overlegging 
van de rekeningen, vroeg het bovendien toegang tot de boekhoudprogramma’s Accounting 
en Consunet om de verantwoordingsstukken bij de rekeningen online te kunnen raadple-
gen. De FOD heeft dat verzoek echter geweigerd, waardoor het Rekenhof de aanrekeningen 
op de Algemene Uitgavenbegroting en de Rijksmiddelenbegroting niet kan nagaan.

2.3.3 FOD Financiën
De fiscale administraties hebben inspanningen geleverd om hun rekeningen tijdig over te 
zenden. De voorbije twee jaar werd het gros van de rekeningen immers aan het Rekenhof 
bezorgd binnen termijnen die nauw aanleunden bij de wettelijke termijn. De AAII heeft 
echter laten weten de rekeningen niet tijdig aan het Rekenhof te kunnen bezorgen als ge-
volg van de gezondheidscrisis (er ontbreken nog 69 rekeningen met betrekking tot het 
boekjaar 2019). De AAPD heeft de rekeningen verstuurd in de maand juli.

Wat de fiscale rekeningen betreft, moet eraan worden herinnerd dat de FOD Financiën in 
2015 een grote reorganisatie lanceerde bij de fiscale administraties, waarna voor de AAII 
één enkele centraliserend rekenplichtige werd aangesteld die belast werd met de vastge-
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stelde rechten. De rekeningen 2015 tot 2018 aangaande de inning van de btw werden aan het 
Rekenhof bezorgd, maar sinds 2015 is er geen enkele rekening bezorgd aangaande de inning 
van de directe belastingen.

De rekeningen van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) zijn niet meer overge-
zonden sinds 1 juni 2014.

Bij de niet-fiscale rekeningen is er een grote achterstand bij de overzending van de waren-
rekening Douane en Accijnzen Brussel-Tabak. De laatste rekening die werd overgezonden, 
dateert van 2016.

3 Rechtsprekende fase

In 2019 ontving het Rekenhof zes beslissingen om rekenplichtigen van wie de rekeningen 
een tekort vertoonden, niet te dagvaarden. Het ging om rekenplichtigen van de FOD Finan-
ciën en van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Hun rekeningen 
vertoonden tekorten van respectievelijk 32.700 euro, 59.230 euro, 2.544,39 euro, 1.105 euro, 
350 euro en 900 euro. De beslissing van de minister werd in de eerste drie gevallen gemo-
tiveerd op basis van overmacht. In de laatste drie gevallen argumenteerde de minister dat 
het tekort minder dan 1.250 euro bedroeg.

In 2019 werden geen ambtshalve kwijtingen wegens verjaring verstrekt aan rekenplichtigen 
in wier rekeningen het Rekenhof een tekort had vastgesteld.

Tot slot zijn er vijf dossiers aangaande rekeningen met tekorten waarin nog wordt gewacht 
op een beslissing van de minister.
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Tussenkomsten van de Staat 
in het kader van de financiële 
stabiliteit
De thesauriestromen die rechtstreeks samenhangen met de tussenkomsten van de Staat ten 
gunste van de Belgische financiële stabiliteit hebben voortaan een positief gecumuleerd effect 
op de thesaurie. Griekenland is in het kader van de stabiliteit van de Eurozone begonnen zijn 
leningen terug te betalen. De gezondheidscrisis 2020 heeft geleid tot nieuwe tussenkomsten op 
nationaal en internationaal niveau, evenals tot een voorziene daling van de dividenden.

1 Inleiding

Dit artikel is een actualisering van de artikelen die het Rekenhof sinds 2009 publiceert en 
die de weerslag onderzoeken van de steunmaatregelen die werden genomen in het kader 
van de financiële crisis en die tot doel hebben de financiële stabiliteit van de eurozone te 
ondersteunen335. Zoals de vorige artikelen stelt het de inkomende en uitgaande geldstromen 
van de Staat voor, die uit die maatregelen voortvloeien. In de verschillende delen van het 
artikel zijn ook financiële elementen verwerkt die samenhangen met de gezondheidscrisis. 
Tot slot bevat het een punt in verband met de steun van de Europese Unie in het kader van 
deze crisis.

In het kader van de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof zijn ontwerpverslag op 
12 augustus 2020 bezorgd aan de eerste minister, aan de minister van Financiën en Ontwik-
kelingssamenwerking, aan de minister van Begroting en aan de voorzitter van het direc-
tiecomité van de FOD Financiën. De minister van Financiën antwoordde met een brief van 
10 september 2020. Zijn toelichtingen werden in het artikel verwerkt.

2	 Financiële	weerslag	van	het	geheel	aan	maatregelen

De volgende twee tabellen vatten voor de periode 2008-2020 de uitgaande en inkomende 
kasstromen samen die voortvloeien uit de verschillende genomen maatregelen, tegen lo-
pende prijzen. Voor 2020 zijn de financiële gegevens ramingen voor het hele jaar (tenzij 
anders aangegeven). Voor de voorgaande jaren gaat het om definitieve gegevens. De eerste 
tabel betreft de stromen in samenhang met de financiële crisis en de redding van de ban-
ken, de tweede de stromen in samenhang met de stabilisatie van de eurozone.

335 Voor het vorige artikel wordt verwezen naar Rekenhof, “tussenkomsten van de Staat in het kader van de financiële 
stabiliteit”, 176e Boek, Deel III: Algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume i, 
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, oktober 2019, p. 157 e.v., www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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Tabel 52 –  Samenvatting van de verschillende steunmaatregelen die werden genomen in het kader 
van de financiële crisis (tegen lopende prijzen en in miljoen euro)

Periode Instelling Uitgaande 
kasstromen

Inkomende 
kasstromen Saldo

Participaties -18.588,2 5.935,4 -12.652,8

2008-2017 Fortis en BnP Paribas -9.400,0 5.196,7 -4.203,3

2008-2012 Dexia -3.915,0  -3.915,0

2011-2019 ethias (Vitrufin) -500,0 0,4 -499,6

2008-2020 Royal Park investments -740,0 738,3 -1,7

2011 Belfius -4.000,0  -4.000,0

2008-2019 FPim (expertisekosten) -33,2  -33,2

Dividenden 0,0 4.032,7 4.032,7

2010-2019 BnP Paribas Fortis, BnP Paribas 2.588,8 2.588,8

2013-2020 Royal Park investments 359,2 359,2

2016-2019 Belfius 1.084,6 1.084,6

2020 ethias 0,0 0,0

Leningen aan financiële instellingen -8.743,3 9.792,1 1.048,8

2008-2009 Royal Park investments -5.001,7 4.657,6 -344,1

2008-2013 KBC -3.500,0 4.866,0 1.366,0

2009-2020 luxemburg (Kaupthing-dossier) -160,0 146,9 -13,1

2012-2019 Vitrufin -81,6 121,6 40,0

Waarborgen  -78,2 10.294,6 10.216,4

2008-2020 garantiefonds voor financiële diensten -68,4 5.859,4 5.791,0

2012-2020 Belgisch Resolutiefonds 0,0 687,5 687,5

2008-2020 Waarborgregeling -9,9 3.747,8 3.737,9

Totale kasstromen -27.409,7 30.054,8 2.645,1

Bronnen: FPIM, FOD Financiën, Federaal Agentschap van de Schuld, Rekenhof

De inkomende kasstromen in verband met de financiële crisis en de redding van de ban-
ken overstijgen de uitgaande kasstromen. De uitgaande kasstromen zijn de laatste jaren 
beperkt gebleven, terwijl de Staat recurrent significante ontvangsten heeft genoten (divi-
denden, waarborgpremies enz.).

De COVID-19-crisis heeft echter een weerslag op bepaalde ontvangsten van 2020 (zoals de 
dividenden) en de Staat heeft nieuwe waarborgen toegekend om te zorgen dat de economie 
in 2020 en 2021 gefinancierd blijft.

Het saldo ten voordele van de Staat bedraagt naar schatting 2,64 miljard euro eind 2020. 
Dat cijfer houdt echter geen rekening met de financieringskosten. Het Federaal Agentschap 
van de Schuld raamt de gecumuleerde nettofinancieringskosten van de staatstussenkomst 
voor het redden van de banken op 2,27 miljard euro op 30 juni 2020.
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Tabel 53 –  Samenvatting van de verschillende steunmaatregelen die werden genomen om de  
financiële stabiliteit in de eurozone te ondersteunen (tegen lopende prijzen en 
in miljoen euro)

Periode Programma Uitgaande 
kasstromen

Inkomende 
kasstromen Saldo 

2010-2020 griekenland (Greek Loan Facility) -1.945,2 182,4 -1.762,9

2010-2011 eFsF -1,0 -1,0

2012-2014 europees stabiliteitsmechanisme (esm) -2.781,7 -2.781,7

2012-2020 andere steunmaatregelen voor griekenland -321,4  -321,4

Totale kasstromen -5.049,3 182,4 -4.866,9

Bronnen: FOD Financiën, ESM, Federaal Agentschap van de Schuld, Rekenhof

Voor de maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te ondersteunen, overstijgen de 
uitgaande kasstromen momenteel ruimschoots de inkomende kasstromen (-4,87 miljard 
euro). Het Federaal Agentschap van de Schuld schat de financieringskosten van die maat-
regelen op 1,10 miljard euro.

Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met andere economische effecten van de 
financiële crisis, zoals de fiscale minderontvangsten of het effect op de rentevoeten.

3	 Participaties	van	de	Staat	in	het	kapitaal	van	sommige	financiële	
instellingen

3.1 Staatsparticipaties
De Staat is in het kader van de financiële crisis van 2008 via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij (FPIM) aandeelhouder geworden van verschillende financiële in-
stellingen.

Tabel 54 –  Participaties van de Staat in sommige financiële instellingen (in miljoen euro) – toestand 
op 30 juni 2020

 Staatsparticipaties

 Bedrag  % van het kapitaal

Dexia nv 3.942,9 52,78 %

Belfius 3.999,9 99,99 %

BnP Paribas 5.301,5 7,44 %

ethias 500,0 31,67 %

Royal Park investments (RPi) 1,7 43,53 %

Totaal 13.746,0  

Bronnen: FPIM, Thesaurie, Rekenhof

Het kapitaal van RPI werd in 2020 met 6,1 miljoen euro verminderd, waardoor de Staat een 
ontvangst van 2,7 miljoen euro kon genieten336.

336 middelenbegroting, titel ii, sectie ii, hoofdstuk 18, artikel 86.50.01 – Kapitaalvermindering RPi.
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In het kader van de ontbinding van Vitrufin eind 2019337 en haar onmiddellijke vereffening, 
werd een restbedrag van 0,45 miljoen euro teruggestort aan de Staat338. Dat heeft geen en-
kele weerslag op de participatie van de Staat in Ethias.

In 2019 heeft de holding Dexia nv de waarde van haar participatie in Dexia Crédit Local 
teruggebracht naar 0 euro in haar boekhoudkundige schrifturen.

3.2 Dividenden

Tabel 55 –  Aan de Staat gestorte dividenden sinds 2010 (in miljoen euro) – toestand op 30 juni 2020

 2010-2018 2019 2020 Totaal

BnP Paribas Fortis 212,63 - - 212,63

BnP Paribas 2.095,56 280,65 - 2.376,22

Belfius 725,61 359,01 - 1.084,62

Royal Park investments (RPi) 355,75 1,81 1,68 359,24

ethias - - - -

Totaal 3.389,55 641,47 1,68 4.032,70

Bronnen: FPIM, Thesaurie

De dividenden van de financiële instellingen worden via de FPIM aan de Schatkist gestort339. 
Voor Belfius is de door de FPIM afgehouden commissie in mindering gebracht van het aan 
de Staat gestorte dividend340. Op het einde van het voorgaande jaar werd een interimdivi-
dend op de resultaten 2019 gestort341.

De COVID-19-crisis heeft een aanzienlijke weerslag op het dividendbeleid van de financiële 
instellingen voor het jaar 2020 (resultaten 2019). De Europese Centrale Bank (ECB) heeft 
immers aan de banken gevraagd geen dividenden uit te keren noch eigen aandelen in te 
kopen zolang de pandemie woedt. De aanbeveling van de ECB annuleert echter niet met 
terugwerkende kracht de interimdividenden die bepaalde banken reeds voor het boekjaar 
2019 hadden gestort.

Voor het eerst sinds 2011 had de Staat342 een dividend van Ethias moeten ontvangen voor het 
afgelopen jaar, maar de verzekeraar heeft ook de aanbevelingen van de ECB gevolgd.

337 Vitrufin was een holdingmaatschappij die 100  % van de aandelen van ethias nv bezat en die in 2012 een obligatiele-
ning van 278 miljoen euro had uitgegeven om de aankoop van Dexia-aandelen te financieren die ethias nv voordien 
in handen had. ingevolge de terugbetaling van die lening in 2019 en om het in 2017 tussen de aandeelhouders 
gesloten akkoord na te leven, werd de structuur van de groep vereenvoudigd en werd de Vitrufin-trap geschrapt.

338 Middelenbegroting, titel II, sectie II, hoofdstuk 18, artikel 86.20.02 – Vereffening Vitrufin. Het gaat om het saldo 
van de liquide middelen die na de vereffening beschikbaar zijn.

339 middelenbegroting, titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, artikel 28.20.01 – Dividenden van de deelnemingen van de staat 
in de financiële instellingen.

340 De Staat betaalt elk jaar een beheercommissie van 0,1 % van de aankoopprijs van de aandelen. De afhouding staat 
in verhouding tot de tijd die is verstreken bij elke betaling van dividenden. De globale commissie beloopt momen-
teel 30,7 miljoen euro waarvan 3,9 miljoen euro voor het jaar 2019.

341 eind augustus 2019 werd een nettodividend van 98,7 miljoen euro aan de staat gestort.
342 evenals het Vlaamse en het Waalse gewest.
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Die toestand impliceert dat het totaalbedrag aan dividenden dat de Staat in 2020 heeft ont-
vangen, tot nu toe heel laag is (enkel het dividend van RPI werd gestort), maar die toestand 
zou nog kunnen evolueren in het laatste kwartaal.

4	 Door	de	Staat	aan	financiële	instellingen	toegekende	leningen

Na de terugbetaling in januari 2019 van de volledige lening die aan Vitrufin werd toege-
kend, rest momenteel enkel nog het saldo van de lening die aan Luxemburg werd toegekend 
in het kader van het Kaupthing-dossier.

Tabel 56 –  Leningen aan financiële instellingen (in miljoen euro)

 
 

Door de Staat 
geleende 
bedragen

Terugbetalingen en intresten Saldo 
van de 

leningen 2008-2019 2020 Totaal

luxemburg 
(Kaupthing-dossier)

Kapitaal 160,0 138,6 2,1 140,7 19,3

intresten  5,9 0,3 6,2  

Vitrufin Kapitaal 81,6 81,6 0,0 81,6 0,0

intresten  40,0 0,0 40,0  

Totaal  241,6 266,1 2,4 268,5 19,3

Bron: Federaal Agentschap van de Schuld

5 Door de Staat en Europa verleende waarborgen tegen het in gebreke 
blijven	van	financiële	instellingen

5.1	 Garantiefonds	voor	financiële	diensten
Het Garantiefonds voor financiële diensten waarborgt de bankdeposito’s en de verzeke-
ringscontracten van tak 21343 tegen faillissement tot een bedrag van 100.000 euro per per-
soon en per instelling. Het fonds wordt gefinancierd met ledenbijdragen die aan de Schat-
kist worden gestort344, terwijl de tussenkomsten van het fonds rechtstreeks ten laste zijn 
van de Staat. De bijdragen beliepen 428,3 miljoen euro in 2019 en worden voor 2020 op 
434,8 miljoen euro geraamd.

Het fonds is tussengekomen bij de faillissementen van verzekeringsmaatschappij Apra Le-
ven in 2011 (nettotussenkomst van 13,8 miljoen euro) en van de bank Optima in 2016 (ge-
raamde nettotussenkomst van 12,6 miljoen euro345).

