Financieel beheer van het vastgoed
van de openbare instellingen van
sociale zekerheid
KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP
In dit verslag onderzoekt het Rekenhof de kennis, de waardering en het beheer van het vastgoed
van negen openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Bedoeling is algemene lessen te
trekken op het vlak van het financieel beheer van het vastgoed van de OISZ.
Het Rekenhof stelt vast dat de kennis over het vastgoed van de OISZ fragmentarisch is en dat er
niet altijd een historiek is van de vastgoedtransacties. Dat is onder meer te wijten aan de
inventariseringsprocedures en -instrumenten die de OISZ hanteren voor hun vastgoed. Momenteel
geven de financiële staten geen getrouw beeld van de waarde van het vastgoedpatrimonium van de
OISZ. Met de bestaande boekhoudregels kan de vermogensboekhouding immers niet als een echt
beheersinstrument fungeren. Voorts is het vastgoed van de OISZ mettertijd uit gedwongen keuzes
gegroeid en blijven de beschikbare middelen onderbenut.
Het Rekenhof besluit dat er een gebrek aan sturing is bij het financiële beheer
Het beveelt aan te verduidelijken welk doel de vastgoedfunctie moet vervullen in het licht van de
opdrachten van de OISZ en te bepalen hoe die functie moet bijdragen tot een betere beheersing van
het budget. Er is nood aan criteria om te kunnen kiezen tussen kopen en huren en de OISZ zouden
regels moeten bepalen voor het bestemmen van gebouwen, de raming ervan en het te koop of te
huur zetten.
Het Rekenhof beveelt ook aan de opvolging van het beheer van het OISZ-vastgoed te organiseren
en een kader af te bakenen voor de inventariseringen. Het boekhoudplan van de OISZ met daarin
de waarderingsregels en de regels voor het boeken van vastgoed, is aan modernisering toe.
Het beveelt aan de vernieuwing van het OISZ-vastgoed te optimaliseren. De dimensie “tijd” moet
deel gaan uitmaken van het vastgoedbeheer. De OISZ zouden moeten overwegen hun middelen te
delen, nagaan in welke domeinen dat het meeste voordelen oplevert (beheer van de
vastgoedportefeuille, de ruimtes, de dienstverlening…) en preciseren welke voorwaarden vooraf
vervuld moeten zijn om zo’n systeem te kunnen invoeren.
Tijdens de tegensprekelijke procedure hebben de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris
voor Sociale Zaken het Rekenhof attent gemaakt op de tekst die gezamenlijk werd voorgelegd door
de toezichthoudende kabinetten van Budget en P&O, en die door het college van OISZ werd
goedgekeurd in het kader van de opmaak van de vierde generatie bestuursovereenkomsten.
Volgens die tekst zal eind maart 2013 een kadaster van het vastgoedpatrimonium van de OISZ
worden opgesteld. Bovendien zal vanaf 1 april 2013 elke aanvraag voor het huren, kopen, verhuren,
verkopen of renoveren van gebouwen vooraf door het college van OISZ moeten worden
goedgekeurd.
De OISZ benadrukken dat het nieuwe boekhoudplan van de OISZ tegemoet zal komen aan diverse
opmerkingen van het Rekenhof.

Dit verslag werd goedgekeurd in algemene vergadering van 30 januari 2013 en voorgelegd aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het is enkel elektronisch beschikbaar op www.rekenhof.be.
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GEAUDITEERDE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID
(OISZ)
FBZ
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HVW
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Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitverzekering
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Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
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Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RVP

Rijksdienst voor Pensioenen
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HOOFDSTUK 1

Voorstelling van de audit
1.1

Draagwijdte van de audit

Het Rekenhof heeft in het verleden al tekortkomingen vastgesteld in de waardering van het
vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Dat gebeurde bij
1
recurrente controles van de rekeningen of naar aanleiding van thematische controles .
Deze audit is een vervolg op die controles en heeft tot doel algemene lessen te trekken uit
het financieel beheer van het vastgoed van de OISZ (terreinen en gebouwen, in eigendom
en in huur, in België en in het buitenland). Dit onderzoek vervangt echter geenszins de
jaarlijkse controle van de OISZ-rekeningen en is evenmin bedoeld om de financiële staten
gecontroleerd te verklaren.
Aangezien het beheer van het vastgoed ertoe bijdraagt de werkingskosten van de OISZ in
de hand te houden, zou een beter beheer dan ook ruimte creëren om prioritaire
beleidslijnen te financieren.
Bovendien komt het onderzoek er op het moment dat de Commissie voor de Normalisatie
van de Boekhouding van de OISZ de laatste hand legt aan het nieuwe boekhoudplan van de
2
OISZ, dat het overleggen van de rekeningen vlotter moet laten verlopen .
Door waarderingsregels op te stellen voor het vastgoed en aldus te komen tot een
realistische waarde die zo dicht mogelijk aanleunt bij de economische werkelijkheid, zou
de vermogensboekhouding als een echt beheersinstrument kunnen fungeren.

1.2

Voorwerp van de audit

De audit geeft een antwoord op vier vragen.
1. Zijn de geauditeerde OISZ goed op de hoogte van hun vastgoed dankzij de fysieke en
boekhoudkundige inventaris die ze bijhouden?
2. Garandeert de vermogensboekhouding van de geauditeerde OISZ op basis van
toereikende en samenhangende regels een getrouw beeld van hun vastgoedbeheer?
3. Worden de risico’s van de vaste activa op adequate wijze afgedekt door de verzekeringen
die de geauditeerde OISZ hebben afgesloten?
4. Draagt het beheer van het vastgoed van de geauditeerde OISZ bij tot de verwezenlijking
van hun opdracht?