343 Het gaat om levensverzekeringscontracten waarbij aan langetermijnsparen wordt gedaan of waarbij een aanvul-
ling op het pensioen wordt opgebouwd.

344 Middelenbegroting, titel I, sectie II, hoofdstuk 18, artikel 36.90.06 – Bijdrage van de financiële instellingen aan het 
Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s.

345 Brutotussenkomsten van 50,8 miljoen euro, maar de curatele verwacht in 2020 bedragen terug te vorderen ten 
belope van naar schatting 37,9 miljoen euro – noch het bedrag noch de datum zijn zeker, en er worden andere 
terugvloeiende bedragen verwacht. De voorgaande jaren werden reeds terugvorderingen ten belope van 0,4 mil-
joen euro geïnd.
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5.2 Resolutiefonds

5.2.1 Belgisch Resolutiefonds
Wanneer een kredietinstelling in gebreke blijft, moet het Resolutiefonds de impact daarvan 
op het financiële systeem en op het economisch en sociaal welzijn van België beperken. 
Het zijn echter enkel de ondernemingen die niet zijn onderworpen aan het Gemeenschap-
pelijk Europees Afwikkelingsfonds (GEA) die momenteel bijdragen aan de financiering er-
van346. De premies die de laatste jaren werden geïnd, liggen dus niet hoog, namelijk 0,4 mil-
joen euro in 2019, en er wordt een bedrag in dezelfde grootteorde verwacht in 2020347.

5.2.2	 Gemeenschappelijk	Europees	Afwikkelingsfonds	(GEA)
Het GEA moet het mogelijk maken bankfaillissementen op geïntegreerde wijze te beheren 
op Europees niveau. De reserves van het GEA zullen 55 miljard euro348 bedragen in 2024, 
afkomstig van de bijdragen die de erkende instellingen op het grondgebied van de deelne-
mende lidstaten gedurende acht jaar hebben betaald. Via het Belgisch Resolutiefonds heb-
ben de Belgische financiële instellingen tot nog toe 1,6 miljard euro aan het GEA gestort, 
waarvan 270,1 miljoen euro werd betaald in 2019 en 301,2 miljoen euro in 2020. Zolang de 
reserves nog in opbouw zijn, beschikt het GEA voor het saldo over degressieve kredietlijnen 
bij de schatkisten van de lidstaten (België: 922,8 miljoen euro in 2019, 585,4 miljoen euro in 
2020). Het GEA is vooralsnog niet moeten tussenkomen.

5.3	 Waarborgen	verleend	aan	sommige	financiële	instellingen
De koning kan op grond van de wet van 22 februari 1998 een staatswaarborg verlenen om 
de verbintenissen te dekken die sommige financiële instellingen zijn aangegaan of om vor-
deringen te dekken die zij bezitten. Sinds 2015 is het enkel nog Dexia die zo’n waarborg 
geniet349. België, Frankrijk en Luxemburg verlenen tot 31 december 2021 een waarborg van 
maximaal 85 miljard euro aan de Dexia-groep350 en daarvan is maximaal 43,7 miljard euro 
voor rekening van België, tegenover een vergoeding van 0,05 % die voor 2020 op 15,9 mil-
joen euro is geraamd351. Het effectief door België gedekte bedrag varieert van dag tot dag en 
beliep 30,3 miljard euro op 30 juni 2020352.

Volgens de administratie van de Thesaurie had Dexia een solvabiliteitsratio van nagenoeg 
27 % op 31 december 2019, ver boven de reglementaire kapitaaldekkingsvereisten, die on-
geveer 14 % bedragen. Op 31 december 2019 beschikte de Dexia-groep nog over een re-
serve van 19,4 miljard euro aan liquide middelen. Op dezelfde datum bedroeg de Liquidity  

346 Wet van 3 augustus 2016 tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van 
de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de 
bijdrage voor de financiële stabiliteit.

347 middelenbegroting, titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, artikel 16.11.08 – Bijdrage aan het Resolutiefonds van de onder-
nemingen die niet bijdrageplichtig zijn. 

348 Dat is naar schatting 1 % van de in aanmerking komende deposito’s bij de betrokken instellingen.
349 Waarborgovereenkomst van 24 januari 2013.
350 Op 27 september 2019 heeft de europese Commissie haar goedkeuring bevestigd van de verlenging voor de Belgi-

sche en Franse Staat (maar niet meer voor luxemburg) van de financieringswaarborg voor een nieuwe periode van 
tien jaar (2022-2031). Het nieuwe maximumwaarborgbedrag zal echter worden verminderd naar 75 miljard euro 
(53  % België – 47  % Frankrijk). De vergoeding zal 5 basispunten op de gewaarborgde uitstaande bedragen blijven.

351 middelenbegroting, titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, artikel 38.20.04 – Premies staatswaarborg.
352 Dat bedrag varieert meer bepaald naargelang van de wisselkoersen.
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Coverage Ratio (LCR)353 van de groep 238 %. Met die reserves kan de uitdovende bank zich 
handhaven boven het vereiste minimum van 100 %, zelfs bij ernstige stresssituaties. De 
Thesaurie houdt regelmatig toezicht op het risico dat de waarborg wordt ingeroepen via 
interne indicatoren op 24 maanden. Deze indicatoren wijzen momenteel op geen enkel 
gevaar.

In het kader van de gezondheidscrisis werden overigens nieuwe waarborgen toegekend354. 
De federale overheid heeft een waarborgstelsel geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en 
nieuwe kredietlijnen met een maximumduur van twaalf maanden, die de banken toeken-
nen aan leefbare niet-financiële ondernemingen en zelfstandigen.

Na afloop van het waarborgstelsel van maximum 50 miljard euro, zal worden onderzocht 
hoeveel verliezen werden geleden op de kredieten. De kosten zullen als volgt worden ver-
deeld over de financiële sector en de overheid:

• De eerste schijf van 3 % verlies zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
• 50 % van de verliezen tussen 3 % en 5 % zal worden gedragen door de financiële sector 

en 50 % door de overheid.
• 80 % van de verliezen boven 5 % zal worden gedragen door de overheid en 20 % door de 

financiële sector.

6 Expertisekosten

De FPIM laat haar gedelegeerde opdrachten uitvoeren door consultants en advocaten. Om 
transparantieredenen worden haar kosten sinds 2018 gedragen door de algemene uitgaven-
begroting355. De kosten beliepen 0,8 miljoen euro in 2019.

Om de steunmaatregelen ten gunste van Dexia op te volgen, laat de regering zich ook bij-
staan door juridische en financiële adviseurs waarvan de kosten 0,7 miljoen euro beliepen 
in 2019356.

353 De lCR is een kortetermijnratio (één maand) die door de Bazel III-akkoorden (2010) werd ingevoerd om het finan-
cieel systeem te versterken en die de internationale banken in staat moet stellen beter bestand te zijn tegen acute 
liquiditeitscrisissen. 

354 Wet van 27 maart 2020 tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredie-
ten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut 
en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

355 In sectie 18 – FOD Financiën is een specifieke basisallocatie ingeschreven (Algemene Uitgavenbegroting, BA 
18.61.02.12.11.05). Die kosten werden voordien (tussen 2008 en 2016) afgehouden van de dividenden van de FPim 
die aan de staat moesten worden gestort.

356 algemene uitgavenbegroting, basisallocatie 18.61.02.12.11.12 - externe bijstand in het kader van de staatswaar-
borgen. 
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7 Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te garanderen

7.1 Bilaterale leningen aan Griekenland
De volgende tabel schetst het aandeel van België in het eerste steunplan voor Griekenland.

Tabel 57 –  Rechtstreekse leningen aan Griekenland (in miljoen euro)

 
Door de Staat 

geleende 
bedragen

Door de Staat geïnde bedragen Saldo van de 
leningen2008-2019 2020 Totaal

Kapitaal 1.945,2 0,0 25,5 25,5 1.919,7

Commissies  9,7  9,7  

intresten  144,5 2,6 147,1  

Totaal 1.945,2 154,3 28,1 182,4 1.919,7

Bron: Federaal Agentschap van de Schuld

Griekenland is zoals gepland de leningen beginnen terugbetalen in 2020. Er worden terug-
betalingen verwacht tot en met 2041.

7.2 Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF)
De tijdelijke structuur EFSF357 heeft in totaal 185,5 miljard euro geleend aan lidstaten in 
moeilijkheden, te weten Griekenland358, Ierland en Portugal. Sindsdien verstrekt het EFSF 
geen leningen meer, maar het blijft zijn financiering verzekeren en het zal de terugbetalin-
gen ontvangen die worden verwacht tussen 2025 en 2070. Het EFSF heeft in 2019 in totaal 
29,8 miljard euro aan EFSF Bonds uitgegeven op de financiële markten. Portugal heeft dat-
zelfde jaar vervroegd 2,0 miljard euro terugbetaald.

Tabel 58 –  Tussenkomsten door het EFSF (in miljard euro)

 Geleende bedragen Terugbetalingen Saldo

griekenland 141,8 10,9 130,9

ierland 17,7 - 17,7

Portugal 26,0 2,0 24,0

Totaal 185,5 12,9 172,6

Bron: Europees Stabiliteitsmechanisme

7.3 Europees Stabiliteitsmechanisme
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een intergouvernementele organisatie naar 
internationaal publiek recht die de opdrachten van het EFSF heeft overgenomen. Het ESM 
wordt door de leden gefinancierd in de vorm van gestort kapitaal (80,5 miljard euro, België: 
2,8 miljard euro) en door de uitgifte van effecten (een totaal van 110,4 miljard euro eind 
2019359).

357 Belgische deelname in het kapitaal: 0,99 miljoen euro.
358 tweede steunplan voor griekenland.
359 european stability mechanism, Annual Report 2019, Publications Office of the european Union, luxemburg, 2020, 

128 p., www.esm.europa.eu.

https://www.esm.europa.eu/publications/esm-annual-report-2019
http://www.esm.europa.eu
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Tabel 59 –  Tussenkomsten door het ESM (in miljard euro)

 
 Maximumbedrag 

tussenkomsten toegestaan 
door de Staten

Geleende 
bedragen  

(2012-2018)
Terugbetalingen Saldo

Cyprus 9,0 6,3 0 6,3

spanje 100,0 41,3 17,6 23,7

griekenland 86,0 61,9 2,0 59,9

Totaal 195 109,5 19,6 89,9

Bron: ESM

Het ESM is tussengekomen voor drie van zijn leden, namelijk Cyprus, Spanje en Grieken-
land360. Die hulpplannen zijn afgesloten wat de uitgaven van het ESM betreft (leningen). De 
terugbetalingen zijn gepland in de periode 2025 tot 2027 voor Spanje, in de periode 2026 tot 
2031 voor Cyprus en in de periode 2034 tot 2060 voor Griekenland. Het ESM beschikte vol-
gens zijn balans over 65 miljard euro liquide middelen op 31 december 2019.

7.4 Andere maatregelen ten voordele van Griekenland
In 2012 werd een andere maatregel ten gunste van Griekenland goedgekeurd, namelijk de 
overdracht van de ontvangsten uit effecten van de Griekse overheidsschuld die de centrale 
banken aankochten in het kader van het Securities Market Program (SMP) van de Europese 
Centrale Bank ofwel voor eigen rekening in het kader van het Agreement on Net Financial 
Assets (ANFA), maar die maatregel werd in 2015 opgeschort omdat Griekenland zich niet 
aan de nadere regels van het programma had gehouden. Eind juni 2018 heeft de Eurogroep 
de maatregelen opnieuw geactiveerd, onder strikte voorwaarden. Voor 2020 worden de door 
België vereffende bedragen op 59,8 miljoen euro geraamd361 (in 2019 werd 43,1 miljoen euro 
vereffend362).

8 Steun van de Europese Unie in het kader van de gezondheidscrisis

Het post-COVID-19 relanceplan van de Europese Commissie dat op de Europese top 
van juli 2020 werd besproken, machtigt de commissie om 750 miljard euro op de markten 
te lenen363. Een bedrag van 5,5 miljard euro zou toekomen aan België. Dit voorstel moet nog 
worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Het gedeeltelijk en tijdelijk (tot in 2023) 
in gemeenschap brengen van die schuld zou een weerslag kunnen hebben op de overheids-
financiën van België.

Verschillende programma’s voor dringende hulp en voor investeringen (Corona Response 
Investment Initiative, Corona Response Investment Initiative Plus, Emergency Support In-
strument) werden gecreëerd of uitgebreid, waardoor de lidstaten en de regio’s niet-aange-
wende prefinancieringen hebben kunnen herbestemmen voor de maatregelen ter bestrij-
ding van het coronavirus.

360 Derde steunplan voor griekenland.
361 een bedrag van 13,75 miljoen euro ten laste van basisallocatie 18.61.18.35.20.01 (anFa) en een bedrag van 

46,08 miljoen euro ten laste van basisallocatie 18.61.18.35.20.02 (smP).
362 anFa: 11,3 miljoen euro, smP: 31,8 miljoen euro.
363 Deze som zou worden verdeeld over de lidstaten in de vorm van subsidies ten belope van 390 miljard euro en lenin-

gen ten belope van 360 miljard euro.
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Bovendien zal België waarschijnlijk de middelen moeten gebruiken van het SURE-pro-
gramma (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), bedoeld om de lidsta-
ten te helpen met de financiering van de uitzonderlijke uitgaven om arbeidsinkomsten te 
vervangen. Dit nieuwe instrument voor tijdelijke ondersteuning beoogt bij te dragen tot de 
bescherming van betrekkingen en werknemers die worden getroffen door de coronapan-
demie. Het zal financiële bijstand verlenen tot 100 miljard euro in totaal, in de vorm van 
leningen die door de Europese Unie tegen gunstige voorwaarden worden toegekend aan de 
lidstaten.

De opdrachten van het ESM werden eveneens uitgebreid na de coronacrisis. Op 
15 mei 2020 heeft het ESM een kredietlijn van maximum 240 miljard euro goedgekeurd die 
openstaat voor de landen van de Eurogroep om de crisis te financieren364. Vermits de Bel-
gische Schatkist geen financieringsprobleem heeft, zal België die kredietlijn a priori waar-
schijnlijk niet moeten gebruiken.

364 Pandemic Crisis Support, ten belope van 2 % van het bbp van de lidstaat.
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Toekenning van taaltoelagen: 
FOD Mobiliteit en Vervoer en 
FOD Binnenlandse Zaken
Het Rekenhof is nagegaan of de processen en internebeheersingsmaatregelen van de FOD 
BOSA, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Mobiliteit en Vervoer garanderen dat de taal-
toelagen worden betaald in overeenstemming met de regelgeving. Om in aanmerking te komen 
voor een taaltoelage moeten de personeelsleden in het bezit zijn van een bewijs van taalkennis, 
tewerkgesteld zijn in een dienst waar de kennis van een andere taal is vereist en een aanvraag 
indienen voor zo’n taaltoelage.

Het Rekenhof heeft de conformiteit van de uitbetaalde taaltoelagen gemeten aan de hand van 
gegevens over de door Selor afgeleverde bewijzen van taalkennis, de gestorte bedragen van de 
taaltoelagen en de diensten waarin de ontvangers van die taaltoelage zijn tewerkgesteld.

Het stelt vast dat de betalingssystemen van PersoPoint met redelijke zekerheid de bedragen 
voor nieuwe aanvragen voor taaltoelagen correct berekenen. De informatie-uitwisseling tus-
sen PersoPoint en Selor over de afgeleverde bewijzen van taalkennis kan echter beter.

PersoPoint en de FOD Mobiliteit en Vervoer moeten in overleg met elkaar de lijsten met admi-
nistratieve diensten die beantwoorden aan de voorwaarde voor toekenning van de taaltoelage, 
updaten. PersoPoint moet zijn instructies aanpassen om te garanderen dat de datum waarop 
het personeelslid de aanvraag indiende, in aanmerking wordt genomen en niet de datum waar-
op het bewijs van taalkennis werd afgeleverd.

Het Rekenhof herhaalt tot slot zijn aanbeveling om de bepaling van het koninklijk besluit van 
13 juli 2017 op te heffen die het mogelijk maakt een taaltoelage te ontvangen na een afwezigheid 
wegens ziekte van meer dan 30 opeenvolgende werkdagen.
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1 Inleiding

1.1 Reglementair kader en materialiteit

1.1.1	 Voorwaarden	om	een	taaltoelage	te	kunnen	genieten
Artikel 57 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en 
vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt bepaalt aan welke 
voorwaarden personeelsleden moeten beantwoorden om in aanmerking te komen voor een 
taaltoelage, namelijk:

1)  het bewijs hebben geleverd van kennis van de tweede of de derde landstaal voor 
een examencommissie bestaande uit de afgevaardigd bestuurder van Selor;

2)  toegewezen zijn aan een centrale dienst of aan een uitvoeringsdienst waarvan de 
activiteit het hele land bestrijkt, of aan een plaatselijke of gewestelijke dienst waar-
van het activiteitsgebied één van de gemeenten omvat van het bestuurlijke arron-
dissement Brussel-Hoofdstad en de faciliteitengemeenten beoogd in de artikelen 
5 tot 8 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd 
op 18 juli 1966;

3) een aanvraag indienen voor een taaltoelage.

Artikel 57 bepaalt: “Het aanvragen van de taaltoelage en deze taaltoelage genieten impliceert 
dat men kan gevraagd worden gebruik te maken van een andere landstaal naargelang van het 
bewezen competentieniveau in het kader van zijn betrekkingen met de diensten, met de perso-
neelsleden of met particulieren”.

Uit gesprekken met de administraties blijkt dat die laatste voorwaarde in de praktijk moei-
lijk te verifiëren is in de centrale diensten en enkel ter plaatse kan worden geverifieerd.

1.1.2 Bedragen van de toelagen
De artikelen 58 en 59 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 bepalen hoe de bedragen 
van de toelagen worden berekend. Het bedrag van de toelage hangt af van de moeilijkheids-
graad van het taalexamen waarvoor men slaagde. Een tabel die als bijlage bij het koninklijk 
besluit van 13 juli 2017 is opgenomen, vermeldt de bedragen van de maandelijkse taaltoe-
lagen op basis van het behaalde bewijs van taalkennis365. De bedragen variëren van 20 tot 
110 euro bruto per maand366.

Personeelsleden die meerdere bewijzen van taalkennis hebben behaald voor dezelfde twee-
de taal, ontvangen de hoogste toelage. Personeelsleden die voor twee talen beantwoorden 
aan de voorwaarden om een taaltoelage toegekend te krijgen, ontvangen de twee toelagen. 
Het totaalbedrag mag echter niet hoger zijn dan 150 % van de hoogste toelage.

Artikel 63, §  1, van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel 
van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse voorziet in een specifiek bedrag van 
223,11 euro bruto per maand367 voor de analisten van OCAD.

365 De indeling van die bewijzen van taalkennis in categorieën berust op de bepalingen van het koninklijk besluit van 
8 maart 2001 betreffende de taalexamens.

366 Die op 1 april 2020 geïndexeerde bruto maandbedragen liggen tussen 36,56 en 191,51 euro. De maandbedragen 
zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01. De vermeerderingscoëfficiënt is 1,7410 op 1 april 2020.

367 Dat geïndexeerde brutomaandbedrag op 1 april 2020 beliep 388,43 euro. Het maandbedrag is gekoppeld aan spil-
index 138,01. De vermeerderingscoëfficiënt is 1,7410 op 1 april 2020.
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Voor de federale administraties die klant zijn bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD 
BOSA) vertegenwoordigt het bedrag van de betaalde toelagen 15.686.803 euro in 2019.

De volgende tabel geeft een overzicht van de bedragen per administratie.

Tabel 60 –  Bedragen die PersoPoint in 2019 betaalde bij wijze van taaltoelagen

Klant Gemiddeld aantal betrokken 
personeelsleden per maand

Geïndexeerd  
brutototaalbedrag op 

jaarbasis (in euro)

FOD Financiën 5.655 5.152.547,36

FOD Buitenlandse Zaken 1.160 1.810.498,03

FOD Binnenlandse Zaken 1.870 1.651.105,84

FOD Justitie 1.195 1.099.797,49

FOD economie 846 876.991,80

FOD sociale Zekerheid 786 831.276,20

FOD BOsa 548 576.932,05

FOD mobiliteit en Vervoer 602 564.301,02

FOD Werkgelegenheid en arbeid 413 422.602,08

FOD Kanselarij 140 169.640,57

POD Wetenschapsbeleid 100 121.889,08

POD maatschappelijke integratie 90 77.400,83

andere (*) 2.649 2.511.193,29

Totaal 16.054 15.866.175,64
(*)  nog 41 andere instellingen zijn klant bij PersoPoint.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD BOSA

1.1.3	 Datum	van	inwerkingtreding
De toelage is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 
het personeelslid aan de toekenningsvoorwaarden beantwoordt.

1.1.4 Schorsing van het recht op de taaltoelage
De algemene principes vervat in artikel 4, 1e lid, van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 be-
palen dat de toelagen, toegekend aan personeelsleden van het openbaar ambt, niet verschul-
digd zijn als het personeelslid meer dan 30 opeenvolgende werkdagen afwezig is. Artikel 4, 
4e lid, van datzelfde besluit voorziet echter in uitzonderingen op dat principe368.

Wat specifiek de taaltoelagen betreft, voorziet artikel 62 van het koninklijk besluit van 
13 juli 2017 in bijkomende afwijkingen op die principes. Zo blijft het recht op de taaltoelage 
gewaarborgd na 30 opeenvolgende werkdagen afwezigheid in de gevallen vervat in artikel 

368 Komen niet in aanmerking voor de registratie van de dertig werkdagen: ouderschapsverlof, verlof verbonden aan 
de bescherming van het moederschap, recuperaties toegekend in het kader van de overschrijdingen van de grens 
die is bepaald in de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd in de openbare sector, het jaarlijkse vakantieverlof, een afwezigheid als gevolg van een arbeidsongeval, 
een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte.
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4, 2e lid, maar ook in geval van ziekte, adoptieverlof, opvangverlof, pleegzorgverlof en loop-
baanonderbreking om palliatieve zorg of medische bijstand te kunnen verlenen.

In dat verband had het Rekenhof, in zijn verslag over het onderzoek van de toelagen en ver-
goedingen aan het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken369, de wetgever aanbevolen 
de afwijking in verband met afwezigheden wegens ziekte op te heffen. Die aanbeveling, die 
niet werd uitgevoerd, betreft de hele federale openbare sector.

1.1.5 PersoPoint
PersoPoint is het secretariaat dat instaat voor de loon- en personeelsadministratie bij de 
federale overheid. Het werd opgericht op 1 januari 2016 en behoort tot de FOD BOSA sinds 
1 maart 2017. PersoPoint biedt zijn klanten diensten inzake loon- en personeelsadministra-
tie aan, alsook juridisch advies en diensten in verband met rapportering. Het dienstverle-
ningsniveau van PersoPoint is echter niet voor alle klanten hetzelfde.

1.1.6 Loonmotoren van PersoPoint
Momenteel wordt er met twee loonmotoren gewerkt: de oude (SLR4) en de nieuwe 
(PersoPay).

SLR4 is louter een loonmotor. Als de gegevens van een personeelslid een aanpassing ver-
gen, zijn het de werkgevers die daarvoor zorgen. De applicatie bevat de geldelijke en andere 
rechten en berekent de nettowedde.

PersoPay is een geïntegreerd systeem voor HR-personeelsbeheer.

Op termijn zullen alle weddes van alle personeelsleden van de federale overheid worden 
berekend door de nieuwe loonmotor PersoPay.

Sinds 1 april 2020 wordt die gebruikt om een deel van de toekenningsvoorwaarden voor ele-
menten van de bezoldiging te berekenen en te beheren. PersoPoint betaalt reeds de wedde 
van de personeelsleden van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD BOSA, de POD Maat-
schappelijke Integratie en de Regie der Gebouwen.

Voor andere organisaties (FOD Binnenlandse Zaken, FOD Economie, Belspo en de federale 
wetenschappelijke instellingen, FOD Justitie (centrale diensten)), wordt de personeelsad-
ministratie beheerd met de applicatie Scope370, maar worden de weddes nog berekend met 
SLR4.

369 Rekenhof, Toelagen en vergoedingen aan het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2013, 19 p., www.rekenhof.be.

370 scope is een softwareapplicatie waarmee de personeelsadministratie kan worden beheerd. De personeelsleden 
kunnen in scope aanvragen doen voor bepaalde verloven en afwezigheden, en ze kunnen hun persoonlijke gege-
vens inkijken of wijzigen. Ze hebben ook toegang tot hun personeelsdossier waarin elementaire persoonsgegevens 
zijn opgenomen (aanwerving, loopbaanverloop, opleiding en ontwikkeling, arbeidsstelsel, wedde, uitdiensttre-
ding). leidinggevenden kunnen bepaalde verlofaanvragen van hun medewerkers goedkeuren of de afwezigheden 
opvolgen via de module scope-mss (Manager Self Service).

https://www.rekenhof.be/Docs/2013_35_VergoedingenBinnenlandseZaken.pdf
http://www.rekenhof.be
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1.2 Audit door het Rekenhof
Het Rekenhof is nagegaan of de processen en internebeheersingsmaatregelen van de FOD 
BOSA, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Mobiliteit en Vervoer garanderen dat de 
taaltoelagen worden betaald in overeenstemming met de regelgeving.

De keuze om de FOD’s Binnenlandse Zaken en Mobiliteit en Vervoer te auditeren in hun 
hoedanigheid van klant van PersoPoint, berust op het aantal betaalde toelagen, het bestaan 
van zowel centrale als regionale diensten en het feit dat ze niet in dezelfde mate in Perso-
Point zijn geïntegreerd.

De taaltoelagen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer worden vastgesteld, betaald en gecontro-
leerd door PersoPoint. Van de 1.069371 personeelsleden van die FOD ontvangen er 602372 een 
taaltoelage (d.i. 56 %).

Bij de FOD Binnenlandse Zaken worden de taaltoelagen betaald door PersoPoint, maar 
voor een deel van de personeelsleden is de bijbehorende administratie nog in handen van 
de werkgever. De FOD telt 5.343 personeelsleden373, waarvan er 1.870374 (d.i. 35 %) een taal-
toelage ontvangen.

1.3 Tegensprekelijke procedure
Het ontwerpartikel werd besproken in het kader van een tegensprekelijke procedure met de 
verantwoordelijken van de FOD’s BOSA, Binnenlandse Zaken en Mobiliteit, alsook met de 
beleidscel van de minister van Ambtenarenzaken.

2 Beheersing van de risico’s i.v.m. de toekenning en betaling van 
taaltoelagen

2.1 Toekenning van de toelagen
Elk proces start wanneer een personeelslid dat slaagde voor een taaltest bij Selor, een taal-
toelage aanvraagt. Het proces eindigt op het moment dat de toelage deel gaat uitmaken van 
de wedde en de betrokkene kan verifiëren dat hij het bedrag ontvangt waarop zijn bewijs 
van taalkennis recht geeft.

2.1.1	 Proces	bij	de	FOD	Binnenlandse	Zaken	voor	personeelsleden	in	continudienst
Het personeelslid van de FOD Binnenlandse Zaken bezorgt het bij Selor behaalde bewijs 
van taalkennis aan de dienst P&O van de FOD Binnenlandse Zaken op centraal niveau, die:

• nagaat of de voorwaarden voor het toekennen van een taaltoelage vervuld zijn;
• manueel het bedrag bepaalt van de toelage die op grond van het bewijs van taalkennis 

kan worden toegekend;
• het bewijs en het bedrag van de toelage registreert in de database Ulis375;

371 Bron: Source Info Centre (Dg Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOsa), cijfers op 31 december 2019.
372 Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD BOsa.
373 Bron: Source Info Centre, cijfers op 31 december 2019.
374 Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD BOsa.
375 Personeelsdatabase van de FOD Binnenlandse Zaken waarvan de gegevens nog niet zijn getransfereerd naar 

PersoPoint.
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• een opgave der wijzigingen376 invult en bezorgt aan PersoPoint voor registratie door de 
SLR4-betalingsverantwoordelijke.

Als iemand van dienst verandert, stelt de dossierbeheerder van de dienst P&O van de FOD 
Binnenlandse Zaken een opgave der wijzigingen op. Hij beschikt over een checklist waarop 
de elementen zijn vermeld die gecontroleerd moeten worden om na te gaan of de betrok-
kene aan de wettelijke voorwaarden voldoet om een taaltoelage te genieten.

2.1.2 Procedure voor de personeelsleden die worden beheerd door de FOD BOSA
Om een taaltoelage te genieten, dient het personeelslid een aanvraag in via de module 
ESS377 van Scope. Daardoor ontvangt de dossierbeheerder van PersoPoint een signaal (in de 
vorm van een ticket) en heeft hij vijf dagen de tijd om de informatie te verwerken. Er zijn 
twee mogelijke opties: ofwel zitten de gegevens van het personeelslid al in PersoPay, ofwel 
zitten ze nog in SLR4.

Procedure bij PersoPoint voor in SLR4 opgenomen klanten
Sinds 1 juni 2019 registreert de dossierbeheerder het bewijs van taalkennis in de applicatie 
Scope. Hij moet manueel verifiëren of het personeelslid in een dienst werkt die recht geeft 
op een taaltoelage. Tot 1 juli 2020 bepaalde de dossierbeheerder manueel het bedrag van de 
toelage op grond van het bewijs van taalkennis. Sinds die datum voert Scope de berekening 
automatisch uit. De dossierbeheerder creëert een opgave der wijzigingen en bezorgt die 
informatie aan de SLR4-betalingsverantwoordelijke. Die laatste voegt de taaltoelage toe in 
de loonmotor SLR4.

Proces bij PersoPoint voor in PersoPay opgenomen klanten
De dossierbeheerder behandelt het ticket en verifieert manueel of het personeelslid in een 
dienst werkt die recht geeft op een taaltoelage. Hij valideert dan het bewijs van taalkennis 
en voegt de met het bewijs overeenstemmende taaltoelage toe in Scope. Het bedrag wordt 
automatisch door Scope berekend op basis van het bewijs van taalkennis dat de aanvrager 
heeft voorgelegd. De toepassing van de beperking tot 150 % in geval van cumulatie is geau-
tomatiseerd in Scope.

Als iemand van dienst verandert, moet de dossierbeheerder, ongeacht de loonmotor, ma-
nueel verifiëren of de taaltoelage wettelijk gezien nog altijd mag worden toegekend, maar 
er bestaat geen enkele gedocumenteerde procedure voor die verificatie. Er moet enkel een 
opgave der wijzigingen worden opgemaakt voor de werkgevers waarvoor de nieuwe loon-
motor nog niet wordt gebruikt. Het gaat hier dus enkel om de FOD Binnenlandse Zaken.

2.1.3 Controle van de regelmatigheid van de toelagen
Bij PersoPoint beschikt elke dossierbeheerder over een portefeuille met personeelsleden 
die hij moet beheren. De teamcoördinator kan beslissen over uit te voeren ad hoc controles 
aangaande wedde-elementen in dossiers die door zijn team worden beheerd. Die controles 
zijn niet verplicht noch genormeerd.

376 een opgave der wijzigingen is een geformaliseerd document waarin administratieve gegevens zijn opgenomen die 
een impact hebben op de wedde en op de geldelijke loopbaan van een personeelslid.

377 Employee Self Service is een interface waarmee een personeelslid zelf elke verandering in zijn persoonlijke situatie 
kan doorgeven: bankrekeningnummer, adres, burgerlijke staat ...
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De controlemiddelen waarvoor de dossierbeheerders beschikken variëren op basis van de 
loonmotor:

• In SL4 is er geen systematische controle van de effectieve betaling van de taaltoelagen.
• In Persopay worden elke maand controlelijsten ter beschikking gesteld van de dossier-

beheerders. Daarmee kunnen de verschillen tussen de bedragen die tijdens twee opeen-
volgende maanden aan een personeelslid werden betaald, worden geïsoleerd. Alle on-
derbrekingen van betalingen en alle nieuwe betalingen van een taaltoelage worden op 
die manier geïdentificeerd en moeten worden onderworpen aan een grondige controle.

2.2 Risico’s en intern toezicht op het proces voor de toekenning van toelagen
Het Rekenhof heeft verschillende risico’s geïdentificeerd die samenhangen met het proces 
voor de toekenning van taaltoelagen:

• risico’s i.v.m. een verkeerde bepaling van het bedrag van de taaltoelage op basis van het 
bewijs van taalkennis, of bij afwezigheid daarvan;

• risico’s i.v.m. de voorwaarden qua administratieve standplaats;
• risico’s i.v.m. de bepaling van de datum vanaf wanneer het recht op de toelage ingaat.

2.2.1	 Bewijzen	en	bedragen	van	de	toegekende	toelage
De geïdentificeerde risico’s houden verband met de bepaling van het bedrag van de toe-
lage op basis van het niveau van het bewijs van taalkennis, en met de toekenning van een 
toelage wanneer een bewijs van taalkennis ontbreekt. Die risico’s vloeien voort uit de com-
plexiteit van de beslissingsstructuur als meerdere bewijzen van taalkennis in aanmerking 
moeten worden genomen om het bedrag van de toelage te bepalen.

De eerste controlemaatregel berust op een verificatie door het personeelslid zelf. Dat is ech-
ter niet voldoende, meer bepaald in het geval dat de dossierbeheerder een te hoog bedrag 
heeft vastgelegd.

Uit de analyse van de gegevens van Selor over de bewijzen van taalkennis die werden afge-
leverd aan personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken blijkt dat het risico op toeken-
ning van een taaltoelage zonder dat een bewijs van taalkennis aanwezig is, zich niet heeft 
voorgedaan. De hierna opgelijste internebeheersingsmaatregelen dragen ertoe bij dat risico 
in de hand te houden, zowel voor de FOD Binnenlandse Zaken als voor de FOD Mobiliteit:

• de instructies bepalen dat het bewijs van taalkennis systematisch gecontroleerd moet 
worden en vervolgens geregistreerd moet worden om het bedrag van de toelage te be-
palen;

• het ticketsysteem (voor de FOD Mobiliteit en voor BU1 en BU3 van de FOD Binnen-
landse Zaken) garandeert de functiescheiding tussen het personeelslid dat de toelage 
aanvraagt en de dossierbeheerder.

Nieuwe aanvragen voor taaltoelagen
Vermits het bedrag van de toelage automatisch wordt bepaald op basis van alle bewijzen 
van taalkennis die in Scope zijn geregistreerd, wordt het risico op fouten bij de bepaling van 
het toelagebedrag in de hand gehouden voor de personeelsleden van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer en voor de personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken (BU1 en BU3).
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Het risico op fouten wordt echter minder in de hand gehouden voor de personeelsleden 
die worden beheerd door de dienst P&O van de FOD Binnenlandse Zaken. Daar worden de 
bedragen immers nog manueel bepaald door de dossierbeheerder. Op termijn zal het risico 
onder controle zijn omdat die dienst P&O toetreedt tot PersoPoint, wat betekent dat de be-
dragen van de toelagen dan op geautomatiseerde wijze zullen worden bepaald (zie punt 3.1).

Opsporing van fouten die al bestonden vóór de migratie naar Scope en PersoPay
Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer werden de gegevens uitgezuiverd door de toelagen die 
PersoPay berekende te kruisen met de in SLR4 geregistreerde bedragen.

Uit de datacleaning die plaatsvond bij de invoering van PersoPay bleken er 45 dossiers te 
zijn waarin een bedrag was geregistreerd in SLR4 terwijl er geen bewijs van taalkennis 
was geregistreerd in Scope. Bij diezelfde controle werden ook 29 dossiers geïdentificeerd 
waarin de bedragen berekend op basis van de bewijzen van taalkennis verschilden van de 
in SLR4 geregistreerde bedragen.

De methode die PersoPoint gebruikt om die gegevens te verifiëren is niettemin beperkt: ze 
berust op een vergelijking van gegevens van uiteenlopende aard (bewijzen van taalkennis 
en toelagebedragen) die evenwel van dezelfde bron afkomstig zijn, namelijk de klant van 
PersoPoint. Na deze analyse door PersoPoint werd de FOD Mobiliteit verzocht één en ander 
te controleren, waarna de gegevens met betrekking tot de bewijzen van taalkennis konden 
worden gecorrigeerd zonder impact op de bedragen in de oude loonmotor. Deze analyse, 
die is gebaseerd op de gegevens, is moeten worden aangevuld met een systematische verifi-
catie van de bewijzen van taalkennis.

Vóór de conversie naar Scope werd voor de getransfereerde personeelsleden van de FOD 
Binnenlandse Zaken (BU1 en BU3) uitsluitend een concordantietest uitgevoerd om na te 
gaan of de bedragen in Ulis, de database voor personeelsbeheer, strookten met de bedra-
gen in SLR4. De bedragen die werden berekend op basis van de bewijzen van taalkennis, 
werden niet getest. In het digitale dossier van de personeelsleden zit niet systematisch een 
kopie van het bewijs van taalkennis.

De FOD Binnenlandse Zaken merkt op dat zijn proces eerder gericht was op het controleren 
van de aanwezigheid van het bewijs van taalkennis van Selor dan op de gevolgen van dat 
bewijs op het te betalen bedrag.

Tijdens de audit besliste PersoPoint dat de klant voortaan de in SLR4 geregistreerde toela-
gen zal moeten controleren alvorens over te gaan tot migratie. Het Rekenhof beveelt Perso-
Point aan om die datacleaning aan te vullen met een controle waarbij de gegevens worden 
gekruist met de door Selor geregistreerde bewijzen van taalkennis.

2.2.2 Voorwaarden in verband met de standplaats
De taaltoelage kan worden toegekend als het personeelslid is toegewezen aan een centrale 
dienst of aan een uitvoeringsdienst waarvan de activiteit het hele land bestrijkt of aan een 
plaatselijke of gewestelijke dienst waarvan het activiteitsgebied een van de gemeenten om-
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vat bedoeld in artikelen 5 tot 8 van de gecoördineerde wetten378 (het betreft de zogeheten 
faciliteitengemeenten).

Het risico houdt in dat de dossierbeheerder de in aanmerking komende diensten verkeerd 
identificeert. Om dat risico in te dijken, beschikken de dossierbeheerders bij de FOD Mo-
biliteit en Vervoer en bij de FOD Binnenlandse Zaken over een exhaustieve lijst van de 
diensten in kwestie.

In maart 2020 heeft de personeelsdienst van de FOD Binnenlandse Zaken een gerichte 
controle uitgevoerd om na te gaan of de voorwaarde in verband met de standplaats in acht 
werd genomen bij personeelsleden die een taaltoelage genieten. Die controle wees uit dat 
een aantal personeelsleden een taaltoelage genoten terwijl ze niet werkten in één van de 
diensten uit de voormelde lijst van de FOD Binnenlandse Zaken.

Een dergelijke controle werd daarentegen niet uitgevoerd bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. 
Het zou de teamcoördinator zijn die daarvoor moet zorgen, maar die heeft geen instructies 
daarover gekregen.

2.2.3 Begindatum van het recht op de toelage
De regelgeving bepaalt dat het recht op de toelage aanvangt op de eerste dag van de maand 
volgend op de maand waarin het personeelslid voldoet aan de toekenningsvoorwaarden 
vervat in artikel 57 van het koninklijk besluit van 17 juli 2017.

Er werden twee risico’s geïdentificeerd. Het eerste houdt verband met de bepaling van de 
datum waarop de aanvraag werd ingediend en het tweede betreft de inaanmerkingneming 
van de datum van het bewijs van taalkennis in plaats van de datum van de aanvraag (zie 
punt 3.3).

3	 Door	het	Rekenhof	uitgevoerde	verificaties

Het Rekenhof heeft de bedragen van de betaalde taaltoelagen gecontroleerd op basis van de 
bewijzen van taalkennis geregistreerd door Selor, de voorwaarden i.v.m. de standplaats en 
de datum waarop het recht op een taaltoelage inging.

3.1 Bewijzen van taalkennis en bedragen van de toegekende toelagen

3.1.1 FOD Mobiliteit en Vervoer
Aan de hand van de gegevens in PersoPay heeft het Rekenhof de bedragen van de toelagen 
gecontroleerd voor de FOD Mobiliteit en Vervoer, op basis van:

• de bewijzen van taalkennis die PersoPoint registreert in Scope, het programma voor 
personeelsbeheer;

• de in de regelgeving vastgelegde toelagebedragen die mogen worden toegekend per type 
bewijs van taalkennis379;

• afwezigheden die een impact hebben op de wedde.

378 artikel 57, 2°, van het koninklijk besluit van 13 juli 2017.
379 Koninklijk besluit van 13 juli 2017.
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Het Rekenhof heeft voor de maand april 2020 alle geïndexeerde brutobedragen berekend 
die kunnen worden toegekend aan de personeelsleden van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 
Het stelt vast dat die bedragen stroken met de bedragen afkomstig van de automatische 
berekening door PersoPay.

3.1.2	 FOD	Binnenlandse	Zaken
Het Rekenhof heeft de bedragen gecontroleerd die de dossierbeheerders manueel bereken-
den aan de hand van gegevens van Selor over de afgeleverde bewijzen van taalkennis. Het 
voerde die controles uit op basis van:

• een extractie van gegevens over de bewijzen van taalkennis die Selor afleverde aan per-
soneelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken die in april 2020 een taaltoelage ontvin-
gen;

• de in de regelgeving vastgelegde toelagebedragen die mogen worden toegekend per type 
bewijs van taalkennis.

Het Rekenhof heeft de brutobedragen berekend en vergeleken met de bedragen in de loon-
motor SLR4.

Uit die analyse is, op een totaal van 1.847 personeelsleden, het volgende gebleken:

• 1.692 personeelsleden (91,60 %) ontvangen een toelage die strookt met het door Selor 
afgeleverde bewijs van taalkennis.

• 106 personeelsleden (5,75 %) ontvangen een lagere toelage dan het bedrag waarop ze 
aanspraak kunnen maken op grond van het door Selor geregistreerde bewijs van taal-
kennis. In 102 gevallen heeft de FOD Binnenlandse Zaken het bewijs van taalkennis dat 
overeenstemt met de hogere toelage niet ontvangen van het personeelslid. In de vier 
andere gevallen gaat het om een bewijs van taalkennis van de derde landstaal waarvoor 
geen toelage werd aangevraagd.

• 49 personeelsleden (2,65 %) ontvangen een hogere toelage dan het bedrag waarop ze aan-
spraak kunnen maken op grond van het door Selor geregistreerde bewijs van taalkennis. 
De FOD Binnenlandse Zaken kan die situaties niet verantwoorden380. De maandelijkse 
impact van die vergissingen beloopt 2.934 euro. PersoPoint zal die dossiers onderzoeken 
in overleg met de dienst P&O van de FOD Binnenlandse Zaken en rechtzettingen door-
voeren om de situatie in overeenstemming te brengen met de regelgeving.

380 Het Rekenhof heeft de FOD Binnenlandse Zaken tijdens de audit een steekproef van 34 op de 49 dossiers voorge-
legd van personeelsleden die, op basis van de analyse van de door selor geregistreerde bewijzen van taalkennis, 
een te hoog toelagebedrag ontvingen. in één van die dossiers heeft de FOD de informatie over de behaalde bewij-
zen van taalkennis aangevuld, waardoor dat dossier van de lijst kon worden geschrapt. Voor de 33 andere dossiers 
beschikte de FOD niet over informatie die de vaststelling van het Rekenhof kon ontkrachten. Na afloop van de 
audit werden de gegevens van de overige vijftien dossiers van deze bevolking op vraag van de FOD Binnenlandse 
Zaken aan hem meegedeeld opdat hij die zou kunnen onderzoeken en de nodige maatregelen nemen.
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3.2 Voorwaarden i.v.m. de standplaats
Het Rekenhof heeft de diensten waaraan de personeelsleden van de FOD Mobiliteit en Ver-
voer en van de FOD Binnenlandse Zaken zijn toegewezen381, vergeleken met de lijsten van 
de diensten waarvoor toekenning van een taaltoelage is toegestaan. Deze lijsten bevatten 
alle diensten waarvoor PersoPoint, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Binnenlandse 
Zaken oordelen dat is voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 57 van het koninklijk 
besluit van 13 juli 2017.

Uit de vergelijking die het Rekenhof heeft gemaakt op basis van de gegevens van PersoPoint 
blijkt dat 52 personeelsleden van de FOD Mobiliteit en Vervoer een taaltoelage ontvangen 
terwijl ze in een dienst werken die niet voorkomt op de lijst die beantwoordt aan de voor-
waarde van artikel 57, 2°, van het koninklijk besluit van 13 juli 2017. Bij de FOD Binnenlandse 
Zaken doet die situatie zich voor bij amper drie personeelsleden. Die drie gevallen waren al 
geïdentificeerd bij een controle door de personeelsdienst van de FOD Binnenlandse Zaken, 
en waren in behandeling op het moment van de audit.

In antwoord op het onderzoek van het Rekenhof stelt de FOD Mobiliteit en Vervoer vast 
dat voor de tweede voorwaarde van artikel 57 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017, er 
een gebrek was aan duidelijkheid in de communicatie en aan samenwerking met PersoPoint 
voor wat betreft de kwalificatie van de diensten die niet in Brussel zijn gelegen. Bij de FOD 
Mobiliteit en Vervoer zijn de twintig diensten waarin de 52 personeelsleden zijn tewerkge-
steld uitzonderlijk werkzaam over het hele land.

Zo verduidelijkt de FOD Mobiliteit en Vervoer dat bijvoorbeeld de activiteiten van de lo-
ketten van de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen) verspreid zijn over het hele land. Hij 
voegt eraan toe dat de loketten van de DG Scheepvaart van Antwerpen, Oostende en Gent 
bevoegd zijn voor het hele land.

Het Rekenhof raadt PersoPoint en de FOD Mobiliteit en Vervoer aan de lijst met de diensten 
van de FOD Mobiliteit en Vervoer die beantwoorden aan de tweede voorwaarde van artikel 
57 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 te verifiëren en te actualiseren.

3.3 Begindatum van het recht op de toelage
Het Rekenhof heeft voor de toelagen die met terugwerkende kracht werden betaald in de 
maanden oktober en november 2019 gecontroleerd of systematisch rekening werd gehou-
den met de datum van de aanvraag om de begindatum van het recht op de taaltoelage te 
bepalen.

381 Die diensten zijn geregistreerd in scope voor de FOD mobiliteit en Vervoer alsook voor BU1 en BU3 van de FOD 
Binnenlandse Zaken, en de code voor de budgettaire aanrekening is opgenomen in loonmotor slR4 voor de dienst 
P&O van de FOD Binnenlandse Zaken.
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De controle had betrekking op 2.416 personeelsleden en wees uit dat:

• bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, in een dossier waarbij de taaltoelage in septem-
ber 2019 werd aangevraagd, de terugwerkende kracht verkeerdelijk werd toegepast tot 
de datum waarop het bewijs van taalkennis werd afgeleverd (juli 2014). De FOD Mobi-
liteit en Vervoer heeft beslist de onterecht betaalde sommen terug te vorderen bij de 
betrokkene;

• bij de FOD Binnenlandse Zaken werd voor drie aanvragen die in september en okto-
ber 2019 werden ingediend, de terugwerkende kracht toegepast tot de datum waarop 
het bewijs van taalkennis werd afgeleverd382. PersoPoint verklaart die gevallen door te 
stellen dat er op het moment van de migratie een slecht begrip was bij de FOD.

Het Rekenhof beveelt PersoPoint aan zijn instructies aan te passen en een ruimere con-
trole uit te voeren383 van de gevallen waarbij de begindatum van het recht op de toelage 
voorbijgaat aan de datum waarop de toelage werd aangevraagd, om die situaties te kunnen 
corrigeren.

4 Conclusie en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat sinds 1 juli 2020 en de automatisering van de berekeningen in 
de loonmotor SLR4, de twee systemen (PersoPay en SLR4) de taaltoelagen met redelijke 
zekerheid correct berekenen.

Het formuleert niettemin de volgende aanbevelingen:

• Wat de overeenstemming tussen het type bewijs van taalkennis en de betaalde toelage 
betreft, moet PersoPoint zich ervan vergewissen, op basis van het bewijs van taalkennis 
of een kopij daarvan, dat het betaalde bedrag overeenstemt met het bewijs van taal-
kennis dat door Selor werd afgeleverd. Deze verificatie kan worden versneld door op 
gestructureerde wijze informatie uit te wisselen met Selor over de afgeleverde bewijzen 
van taalkennis en een analyse van deze informatie.

• De lijst met administratieve diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer die beantwoorden 
aan de tweede voorwaarde van artikel 57 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 moet 
door PersoPoint worden geüpdatet in overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer.

• Wat de datum van opening van het recht op de toelage betreft, zou PersoPoint zijn in-
structies moeten aanpassen om te garanderen dat de datum waarop het personeelslid de 
aanvraag indiende, in aanmerking wordt genomen (en niet de datum waarop het bewijs 
van taalkennis werd afgeleverd).

Tot slot herhaalt het Rekenhof zijn aanbeveling om de bepaling op te heffen die in het ko-
ninklijk besluit van 13 juli 2017 is opgenomen en die toelaat een taaltoelage te ontvangen na 
een afwezigheid wegens ziekte van meer dan dertig opeenvolgende werkdagen.

382 De bewijzen van taalkennis werden afgeleverd in juni 2017, april 2016 en juni 2011.
383 teruggaan tot 1 juni 2019. Dat is de datum waarop de dossierbeheerders van BU1 en BU3 in PersoPoint werden 

opgenomen. 
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Digitalisering van de 
collecties van de federale 
wetenschappelijke instellingen 
en van het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief – opvolging
In 2018 onderzocht het Rekenhof de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patri-
monium van de federale wetenschappelijke instellingen en van het Koninklijk Belgisch Filmar-
chief. Het stuurde toen een brief met opmerkingen en aanbevelingen naar de minister bevoegd 
voor Wetenschapsbeleid, naar Belspo, naar de federale wetenschappelijke instellingen en naar 
het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

In juli 2020 heeft het Rekenhof onderzocht welk gevolg er aan zijn aanbevelingen uit 2018 is ge-
geven. Die zijn in het algemeen opgevolgd, maar zijn niet allemaal volledig uitgevoerd. Dat is 
onder meer het geval voor de volledige inventarisering van het patrimonium en de omkadering 
van Belspo die moet worden uitgebreid tot de kwaliteit van de digitalisering, tot de digitalise-
ringsprojecten buiten het hoofdprogramma Digit en tot de uitwerking van een overkoepelende 
strategie om het gedigitaliseerde patrimonium te valoriseren.

1 Inleiding

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo), de federale wetenschappelijke instellingen die res-
sorteren onder het federale wetenschapsbeleid384 (FWI’s) en het Koninklijk Belgisch Film-
archief (KBF) 385 digitaliseren sinds 2005 het wetenschappelijke en culturele erfgoed van de 
federale Staat via het Digit-programma. Het Rekenhof heeft in 2017-2018 een audit aan dat 
programma gewijd, waarbij het aanbevelingen formuleerde voor Belspo, de FWI’s en het 
KBF (zie punt 1.2). Dit artikel is een opvolging daarvan.

1.1 Situering
De federale Staat beschikt over een aanzienlijk wetenschappelijk, historisch en cultureel 
erfgoed. De ministerraad heeft in 2005 het Digit-programma in het leven geroepen om de 

384 Rijksarchief, het studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij (Cegesoma, dat op 1 ja-
nuari 2016 in het Rijksarchief werd geïntegreerd), het Koninklijk meteorologisch instituut van België (Kmi), het 
Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium (KiK), het Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschap-
pen (KBin), de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), het Koninklijk museum voor midden-afrika (Kmma), de 
Koninklijke musea voor Kunst en geschiedenis (KmKg), de Koninklijke musea voor schone Kunsten van België 
(KmsKB), de Koninklijke sterrenwacht van België en Planetarium (KsB). Het Koninklijk Belgisch instituut voor 
Ruimte-aëronomie (BiRa) heeft niet deelgenomen aan Digit 03, maar wel aan Digit 04.

385 Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is een stichting van openbaar nut die wordt gesubsidieerd door het federale 
wetenschapsbeleid.
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digitalisering van dat erfgoed te versnellen, die cruciaal is om het erfgoed te vrijwaren en 
te valoriseren. Dat programma is sinds 2019 in zijn vierde fase gekomen (zie Tabel 61) en 
dekt de collecties van de tien FWI’s die ressorteren onder het federale wetenschapsbeleid 
en de collectie van het KBF (met de term “instelling” worden in dit artikel de FWI’s en het 
KBF bedoeld).

Tabel 61 –  Fasen van het digitaliseringsprogramma Digit

Fasen Periode Budget
(in miljoen euro) Commentaar

Digit 01 2005-2012 32,5 eerste fase, die 9 prioritaire projecten op 
60 geïdentificeerde projecten implementeerde, 
waaronder verschillende projecten voor catalogisering 
van de collecties.

Digit 02 20 jaar vanaf 
het sluiten 
van de PPs

390 geraamd Beoogde publiek-private samenwerking (5 jaar 
investeringen en 15 jaar exploitatie); dit project 
werd opgegeven, onder meer wegens budgettaire 
beperkingen, en werd vervangen door Digit 03.

Digit 03 2014-2018 30 167 projecten voor digitalisering en verrijking van de 
gegevens, die werden gekozen na een voorbereidende 
fase in 2013(*). langetermijnbewaring van de 
gedigitaliseerde inhoud en valorisatie ervan.

Digit 04 2019-2024 39,5 Deze fase loopt; ze omvat 217 digitaliseringsprojecten 
en blijft de langetermijnbewaring van de 
gedigitaliseerde inhoud verder mogelijk maken.

(*)  Deze fase impliceerde dat verschillende FWi ’s gemeenschappelijke projecten moesten realiseren waarmee de be-
hoeften konden worden bepaald, de beschikbare technische oplossingen vergeleken en een werkmethode gedefini-
eerd op basis van de goede praktijken van de FWi ’s. Daardoor konden ook de contracten van het digitaliseringsper-
soneel die op vervaldag kwamen, worden verlengd tot eind 2013.

Bron: Rekenhof, op basis van het evaluatieverslag van Digit 01, het advies van de Inspectie van Financiën 
van 29 december 2016 en de nota aan de ministerraad van 3 december 2018

Het Digit 03-programma was opgebouwd rond drie delen, waarvan de eerste twee ook zijn 
opgenomen in Digit 04:

• de digitalisering die in Digit 03 rond negentien technische filières (courante boeken, 
dagbladen en registers, incunabelen…) was georganiseerd en die ofwel intern ofwel door 
externe dienstverleners werd uitgevoerd;

• de langetermijnbewaring (long-term preservation, LTP) op een voor alle instellingen ge-
meenschappelijk platform;

• de valorisatie door de creatie van een gemeenschappelijke toegang voor het hele gedigi-
taliseerde erfgoed van de FWI’s en het KBF; dit deel is weggevallen en in Digit 04 zorgt 
elke instelling voor de valorisatie.

Hoewel het om meerjarenprogramma’s gaat, worden de budgetten elk jaar bij ministerieel 
besluit vastgelegd naargelang van de beschikbare middelen. In een technische bijlage, die 
ook elk jaar verandert, worden de verwachte realisaties per instelling, het tijdschema van 
hun taken, het gedetailleerde budget per instelling en de nadere regels voor de opvolging 
van het programma gedefinieerd.
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Belspo coördineert het programma en volgt het op. Het programma moedigt synergieën 
tussen instellingen aan, zoals gemeenschappelijke overheidsopdrachten, het samenbren-
gen van het personeel in een Digit-pool en de realisatie van het LTP-platform.

1.2 Audits van het Rekenhof en opvolgingsmethode
Het Rekenhof heeft tussen 2016 en 2018 twee aanvullende audits van het cultureel en we-
tenschappelijk patrimonium van de federale Staat uitgevoerd.

De eerste audit (2016-2018) had betrekking op de inventarisatie en de boekhoudkundige 
registratie van het cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat386. Het 
Rekenhof beoordeelde de inventarisatie, die een basisvoorwaarde is voor de digitalisering, 
als onvolledig en weinig betrouwbaar, omdat de instellingen niet beschikken over een ge-
centraliseerde inventaris die alle deelinventarissen groepeert.

De tweede audit (2017-2018), waarvan dit artikel de opvolging is, had betrekking op het 
programma voor de digitalisering van de collecties. Hij onderzocht:

1)  de digitaliseringsstrategie, de langetermijnopslag en de valorisatie van het patri-
monium;

2) de sturing en omkadering van de digitaliseringsactiviteiten;
3) het beheer van de overheidsopdrachten voor de digitalisering.

Omdat de aankondiging van Digit 04 anticipeerde op verschillende van zijn aanbevelin-
gen, heeft het Rekenhof alleen de punten van de tweede audit gepubliceerd die betrekking 
hadden op de overheidsopdrachten387. De andere vaststellingen en aanbevelingen heeft het 
opgenomen in brieven van 9 januari 2019 aan de minister van Begroting en Ambtenaren-
zaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, aan de FWI’s en aan het KBF.

Het Rekenhof heeft in juli 2020 een vragenlijst naar Belspo gestuurd met gerichte vragen 
over de uitvoering van de aanbevelingen. Het vroeg ook de opvolgingsverslagen door te 
sturen die de FWI’s sinds 2018 hadden opgesteld en de documenten over de uitvoering van 
Digit 04. Dit artikel bevat de resultaten van die opvolging. Het gaat niet in op de aspecten in 
verband met de overheidsopdrachten (wegens de specifieke aard van de materie en omdat 
hierover een specifieke publicatie van het Rekenhof bestaat).

Het Rekenhof heeft op 9 september 2020 een ontwerp voor dit artikel gestuurd aan de 
minister van Begroting en Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Weten-
schapsbeleid, en aan de voorzitter ad interim van het directiecomité van Belspo. Belspo 
heeft op 23 september 2020 geantwoord. Dit artikel houdt rekening met dat antwoord.

386 Rekenhof, Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat. Inventarisatie en boekhoudkundige regis-
tratie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2018, 78 p., www.rekenhof.be.

387 Rekenhof, “Belspo: Digitalisering van het cultureel en wetenschappelijk erfgoed. lessen voor de toekomstige over-
heidsopdrachten” en “Federale Wetenschappelijke instellingen en Koninklijk Belgisch Filmarchief: optimalisatie 
van de overheidsopdrachten en de aankoopprocedures”, Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonder-
zoeken in de federale administratie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2019, 
p. 67-79 en 81-87, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2018_24_CultureelEnWetenschappelijkPatrimonium.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_24_CultureelEnWetenschappelijkPatrimonium.pdf
http://www.rekenhof.be
https://www.ccrek.be/docs/2019_41_MarchesPublics.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2019_41_MarchesPublics.pdf
http://www.rekenhof.be
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De minister van Begroting en Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Weten-
schapsbeleid heeft niet op het ontwerpartikel geantwoord.

2 Opvolging van de aanbevelingen van 2018

2.1	 Voorafgaande	identificatie	van	de	behoeften
In 2018 beantwoordde de organisatie van het Digit 03-programma rond negentien vooraf 
geïdentificeerde technische filières (courante boeken, dagbladen en registers, incunabe-
len…) niet altijd aan de behoeften van de instellingen. Ze leidde bijvoorbeeld tot het schei-
den van objecten uit eenzelfde collectie. De verdeling tussen interne en externe digitalise-
ring was ook niet altijd optimaal.

Digit 04 vervangt de negentien technische filières door 41 categorieën van objecten die in 
overleg met de FWI’s en het KBF worden gedefinieerd. Deze houden beter rekening met de 
technische beperkingen en de noodzaak van een gezamenlijke digitalisering van bepaalde 
stukken. Digit 04 geeft ook de voorkeur aan het interne digitaliseringstraject en het ge-
meenschappelijk gebruik van middelen. Wat de FWI’s en het KBF niet kunnen digitalise-
ren, wordt voorbehouden aan externe dienstverleners. Zoals opgemerkt in 2018 kunnen die 
maatregelen leiden tot een betere specialisering van de filières en tot een lager risico voor 
projecten met weinig toegevoegde waarde. Digit 04 voert deze nieuwe organisatie uit.

2.2 Vordering van de digitalisering

2.2.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Ondanks de digitalisering van meer dan zes miljoen eenheden (bladzijden, boeken, 
schijven, opname-uren388) was op 31 december 2018 niet voldaan aan de behoeften die in 
2013 werden geïdentificeerd bij het opstarten van Digit 03. Op 30 juni 2017 was immers een 
tekort van meer dan 25 miljoen eenheden opgebouwd, d.i. meer dan vier keer het al gedigi-
taliseerde patrimonium.

Dat kan worden verklaard door vier grote factoren. Ten eerste hadden 44 van de aanvanke-
lijk geplande 167 projecten niet kunnen worden gerealiseerd, onder meer wegens budget-
taire, technische of organisatorische beperkingen. Andere projecten waren naar beneden 
bijgesteld. Ten tweede was het digitaliseringsmaterieel onderbenut door een voortdurend 
gebrek aan personeel, vaak door afwezigheden of tijdrovende aanwervingsprocedures. Ten 
derde hadden technische problemen of problemen met de externe dienstverleners tot ver-
tragingen geleid. Tot slot hadden de instellingen bij gebrek aan gedetailleerde inventarissen 
van hun patrimonium (zie punt 2.4) het aantal te digitaliseren eenheden soms onnauwkeu-
rig ingeschat389.

388 met de term eenheid kunnen dus zowel objecten als delen van objecten worden bedoeld als deze de door een instel-
ling gekozen eenheid zijn om de vordering van de digitalisering te meten. 

389 Zo is het soms moeilijk om op eenvormige wijze de verwezenlijkingen van elke FWi in te schatten, zowel in absolute 
termen als in vergelijking met de vastgelegde doelstellingen. De documenten voor de planning en de opvolging 
van Digit 03 gebruiken immers, soms voor eenzelfde project, verschillende eenheden (pagina’s, scans, registers, 
volumes of strekkende meters archief voor papieren documenten; foto’s of filmrolletjes voor foto’s) of vermelden 
alleen ramingen. Het Rekenhof heeft dus conversies en ramingen moeten uitvoeren om deze stand van zaken op 
te maken, in het bijzonder om de in 2013 geïdentificeerde behoeften te kunnen vergelijken met de tussentijdse en 
uiteindelijke verwezenlijkingen.
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Omdat de FWI’s en het KBF beseften dat de achterstand onmogelijk in te halen was, had-
den ze een nieuwe raming gemaakt van het patrimonium dat ze tegen het einde van het 
Digit 03-programma zouden kunnen digitaliseren: ze wilden vier miljoen extra eenheden 
digitaliseren van 30 juni 2017 tot 31 december 2018.

2.2.2 Evolutie sinds de audit van 2018
De eindverslagen van Digit 03 die in het kader van deze opvolging werden meegedeeld, stel-
len dat de meeste instellingen die nieuwe ramingen hebben bereikt of zelfs hebben over-
troffen, ook al konden enkele projecten niet volledig worden gerealiseerd390. Op het einde 
van Digit 03 waren aldus meer dan tien miljoen eenheden gedigitaliseerd of ingevoerd, 
waarvan meer dan 5,5 miljoen pagina’s, nagenoeg 800.000 foto’s en ongeveer 2,5 miljoen 
metagegevens.

In het algemeen is echter veel minder gerealiseerd dan wat als behoefte bij de start van Di-
git 03 (tabel 62) was geïdentificeerd, vooral wegens de achterstand die op 30 juni 2017 was 
opgebouwd.

Tabel 62 –  Op 31 december 2018 gedigitaliseerd patrimonium in vergelijking met de in 
2013 geïdentificeerde behoeften

Vereenvoudigde filière Gedigitaliseerd percentage

Pagina’s/Volumes 23 %

Foto’s 32 %

Objecten 44 %

audiobestanden 53 %

Videobestanden 137 %

OCR-pagina’s (specifieke projecten voor verrijking van de gegevens) 191 %

metagegevens 36 %

Alle vereenvoudigde filières samen 30 %

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van de cijfers van de verslagen van de FWI’s, van het KBF 
en van Belspo

In zijn antwoord geeft Belspo aan dat de initiële behoeften alle projecten en hoeveelheden 
bevatten die de instellingen konden digitaliseren in ideale omstandigheden en zonder bud-
gettaire beperkingen. Belspo is van oordeel dat het vanaf het begin duidelijk was dat die 
doelstellingen niet konden worden gehaald met het beschikbare budget en personeel. Het 
doel was eerder zoveel mogelijk projecten van de lijst van het begin van het programma 
te realiseren, volgens de prioriteiten die de instellingen hadden aangegeven en volgens de 
mogelijkheden die er waren.

Belspo meent dan ook dat de berekeningsmethode van het Rekenhof, die gebaseerd is op 
de aanvankelijke doelstellingen, niet realistisch is en een minder gunstig beeld geeft van de 
vooruitgang van de digitalisering.

390 een FWi die maar 65  % van het verwachte volume heeft bereikt, maakt aldus gewag van aanwervingsproblemen 
en een gebrek aan personeel. een andere FWi die maar 62  % van haar ramingen heeft verwezenlijkt, verklaart die 
vertraging door de lange procedure voor de aankoop van een scanner en door de onderschatting van de omvang 
van bepaalde projecten. 
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Het Rekenhof vindt het daarentegen wel relevant om de aanvankelijke doelstellingen te 
vergelijken met de effectieve verwezenlijkingen om de vooruitgang van de digitalisering te 
meten.

De FWI en het KBF voeren sinds 2019 het Digit 04-programma uit. Op 31 december 2019 wa-
ren meer dan 1,6 miljoen extra eenheden (op meer dan 26 miljoen geplande eenheden tegen 
het einde van het programma) gedigitaliseerd of ingevoerd, d.i. ongeveer 6 % van wat eind 
2024 gedigitaliseerd zal moeten zijn391. Dit eerste jaar was echter ook bedoeld om nieuwe 
digitaliseringsfilières te creëren en nieuwe overheidsopdrachten voor te bereiden.

De verwezenlijkingen zijn over het algemeen weliswaar in overeenstemming met de ver-
wachtingen voor het eerste jaar van Digit 04, maar enkele instellingen melden nog tech-
nische problemen (materiaalpannes), die soms leiden tot de tijdelijke stopzetting van 
bepaalde projecten, of personeelsproblemen. Zo is er een team gekrompen van vijf naar 
twee personen tussen 2018 en 2019, wegens uitdiensttredingen en een moederschapsver-
lof. Een andere FWI die al met aanzienlijke personeelsproblemen kampte bij Digit 03 (on-
der meer wegens onzekerheid over de continuïteit van de Digit-financiering) werd gecon-
fronteerd met twee afwezigheden wegens ziekte en een uitdiensttreding. Het blijft van  
cruciaal belang om geen achterstand op te bouwen door dergelijke problemen zoals dat voor  
Digit 03 het geval was.

2.3 Gebruik van het materiaal en het delen van resources tussen de instellingen

2.3.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Het digitaliseringsmateriaal dat de instellingen hadden aangekocht, werd over het alge-
meen niet op volle capaciteit gebruikt wegens te weinig personeel. Zo werden gemiddeld 
51 voltijdse equivalenten (VTE) ingezet om het materiaal vanaf de aankoop te gebruiken, 
maar de FWI’s en het KBF waren van oordeel dat er 109 VTE nodig waren om het optimaal 
te gebruiken. Het materiaal werd bovendien weinig gedeeld omdat de activiteiten groten-
deels strikt binnen de instellingen werden uitgevoerd, ondanks de doelstellingen van het 
Digit 03-programma.

Voor de human resources gold dezelfde vaststelling. Hoewel Digit 03 voorzag in 60 VTE, 
die door de instellingen konden worden gedeeld, werd die pool nooit echt voor iedereen be-
schikbaar gemaakt. Er werd dus maar weinig personeel gedeeld. Bovendien werden de ge-
plande 60 VTE nooit bereikt met het aantal gefinancierde VTE; dat aantal ging van 40 VTE 
bij het begin van Digit 03 naar 55 op 30 juni 2017. Dat structurele personeelstekort heeft 
een negatieve impact gehad op de verwezenlijking van de doelstellingen en op het optimale 
gebruik van het digitaliseringsmateriaal.

Het Rekenhof stelde in 2018 echter vast dat Digit 04 zoveel mogelijk activiteiten voor ver-
schillende instellingen samen wilde ontwikkelen en ertoe wilde aanzetten zoveel mogelijk 
middelen (uitrusting, infrastructuur en personeel) te delen. Dat kon een antwoord bieden 
op de vaststellingen van het Rekenhof.

391 Deze cijfers omvatten niet de projecten waarvoor het geplande of gerealiseerde aantal eenheden digitalisering en 
invoer niet kan worden geraamd.
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2.3.2 Evolutie sinds de audit van 2018
Digit 04 heeft heel wat activiteiten ingevoerd die voor verschillende instellingen gemeen-
schappelijk zijn. Zowel in de antwoorden van Belspo op de opvolgingsvragenlijst als in de 
opvolgingsverslagen van de FWI’s en het KBF wordt aangegeven dat het gaat om uiteenlo-
pende activiteiten:

• digitalisering voor rekening van andere instellingen (bijvoorbeeld de kartons van de 
glas-in-loodramen van de KMKG door het Rijksarchief);

• gebruik van digitaliseringsmateriaal door het personeel van een andere instelling (scan-
ners van het Rijksarchief of van de KBR);

• structurele samenwerking tussen instellingen (digitaliseringskeuze en geharmoniseer-
de technieken, het delen van personeel en materiaal tussen het KBIN en het KMMA voor 
de zoölogische collecties);

• organisatie van gemeenschappelijke vormingen;
• uitwisseling van informatie en adviezen (onder meer van technische aard of in het kader 

van de invoering van digitaliseringsinfrastructuur).

Om gemakkelijker uitrustingen te kunnen delen, werd het materiaal dat in elke instelling 
beschikbaar is, opgenomen in het behoefteschema dat wordt gebruikt voor de planning 
van het programma. Dat schema preciseert ook hoe gemakkelijk het materiaal te gebrui-
ken is, of het effectief beschikbaar is voor andere instellingen en in hoeverre instellingen 
aanvragen van andere instellingen voor hun rekening kunnen nemen. Wanneer externe di-
gitalisering werd overwogen, konden de FWI’s en het KBF aangeven of andere instellingen 
het project konden realiseren of de nodige uitrusting ter beschikking konden stellen. Digit 
04 moedigt immers samenwerking aan door voorrang te geven aan digitalisering door an-
dere instellingen die over het materiaal of de vereiste deskundigheid beschikken in plaats 
van door externe dienstverleners.

Voor 80 door externe operatoren of collega-instellingen te realiseren projecten vermelden 
elf projectfiches aldus de intentie om de digitalisering toe te vertrouwen aan een andere 
instelling en geven vijftien andere fiches aan dat die optie kan worden besproken. Tot een 
derde van de projecten die niet intern kunnen worden gerealiseerd, zouden bijgevolg door 
een andere instelling kunnen worden gerealiseerd, wat een teken is dat men resources wil 
delen.

De effectieve mogelijkheden om de uitrusting van andere instellingen te gebruiken of hen 
digitaliseringstaken toe te vertrouwen, kunnen niettemin beperkt blijven. Bepaalde FWI’s 
vermelden zo al volgeboekte productieschema’s of stellen alleen voor hun uitrustingen 
maar enkele dagen per maand te gebruiken. Voor elk intern project kunnen de instellingen 
aangeven of de uitrusting in kwestie zou kunnen worden gebruikt voor rekening van an-
dere FWI of van het KBF. Dat veld is maar in 21 fiches op 141 projecten beschikbaar, in meer 
dan de helft van de gevallen om aan te geven dat geen enkel object zou kunnen worden 
gedigitaliseerd, bijvoorbeeld wegens gebrek aan personeel of voldoende uitrusting.

Wat de human resources betreft, heeft Digit 04 het concept van een gemeenschappelijke 
pool behouden (er zijn 57 VTE gepland). Die pool was nog onvolledig in 2019 (51,8 VTE, 
onder meer wegens uitdiensttredingen, langdurige afwezigheden en aanwervingsmoeilijk-
heden), maar zou in 2020 voltallig moeten zijn. De FWI’s en het KBF kunnen ook personeel 
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inzetten dat niet ten laste worden genomen door Digit 04 (20 VTE in 2019 en 30 VTE in 
2020). Zo kan bijvoorbeeld meer wetenschappelijk personeel worden betrokken, waarvan 
het aantal ten laste van Digit 04 werd beperkt op vraag van de Inspectie van Financiën392.

Het Rekenhof stelt bijgevolg vast dat echt de wil bestaat om het materiaal en de human 
resources meer te delen. Voorwaarde daarvoor is echter dat er reservecapaciteit in de instel-
lingen beschikbaar is. De ervaring met Digit 03 heeft immers aangetoond dat het volledig 
delen moeilijk haalbaar is als de instellingen met moeite hun eigen behoeften kunnen dek-
ken, die ze als prioritair zien.

De meer structurele samenwerking tussen instellingen in Digit 04 en de al uitgevoerde 
initiatieven onderstrepen niettemin dat alle stakeholders wel degelijk ernaar streven zo-
veel mogelijk gemeenschappelijke activiteiten uit te voeren en zoveel mogelijk resources te 
delen. Als de FWI’s en het KBF erin slagen over voldoende capaciteit te beschikken, zullen 
ze hun samenwerking nog kunnen opvoeren, waardoor hun personeel en hun uitrusting 
optimaal zullen kunnen worden ingezet.

2.4 Basisvoorwaarde voor de valorisatie van het patrimonium: inventarisatie

2.4.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Verschillende basisvoorwaarden die voor de valorisatie van het patrimonium noodzakelijk 
zijn, waren niet in alle instellingen aanwezig. Zoals bij de audit over de valorisatie (juni 
2018) had het Rekenhof vastgesteld dat de instellingen niet over een exhaustieve, betrouw-
bare, gedigitaliseerde en gecentraliseerde inventaris beschikten en met verschillende  
deelinventarissen werkten. Ze konden vaak onmogelijk de omvang van de collecties een-
duidig ramen, waardoor het moeilijk werd prioriteiten te bepalen en het volume van de 
digitaliseringsprojecten in te schatten. Deze onvolledige inventarisatie deed ook afbreuk 
aan de online verspreiding en de valorisatie van het gedigitaliseerde patrimonium.

Het Rekenhof beval Belspo bijgevolg aan samen met de FWI’s en het KBF de kwestie van de 
kwaliteit en de volledigheid van hun inventarissen te bekijken, om tot een volledige inven-
tarisatie van het patrimonium te komen.

2.4.2 Evolutie sinds de audit van 2018
Op de vragen van het Rekenhof over de inventarisatie antwoordt Belspo dat sinds 2018 geen 
gedetailleerde stand van zaken werd opgemaakt. Er kon immers niet systematisch gevolg 
worden gegeven aan die aanbeveling door de budgettaire context en, sinds begin 2020, door 
de beperkingen als gevolg van de COVID-19-crisis. Bepaalde instellingen, zoals de KMKG, 
hebben echter initiatieven genomen om de achterstand in inventarisatie weg te werken. 
De nieuwe aankopen worden onmiddellijk ingeschreven in de bestaande inventarissen. In 
hun opvolgingsverslagen 2019 bevestigen verschillende FWI’s bezig te zijn met de inventa-
risatie. Belspo wil een meer gedetailleerde stand van zaken opmaken als de effecten van de 
gezondheidscrisis op de werking van de FWI’s zijn afgenomen.

392 De inspectie van Financiën was immers van oordeel dat een te hoog aantal wetenschappelijke assistenten niet 
gerechtvaardigd was omdat heel wat taken van het digitaliseringstraject louter uitvoerend zijn. Bepaalde instel-
lingen benadrukken echter de wetenschappelijke en gespecialiseerde aard van hun taken en wijzen op het verlies 
aan deskundigheid waartoe die beperking zou kunnen leiden. 
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Het onderzoek dat het Rekenhof in deel I van dit Boek heeft uitgevoerd, bevestigt die ant-
woorden393. Het Rekenhof merkt aldus op dat “daarnaast nog inspanningen nodig zijn om 
de verschillende deelinventarissen per collectie te bundelen in een algemene inventaris die kan 
functioneren als een centraal beheerssysteem”. Het beveelt aan “de opbouw van een volledige 
inventarislijst […] voort te zetten zodat deze als een centraal beheerssysteem kan functione-
ren”.

De aanbeveling werd bijgevolg niet volledig uitgevoerd: ondanks de geboekte vooruitgang 
moet nog heel wat digitaal inventarisatiewerk worden verricht.

2.5 Basisvoorwaarde voor de valorisatie van het patrimonium: modernisering 
van de systemen voor het collectiebeheer

2.5.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Een andere basisvoorwaarde waaraan soms niet voldaan was, was de modernisering van 
de systemen voor het beheer van de collecties van de FWI’s en het KBF. Het Rekenhof had 
vastgesteld dat die systemen verouderd konden zijn of niet erg aangepast, waardoor de mo-
gelijkheden om gegevens te delen of te raadplegen werden beperkt.

Het beval Belspo dus aan met de betrokken instellingen te onderzoeken of hun systemen 
voor collectiebeheer konden worden gemoderniseerd, opdat ze alle over performante toe-
passingen zouden kunnen beschikken.

2.5.2 Evolutie sinds de audit van 2018
Verschillende instellingen hebben sinds de audit van 2018 hun systeem voor collectiebeheer 
(Rijksarchief, KBR) vervangen of zijn daarmee bezig (KBF). Belspo benadrukt dat de overige 
systemen nog steeds door de leverancier394 worden ondersteund of intern werden ontwik-
keld.

Terwijl het Rekenhof Belspo, de FWI’s en het KBF aanbeval een gezamenlijke denkoefening 
uit te voeren, geeft Belspo aan in overleg met de instellingen beslist te hebben dat het niet 
opportuun was tussenbeide te komen in hun keuze van een systeem voor collectiebeheer. 
De FWI’s en het KBF beoordelen dus of een systeem in overeenstemming is met hun be-
hoeften en hun eigen procedures en of een eventuele migratie noodzakelijk is.

De aanbeveling van het Rekenhof werd dus maar gedeeltelijk gevolgd. De vervanging van 
sommige systemen voor collectiebeheer komt er gedeeltelijk aan tegemoet, maar bepaalde 
efficiëntiewinsten door een grotere homogeniteit van de systemen worden misschien niet 
gehaald zonder een door Belspo gestuurde gemeenschappelijke, bredere denkoefening.

393 Rekenhof, “FWi: inventarisatie en waardering van vaste activa”, 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 
2019 van de ADBA’s en de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, Brussel,  juli 2020, p. 47-52, www.rekenhof.be.

394 er is echter een onderscheid tussen gewone ondersteuning (correctie van bugs) en actieve ontwikkeling (regelma-
tige toevoeging van nieuwe bestandsformaten bijvoorbeeld). 

https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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2.6 Basisvoorwaarde voor de valorisatie van het patrimonium: hoeveelheid 
metagegevens,	viertalige	identificatie-informatie	en	herstructurering	van	de	
informatie

2.6.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Een laatste basisvoorwaarde had betrekking op de hoeveelheid, de kwaliteit en de struc-
tuur van de metagegevens. Onbewerkte gegevens hebben maar meerwaarde als ze verge-
zeld gaan van uitgebreide beschrijvende, structurele en administratieve metagegevens. Het 
Rekenhof had echter vastgesteld dat die metagegevens nog onvoldoende beschikbaar wa-
ren. Bovendien ontbrak een meertalige identificatie van alle gedigitaliseerde objecten en 
gegevens, waardoor het moeilijker wordt ze op te zoeken. Tot slot verschilde de structuur 
van de metagegevens sterk van instelling tot instelling, waardoor ze maar beperkt konden 
worden uitgewisseld.

Het Rekenhof beval Belspo dus aan die kwesties te bekijken met de FWI’s en het KBF om 
ervoor te zorgen dat de metagegevens voldoende en viertalig beschikbaar zouden zijn, met 
een structuur die onderling uitwisselbaar is en in overeenstemming is met de internatio-
nale normen.

2.6.2 Evolutie sinds de audit van 2018
Belspo geeft aan dat de aanbeveling om een logische en onderling uitwisselbare structuur 
te kiezen voor de metagegevens en de indexen nog niet kon worden uitgevoerd vanwege de 
beschikbare materiële en financiële middelen, de nog steeds lopende herstructurering en 
de grote verscheidenheid aan collecties en beheersystemen bij de FWI’s en het KBF. Een op 
te richten werkgroep zal zich buigen over de onderlinge uitwisselbaarheid.

Wat de hoeveelheid en viertaligheid van de metagegevens betreft, hebben heel wat Di-
git 04-projecten betrekking op de verrijking van metagegevens (verschillende miljoenen 
ingangen, waarvan er al nagenoeg 500.000 zijn ingevoerd in 2019 volgens de berekenin-
gen van het Rekenhof395). De technische bijlage bij de ministeriële besluiten die het Digit 
04-programma regelen omvat voortaan ook een clausule die drietalige of zelfs viertalige 
metagegevens aanmoedigt. Deze clausule wordt echter nog niet systematisch opgevolgd, 
onder meer door de beperkte resources van Belspo.

De projectbeschrijvingen en de opvolgingsverslagen geven aan dat bij de projecten voor 
gegevensverrijking rekening wordt gehouden met het belang van meertaligheid. Bepaalde 
FWI’s kiezen ook voor een vernieuwende aanpak, zoals automatische vertalingen en ver-
rijking, onder meer in het kader van het project Brain-be Insight, dat ook wordt gefinancierd 
door Belspo396. Dat project wil de halfautomatische toevoeging van beschrijvende metage-
gevens (bijvoorbeeld datering van de objecten) mogelijk maken, onder meer door kennis-
overdracht tussen collecties en instellingen.

395 Het is opnieuw onmogelijk die verwezenlijkingen eenduidig te ramen, aangezien de gebruikte eenheden (ingan-
gen, objecten, archiefbestanden) kunnen verschillen naargelang van de projecten. Naargelang van de geraad-
pleegde documenten verschillen ook de doelstellingen voor elk project. 

396 Belspo, Brain-be, Insight. Intelligente neurale systemen als geïntegreerde erfgoedinstrumenten, www.belspo.be. Het 
programma Brain-be is een raamprogramma voor federaal onderzoek dat onder meer beoogt het wetenschap-
pelijke potentieel van de FWi’s te ondersteunen en de samenwerking in de Belgische wetenschappelijke gemeen-
schap te stimuleren. Het omvat een as in verband met onderzoek dat het mogelijk maakt het beheer van de col-
lecties van de FWi’s te verbeteren.

http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/INSIGHT_N.pdf
http://www.belspo.be/


DIgItAlISeRINg VAN De COlleCtIeS VAN De FWI'S eN Het KBF – OPVOlgINg / 221

Ondanks het werk dat de FWI’s en het KBF in het kader van Digit 04 hebben gepresteerd, 
is het Rekenhof van oordeel dat zijn aanbeveling nog niet volledig is uitgevoerd. De werk-
groep die de problematiek moet aanpakken, is er immers nog niet, er werd geen meer for-
mele gemeenschappelijke denkoefening uitgevoerd en er moet nog een logische onderling 
uitwisselbare structuur worden gekozen. Wel werden initiatieven genomen voor de vierta-
ligheid van de metagegevens.

2.7 Overdracht naar het platform voor langetermijnbewaring

2.7.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Bij Digit 03 werd een platform voor langetermijnbewaring (long-term preservation, LTP) 
van het gedigitaliseerde patrimonium geïnstalleerd. Dit platform is complementair aan de 
platformen voor het raadplegen van het gedigitaliseerde patrimonium, die onmiddellijke 
toegang tot de gegevens bieden. Het maakt het ook mogelijk bestanden op lange termijn 
(mogelijk meer dan 30 jaar) op te slaan. Digit 03 voorzag in de overdracht van de gedigitali-
seerde bestanden, maar niet van de bijbehorende beschrijvende metagegevens, om budget-
taire redenen in verband met de complexe integratie van de metagegevens van elke FWI in 
een centrale infrastructuur. Vanaf 1 januari 2017 moesten alle gedigitaliseerde bestanden 
worden overgedragen.

Het Rekenhof had echter vastgesteld dat nagenoeg alle instellingen op 30 juni 2017 met een 
aanzienlijke achterstand bij die overdracht kampten397. Zo hadden er acht nog niets over-
gedragen, hadden er twee maar een heel klein deel van het Digit 03-patrimonium overge-
dragen398 en maar slechts één instelling meer dan de helft ervan overgedragen (tussen 71 % 
en 85 % naargelang van de berekeningsmethode). Er waren verschillende redenen voor die 
vertraging: de laattijdige opstart van het LTP-platform, technische problemen (onder meer 
in samenhang met de bestandsnamen) of organisatorische problemen (de tijd en het perso-
neel die nodig waren voor de voorbereiding en fysieke levering van bepaalde gegevens), of 
nog de noodzaak van een grondigere kwaliteitscontrole.

De FWI’s en het KBF hadden zichzelf toen ambitieuze doelstellingen opgelegd voor de over-
dracht naar het LTP-platform tegen eind 2018. Nagenoeg alle instellingen streefden naar 
een volledige overdracht of een overdracht van meer dan 95 %. Alleen het Rijksarchief 
(60 %, een percentage dat varieerde naargelang van de categorieën van stukken), het KBF 
(60 % voor films) en de KSB (17 % volgens de methode van het Rekenhof, 66 % volgens de 
opvolgingsverslagen) waren minder ambitieus.

Het Rekenhof beval de FWI’s en het KBF aan ervoor te zorgen dat het volledige gedigitali-
seerde patrimonium wordt overgedragen naar het LTP-platform.

397 De percentages zijn berekend door het Rekenhof, waarbij voor elk digitaliseringsproject de teleenheid (pagina, 
register, foto enz.) wordt genomen die een vergelijking tussen opeenvolgende verslagen mogelijk maakt. Ze kun-
nen bijgevolg verschillen van de cijfers die in de opvolgingsverslagen van de FWi’s worden vermeld, zonder de 
conclusies te beïnvloeden. De projecten voor gegevensverrijking werden buiten beschouwing gelaten. 

398 tussen <1 % en 15 % naargelang van de berekeningsmethode (aantal pagina’s of registers, objecten of scans, ge-
wogen gemiddelde of niet, …). 
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2.7.2 Evolutie sinds de audit van 2018
Uit grafiek 17 blijkt dat heel wat instellingen, in tegenstelling tot de toestand die bij de au-
dit van 2018 werd vastgesteld, overdrachten naar het LTP-platform hadden uitgevoerd op 
het einde van Digit 03, eind december 2018. Sommige instellingen hadden echter niet de 
volledige overdracht naar het LTP-platform uitgevoerd noch de doelstellingen gehaald die 
ze voor zichzelf hadden vooropgesteld. Dat geldt in het bijzonder voor het CegeSoma, het 
KBIN, de KMSKB en de KSB. Daarvoor worden veel redenen aangehaald (wachten op de 
integratie met het systeem van het Rijksarchief, technische problemen die de overdracht 
hebben vertraagd, personeelsgebrek). De overdrachten zijn na Digit 03 doorgegaan, maar 
Belspo heeft sinds de eindverslagen geen systematische stand van zaken meer opgemaakt.

Grafiek 17 –  Voortgang van de overdracht van het gedigitaliseerde patrimonium naar het platform 
voor langetermijnbewaring (LTP)

Grafiek { SEQ Grafiek \* ARABIC } – Voortgang van de overdracht van het 
gedigitaliseerde patrimonium naar het platform voor langetermijnbewaring 
(LTP) 
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Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van de cijfers van de verslagen van de FWI’s, het KBF en 
Belspo

De overdracht naar het LTP-platform kampt nog met een zekere vertraging in Digit 04 op 
31 december 2019, zoals ook blijkt uit grafiek 17. Alleen het KIK en het KMI hadden op die 
datum nagenoeg het volledige gedigitaliseerde patrimonium voor Digit 04 overgedragen. 
Zes instellingen hadden niets overgedragen of hadden minder dan 1 % van het gedigitali-
seerde Digit 04-patrimonium overgedragen. Dat kan gedeeltelijk worden verklaard doordat 
men wilde wachten tot een coherent geheel van stukken was gedigitaliseerd om het over te 
dragen. Bepaalde instellingen halen in hun verslagen 2019 niettemin opnieuw technische 
of organisatorische problemen (onverenigbaarheid van bestandsnamen) of personeelspro-
blemen aan.

Belspo wijst erop dat die problemen begin 2020 waren opgelost en dat de belemmeringen 
voor de overdracht die bij de audit van 2018 waren geïdentificeerd, zijn weggewerkt. De 
overdracht van gegevens vergt geen fysieke levering, de tijd die nodig is voor de overdracht 
werd opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma en elke instelling heeft een LTP-verant-
woordelijke die regelmatig contact heeft met zijn functiegenoten om eventuele terugkeren-
de problemen op te lossen. Daarenboven werd een LTP-werkgroep opgericht voor de FWI’s 
en het KBF in het kader van de voorbereiding van de volgende overheidsopdracht voor de 
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vernieuwing van het platform. In die werkgroep kunnen ervaringen en goede praktijken 
worden gedeeld en worden de huidige overdrachtprocedures, de moeilijkheden daarbij en 
eventuele nieuwe gebruiksmogelijkheden (use cases) voor het LTP-platform onderzocht. 
Zo zal beter rekening kunnen worden gehouden met de ervaring en de behoeften van de 
FWI’s en het KBF bij de vernieuwing van het platform die op 1 januari 2022 gepland is. Bij 
deze vernieuwing zullen ook beschrijvende metagegevens kunnen worden overgedragen. 
Deze functionaliteit zal dus moeten worden opgenomen in de technische specificaties van 
de nieuwe opdracht.

Er moet weliswaar nog vooruitgang worden geboekt en er moet worden gecheckt of het 
volledige Digit 03-patrimonium werd overgedragen, maar het Rekenhof is van oordeel dat 
Belspo, de FWI’s en het KBF zijn aanbeveling uitvoeren en dat ze nuttig werk hebben ver-
richt om de belemmeringen voor de overdracht weg te werken. Via de LTP-werkgroep kun-
nen goede praktijken algemeen worden verspreid en kan ervoor worden gezorgd dat de 
overdracht naar het platform systematisch wordt geïntegreerd in de digitaliseringsstroom 
van de FWI’s en het KBF.

2.8 Bestendigheid van de bestanden

2.8.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Een eenvoudige overdracht naar het LTP-platform waarborgt geen langetermijnbewaring. 
Een lange bewaartermijn houdt het risico in dat de gebruikte bestandsformaten verouderd 
geraken, waardoor de toegang tot de gegevens belemmerd of bemoeilijkt kan worden. Het 
kan dus nodig zijn de bestanden geregeld te converteren, maar die conversie was niet op-
genomen in het bestek van het LTP-platform. Ze moest dus gebeuren op initiatief van de 
FWI’s en het KBF, zonder dat kon worden gegarandeerd dat die de capaciteit of de middelen 
zouden hebben om hiervoor op lange termijn te zorgen.

Het Rekenhof beval Belspo aan na te gaan of alle instellingen een programma ter bestendi-
ging van de bestandsformaten hadden uitgewerkt.

2.8.2 Evolutie sinds de audit van 2018
De LTP-werkgroep bestudeert ook die kwestie, onder impuls van verschillende instellin-
gen. Belspo is van oordeel dat dit op termijn kan uitmonden in een digitaal bewaringsbeleid 
voor elke instelling. Via gesprekken vooraf konden de bestandsformaten worden geïden-
tificeerd die de FWI’s en het KBF gebruiken en kon worden vastgesteld dat het over het 
algemeen open of gestandaardiseerde formaten zijn. Er bestaat echter nog geen gemeen-
schappelijke lijst van aanbevolen formaten. Uit het onderzoek van het Rekenhof van de do-
cumenten over de digitaliseringsprojecten blijkt aldus dat er voor dezelfde soorten stukken 
verschillende formaten naast elkaar bestaan.

Het Rekenhof merkt op dat standaardformaten ook verouderd of moeilijk bruikbaar kun-
nen worden in het licht van de termijnen die met langetermijnbewaring worden beoogd. In 
de internationale archiefgemeenschap kunnen overigens nieuwe normen verplicht worden. 
Het is dus van belang een bestendigingsstrategie in te voeren waarmee regelmatig kan wor-
den onderzocht of de bestandsformaten nog worden ondersteund en waarmee op het juiste 
moment voor de conversie ervan kan worden gezorgd.
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Deze aanbeveling werd nog niet volledig uitgevoerd, omdat de FWI’s en het KBF niet be-
schikken over formele programma’s voor de bestendiging van de bestandsformaten. De 
LTP-werkgroep voert echter belangrijk voorbereidend werk uit, waaraan elke instelling 
vervolgens gevolg zal moeten geven. Het Rekenhof stelt voor te komen tot een lijst van 
aanbevolen formaten, die door de grotere homogeniteit van de bestandsformaten de tech-
nologische bewaking en de standaardisering van de conversieprocedures vergemakkelijkt.

2.9 Omkadering en opvolging door Belspo

2.9.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Belspo zorgde vooral voor een administratieve en financiële opvolging maar keek niet naar 
de kwaliteit van de digitalisering. In Digit 03 gebeurden de planning en opvolging door 
middel van drie documenten:

1  een behoefteschema, met projectfiches die beschreven wat op het einde van het 
programma zou moeten zijn gerealiseerd;

2  een jaarlijks wijzigende technische bijlage bij het ministerieel besluit dat het jaar-
lijkse budget voor het programma toekende, met de doelstellingen die elke instel-
ling beoogde, de timing van de taken en het budget;

3  jaarlijkse opvolgingsverslagen met een samenvatting van de verwezenlijkingen en 
uitgebreidere beschrijvingen (verwezenlijkingen, methode, problemen…).

Een meer gedetailleerde tussentijdse evaluatie heeft ook Digit 04 voorbereid.

De omkadering door Belspo bleef ook beperkt tot de projecten gerealiseerd binnen Digit 
03, waardoor heel wat andere digitaliseringsactiviteiten van de FWI’s en het KBF werden 
uitgesloten. Deze activiteiten, die bij sommige instellingen het leeuwendeel van de digitali-
sering konden uitmaken, berustten nochtans op dezelfde processen en hetzelfde materiaal 
en hadden moeten worden gekaderd in eenzelfde digitaliserings- en valorisatiebeleid.

Het Rekenhof beval Belspo aan ook de kwaliteit van de digitalisering op te volgen en de 
aansturing te verbeteren van het hele beleid inzake digitalisering, bewaring en valorisatie 
van het patrimonium, zonder zich te beperken tot het Digit 04-programma.

2.9.2 Evolutie sinds de audit van 2018
Omdat Belspo maar een beperkt aantal personeelsleden heeft (2 VTE), blijft de omkadering 
vooral administratief en berust ze op een manuele analyse van de verslagen en informatie 
die de FWI’s en het KBF meedelen, en op de deelname aan opvolgingsvergaderingen. Bij de 
documenten die in Digit 03 werden gebruikt, komt nog een zesmaandelijks document om 
de werklast te meten. Dat document is er gekomen op vraag van de Inspectie van Financiën. 
Om na te gaan of het Digit 04-personeel effectief bezig is met Digit 04, ramen de FWI’s en 
het KBF bij het begin van het jaar de uren die aan elk type taak worden besteed. Het totaal 
moet overeenstemmen met de gefinancierde VTE. Ze delen elk semester de echte verwe-
zenlijkingen mee. De opvolging is dus nog meer administratief geworden.

Belspo geeft in zijn antwoord op de vragenlijst van het Rekenhof aan dat het de kwaliteit 
van de digitalisering niet tijdens de projecten opvolgt. De FWI’s en het KBF beschikken 
immers over de nodige deskundigheid om die opvolging vroeger in het proces (bv. tests 
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vóór ruimere digitalisering) en later in het proces (kwaliteitscontrole) te verzekeren. Al-
leen de FWI’s en het KBF kunnen bijvoorbeeld de gedigitaliseerde beelden vergelijken met 
de huidige staat van de objecten. In zijn antwoord op het ontwerpartikel benadrukt Belspo 
echter dat het bij de overheidsopdrachten voor de digitalisering en het LTP-platform een 
belangrijke rol speelt, samen met de instellingen, om de kwaliteit van de digitalisering en 
de langetermijnbewaring te waarborgen, met naleving van de internationale normen.

Hoewel in de opvolgingsverslagen een specifieke sectie werd opgenomen over de andere 
digitaliseringsactiviteiten van de instellingen en het LTP-platform ook werd opengesteld 
voor andere dan Digit-bestanden, blijft de omkadering van Belspo nog steeds voornamelijk 
beperkt tot Digit 04. De ondersteuning voor de andere activiteiten van de FWI’s en het KBF 
ligt vooral in informatieverstrekking (zoals het doorsturen van oproepen voor projecten 
om de valorisatie te financieren). Belspo heeft bijvoorbeeld geen actuele stand van zaken 
van hoeveel van het patrimonium de FWI’s en het KBF hebben gedigitaliseerd. Het ging om 
8 % in juni 2018 (een cijfer dat vergelijkbaar is met de tegenhangers binnen Europa). Dat 
cijfer onderstreept nochtans het belang van een globale aanpak van de digitalisering. Het 
Digit-programma volstaat op zich immers niet om tegemoet te komen aan de aanzienlijke 
behoeften van de FWI’s en het KBF.

In zijn antwoord op het ontwerpartikel geeft Belspo ook aan te zorgen voor overleg tussen 
de projectleiders van Brain-be en Digit om te waarborgen dat hun digitaliseringsactivitei-
ten coherent verlopen. Ook wordt een inventaris opgesteld van digitaliseringsprojecten die 
Belspo de laatste tien jaar heeft gefinancierd.

Ondanks initiatieven van Belspo, is dus geen van de twee aanbevelingen uitgevoerd. De 
omkadering blijft vooral administratief en beperkt tot Digit 04. Het Rekenhof stelt Belspo 
niet voor om de taken van de instellingen in hun plaats te doen. De omkadering van de 
kwaliteit van de digitalisering is nog iets anders dan de kwaliteitscontrole en slaat bijvoor-
beeld op de analyse van het realisme van de projecten, de samenhang met een globale digi-
taliseringsstrategie, de mogelijkheid van een effectieve valorisatie van het gedigitaliseerde 
patrimonium of het uitwerken, met de FWI’s en het KBF, van een lijst van aanbevolen for-
maten in overeenstemming met de internationale normen. Dat sluit bijvoorbeeld aan bij het 
werk dat Belspo al doet in het kader van de overheidsopdrachten en de inventarisering van 
projecten die te maken hebben met digitalisering.

Het beperkte personeel van Belspo is een belangrijke verklarende factor, omdat de omka-
deringstaken hierdoor ongetwijfeld niet kunnen worden uitgebreid naar andere aspecten. 
Het Rekenhof benadrukt daarom dat het belangrijk is dat Belspo over voldoende resources 
beschikt voor de niet-administratieve omkadering van het programma en voor de aanstu-
ring van een globale digitaliseringsstrategie. Er kan ook worden nagedacht hoe de admi-
nistratieve opvolging kan worden vereenvoudigd en geautomatiseerd, om tijd vrij te maken 
voor taken met meer toegevoegde waarde en voor een ruimere omkadering van de digita-
liseringsactiviteiten.
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2.10 Strategie voor de valorisatie van het gedigitaliseerde patrimonium

2.10.1 Toestand op het moment van de audit van 2018
Op het moment van de audit van 2018 was er geen globale valorisatiestrategie. Digit 03 was 
oorspronkelijk bedoeld om een gemeenschappelijk valorisatieplatform te implementeren. 
Omdat het als te ingewikkeld werd beschouwd, werd er uiteindelijk van afgestapt. Er werd 
gekozen voor de valorisatie van de gedigitaliseerde stukken door de FWI’s en het KBF. De 
eerste valorisatiewijze bleef dus het gedigitaliseerde patrimonium ter beschikking stel-
len in de instellingen (intranet, leeszalen) en online. Op 30 juni 2017 was op die manier 
meer dan de helft van het patrimonium dat in het kader van Digit 03 was gedigitaliseerd, 
toegankelijk. De verhouding schommelde sterk tussen de instellingen (van <1 % tot na-
genoeg 100 %) en tussen de patrimoniumcategorieën (van nagenoeg niets online voor de  
audiodocumenten tot meer dan 95 % voor objecten zoals schilderijen)399.

Verschillende factoren beperken de online benutting van het gedigitaliseerde patrimonium. 
Recente werken mogen niet vrij worden benut wegens de wetgeving op de auteursrechten. 
De bescherming van de privacy legt de archieven beperkingen op. Strategische keuzes, zo-
als ervoor zorgen dat de fysieke leeszalen voldoende worden bezocht, kunnen een invloed 
hebben op de beslissingen om het gedigitaliseerde patrimonium online te zetten. De sys-
temen voor het beheer en de raadpleging van de collecties ondersteunen tot slot niet altijd 
de audio- en videobestanden400 en kunnen de uitvoer naar andere systemen bemoeilijken.

De FWI’s en het KBF zorgden ook voor andere vormen van valorisatie van het gedigitali-
seerde patrimonium (virtuele tentoonstellingen, specifieke sites, tentoonstelling van 3D-
modellen, filmprojecties, verkoop van afgeleide producten, wetenschappelijk onderzoek) 
en sommige instellingen zetten de gedigitaliseerde werken op Europese platforms.

Die activiteiten gebeurden echter niet binnen een globale strategie die voortvloeide uit een 
structurele denkoefening in elke instelling.

Het Rekenhof beval aan een valorisatiestrategie te definiëren die zou garanderen dat de ini-
tiatieven van de FWI’s en het KBF samenhangend zijn. Die strategie zou moeten berusten 
op een structurele denkoefening bij elke instelling op het vlak van IT, bevordering van het 
patrimonium en beheer van de collecties.

2.10.2 Evolutie sinds de audit van 2018
De FWI’s en het KBF hebben het gedigitaliseerde patrimonium verder online geplaatst. 
Op het einde van het Digit 03-programma was 74 % van het patrimonium toegankelijk en 
hadden de meeste instellingen sterke vooruitgang geboekt. De audiodocumenten bleven 
online niet te raadplegen, terwijl de objecten (97 %) ruimschoots te raadplegen waren. Het 
in het kader van Digit 04 gedigitaliseerde patrimonium kan ook ruim worden geraadpleegd 
(minstens 65 %) maar de geluidsdocumenten (0 % online) blijven een probleem. De FWI en 
het KBF zetten hun andere valorisatieactiviteiten voort.

399 Deze door het Rekenhof berekende percentages hebben betrekking op het aantal gedigitaliseerde eenheden  
(bv. aantal pagina’s of foto’s) en niet op het aantal objecten (boeken of fotoalbums). er wordt niet in alle opvol-
gingsdocumenten een onderscheid gemaakt tussen toegankelijkheid op het intranet en op het internet (de audio-
documenten kunnen bijvoorbeeld vaak ter plaatse worden geraadpleegd). 

400 Cegesoma, gebruikersgids Pallas (hoofdcatalogus van de collecties van het Cegesoma), p. 16, www.cegesoma.be.

https://www.cegesoma.be/docs/images/stories/ceges/Collections/Guide_Pallas_d__finitif_NL.pdf
http://www.cegesoma.be
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In zijn antwoord benadrukt Belspo dat het Rijksarchief, CegeSoma en de KBR momenteel 
werken aan de online toegankelijkheid van hun audiopatrimonium en plannen de werken 
die niet onder het auteursrecht vallen, tegen 2021 online te zetten. In afwachting van een 
grotere toegankelijkheid op afstand van audiowerken, is al een online-inventaris beschik-
baar.

Belspo benadrukt het belang van het probleem van auteursrechten, waardoor momenteel 
veel audiowerken alleen nog maar ter plaatse kunnen worden geraadpleegd.

Er moeten werkgroepen worden opgericht om de gemeenschappelijke problemen te bestu-
deren (onder meer in verband met de publicatierechten) waarop een concreet antwoord 
moet worden geformuleerd en waarvoor samenwerking tussen de instellingen noodzakelijk 
is. Via deze groepen zal een gemeenschappelijke visie op deze problemen kunnen worden 
gedefinieerd.

Belspo herinnert er in zijn antwoorden op de opvolgingsvragenlijst ook aan dat de valori-
satie vooral een zaak is van de instellingen, aangezien een gemeenschappelijk platform is 
opgegeven. Als de instellingen geen financiering krijgen voor de valorisatieactiviteiten, ver-
binden ze zich ertoe de gedigitaliseerde inhoud op hun eigen begroting te valoriseren (die 
verbintenis is geformaliseerd in de technische bijlage bij het ministerieel besluit). Belspo 
heeft wel een website gecreëerd voor het Digit-programma, die verwijst naar de gedigitali-
seerde collecties van de instellingen401.

Het Rekenhof is van oordeel dat zijn aanbeveling niet is uitgevoerd. Destijds werd immers 
al aan die werkgroepen gedacht, en ze beogen niet een globale valorisatiestrategie uit te 
werken of de door het Rekenhof aanbevolen structurele denkoefening in elke FWI en in het 
KBF te stimuleren. Die structurele denkoefening moet er dus nog komen; ze is cruciaal om 
de samenhang van de valorisatieactiviteiten die niet worden gefinancierd in het kader van 
Digit, te waarborgen.

401 Belspo, Digit, Digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid, pagina geraadpleegd op 7 okto-
ber 2020, www.belspo.be.

http://www.belspo.be/belspo/digit/index_nl.stm
http://www.belspo.be
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3 Conclusie

Er is rekening gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof, maar ze 
zijn nog niet volledig uitgevoerd, onder meer wegens beperkingen van personele en materi-
ele aard bij Belspo, de FWI’s en het KBF.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de opmerkingen en aanbe-
velingen van het Rekenhof en vermeldt telkens het nummer van het punt van dit artikel 
waarin die uitvoering gedetailleerd aan bod komt.

Aanbeveling/Opmerking (2018) Uitvoering van de aanbeveling

2.1  De organisatie van de 
digitaliseringsactiviteiten van het Digit 
03-programma beantwoordde niet altijd 
aan de behoeften van de instellingen. Digit 
04 reorganiseert de digitaliseringsfilières.

Digit 04 voert de nieuwe organisatie uit waarin 
voorzien is voor de digitaliseringsfilières.

2.2  De digitalisering had aanzienlijke 
vertraging opgelopen in vergelijking met 
de behoeften die waren aangegeven bij 
het begin van het Digit 03-programma. 
Voor het einde van Digit 03 waren minder 
ambitieuze doelstellingen vastgelegd.

De FWi’s hebben over het algemeen hun 
nieuwe digitaliseringsdoelstellingen voor Digit 
03 gehaald, die echter onder de initiële behoeften 
bleven. Sommige FWI hebben in 2019 in het 
kader van Digit 04 nog te maken gehad met 
technische problemen of personeelsproblemen.

2.3  Bij Digit 03 werden het personeel en de 
materiële middelen maar in beperkte 
mate gedeeld tussen de instellingen. Digit 
04 wilde de samenwerking stimuleren.

Bij Digit 04 is er meer structurele 
samenwerking tussen instellingen en vonden er 
gemeenschappelijke activiteiten plaats. De wil 
om meer materiaal te delen, blijft afhankelijk 
van de reservecapaciteit van de FWi’s, in soms 
moeilijke omstandigheden qua personeel en 
materiële middelen.

2.4  De collecties waren digitaal onvoldoende 
geïnventariseerd. Het Rekenhof beval aan 
deze kwestie te onderzoeken om te komen 
tot een volledige digitale inventaris van het 
patrimonium.

Ondanks een zekere vooruitgang moet er nog 
heel wat geïnventariseerd worden en is de 
aanbeveling van het Rekenhof nog niet volledig 
uitgevoerd.

2.5   Het Rekenhof beval Belspo aan met 
de FWi’s en het KBF de modernisering 
van hun systemen voor collectiebeheer 
te onderzoeken zodat elke instelling 
over een performante toepassing voor 
collectiebeheer zou beschikken.

De vervanging van sommige systemen voor 
collectiebeheer komt gedeeltelijk tegemoet 
aan de aanbeveling, maar er werd geen door 
Belspo aangestuurde gemeenschappelijke 
denkoefening georganiseerd.

2.6  Het Rekenhof beval aan voor de 
metagegevens te kiezen voor een 
onderling uitwisselbare logische structuur, 
overeenkomstig de internationale normen, 
en de hoeveelheid metagegevens en de 
viertaligheid ervan te onderzoeken.

De FWi hebben nog geen onderling uitwisselbare 
structuur voor hun metagegevens gekozen, 
maar er werden initiatieven genomen in 
verband met de viertaligheid en de hoeveelheid 
metagegevens, waardoor ten dele aan de 
aanbeveling van het Rekenhof tegemoet wordt 
gekomen.

2.7   Het Rekenhof beval de FWI’s en het KBF aan 
het gedigitaliseerde patrimonium volledig 
naar het ltP-platform over te dragen, 
omdat dit nog niet volledig is gebeurd.

De overdracht kampte nog met een zekere 
vertraging begin 2020. Die problemen zijn nu 
opgelost volgens Belspo. De aanbeveling van het 
Rekenhof werd gevolgd, maar er moet worden 
gecheckt of het volledige Digit 03-patrimonium 
is overgedragen.
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2.8   Het Rekenhof beval Belspo aan erop toe 
te zien dat de FWi’s en het KBF elk een 
programma voor de bestendiging van de 
bestandsformaten zouden uitwerken dat te 
gelegener tijd zou voorzien in conversies.

een werkgroep voert voorbereidend werk uit. De 
aanbeveling wordt dus uitgevoerd.

2.9   Het Rekenhof beval Belspo aan ook de 
kwaliteit van de digitalisering op te volgen 
en de activiteiten buiten Digit aan te sturen.

De aanbeveling is niet volledig uitgevoerd. 
Ondanks verschillende initiatieven voor 
coördinatie en medewerking aan de 
overheidsopdrachten, blijft de omkadering van 
Belspo vooral administratief en beperkt tot Digit 
04, onder meer wegens de beperkte human 
resources van Belspo.

2.10  Het Rekenhof beval aan een 
valorisatiestrategie te definiëren waarmee 
de samenhang van de initiatieven van de 
FWi’s en het KBF kan worden gewaarborgd. 
Die strategie moest steunen op een 
structurele denkoefening binnen de FWi’s 
en het KBF.

De structurele denkoefening die het Rekenhof 
aanbeval, is er nog niet gekomen. Belspo, de 
FWi’s en het KBF hebben dus geen globale 
valorisatiestrategie.
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