1

Zie meer bepaald:
- Rekenhof, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, “RJV: reserves aangewend voor vakantiewoningen en waardering
van de vaste activa”, Brussel, oktober 2010, p. 84 e.v.
- Rekenhof, Risicofinanciering door middel van verzekeringen - Een doelmatigheidsonderzoek bij tien sociale parastatalen
(HVKZ, FAO, FBZ, Pool, RIZIV, RKW, RSVZ, RSZ, RVA en RVP). Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers , april 2002, 40 p.
2
Zie Rekenhof, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, “Modernisering van de boekhouding van de openbare instellingen
van sociale zekerheid”, Brussel, november 2012, p. 115 e.v.

FINANCIEEL BEHEER VAN HET VASTGOED VAN DE OISZ / 6

De auditbevindingen houden verband met de kennis van het vastgoed van de OISZ
(hoofdstuk 2), de waardering ervan (hoofdstuk 3) en het beheer ervan (hoofdstuk 4).
Daarna volgen conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). De reacties van de ministers en
van de OISZ zijn aan het einde opgenomen (hoofdstuk 6).

1.3

Auditmethode

De audit vond plaats van maart tot juni 2012 en werd op hetzelfde moment uitgevoerd bij
negen van de zeventien OISZ: de KSZ, de HZIV, de HVW, het FBZ, het RIZIV, de RKW, de
RVA, de RVP en de RSZ. De keuze van de te auditeren OISZ houdt rekening met de manier
waarop de OISZ hun gebouwen benutten, met de materiële grootte van hun vastgoed en
met bevindingen uit voorgaande financiële audits. Door op die manier te werken, kon de
audit transversaal worden georganiseerd met aandacht voor de in te zetten middelen.
De auditresultaten zijn gebaseerd op de gegevens die werden verzameld via een vragenlijst,
en op de analyse van de documenten die bij elke geauditeerde entiteit ter plaatse werden
vergaard en de aanvullende informatie die werd verzameld via de interviews met de
betrokken diensten.
De bevindingen worden verduidelijkt aan de hand van illustratieve gevallen, die echter niet
exhaustief zijn.
De conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op het financieel beheer van het
vastgoed van de OISZ in zijn geheel.
Het verslag doorliep een formele tegensprekelijke procedure met de toezichthoudende
ministers van Sociale Zaken, van Pensioenen en van Werk en de staatssecretaris voor
Sociale Zaken en met de administrateurs-generaal van de geauditeerde OISZ. Het werd ook
voor eventuele commentaar verstuurd naar het College van de OISZ.
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HOOFDSTUK 2

Kennis van het vastgoed van de
OISZ
In dit hoofdstuk geeft het Rekenhof een beknopte beschrijving van het vastgoed van de
geauditeerde OISZ om een beeld te geven van het beheer in al zijn complexiteit.
Vervolgens onderzoekt het Rekenhof het proces voor de inventarisering van de OISZgebouwen. Het toetst de geschiktheid van het informatiesysteem op basis waarvan de
beslissingen over het beheer van het OISZ-vastgoed worden genomen.

2.1 Beknopte beschrijving van het vastgoed van de OISZ
2.1.1

Essentiële kenmerken

Het vastgoed van de KSZ, de HZIV, de HVW, het FBZ, het RIZIV, de RKW, de RVA, de RVP
en de RSZ wordt gekenmerkt door zijn omvang. Het omvat meer dan 250 gebouwen die ter
beschikking zijn van de negen geauditeerde OISZ. In die gebouwen is het hoofdbestuur
ondergebracht, de gewestelijke kantoren en de permanentiekantoren. Het hoofdbestuur is
in Brussel gevestigd en de andere kantoren zijn verspreid over heel België.
Het vastgoed wordt ook gekenmerkt door zijn diversiteit:
-

de aard van de goederen (gronden, administratieve kantoren, residentiële
gebouwen, magazijnen, opslagruimten, kelders, parkeerplaatsen...);
de bezetting (in eigendom, huurovereenkomst van gemeen recht, via erfpacht…);
de algemene staat (van variabele leeftijd, soms oud, soms nieuw...);
de bestemming (voor administratief gebruik of als belegging).

Door zijn veelvormigheid is het vastgoed moeilijk te beheren en vergt het uiteenlopende
tussenkomsten.
Bovendien gaat het om grote bedragen. Op 31 december 2010 beliep de nettoboekwaarde
3
van de gebouwen waarvan de OISZ eigenaar zijn, 387,28 miljoen euro . Jaarlijks betalen ze
dan weer 6,32 miljoen euro aan huurgeld.
Om echt na te gaan hoe zwaar het beheer van dat vastgoed weegt op de begroting van de
OISZ, zou men ook rekening moeten houden met de geïnduceerde kosten (personeel dat
instaat voor het beheer van het vastgoed, onderhoudskosten, kosten voor
energieverbruik...) en met de verborgen kosten (verplaatsingstijd van de personeelsleden,
niet-rationeel gebruik van een gebouw...).
2.1.2 Cijferoverzicht
Tabel 1 vermeldt het aantal goederen waarover de OISZ beschikken. Er wordt een
onderscheid gemaakt naargelang de OISZ eigenaar of huurder is.

3

Zonder correcties van de boekhoudwaarden door toepassing van preciezere en meer volledige waarderingsregels (zie
hoofdstuk 3).
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Als de OISZ eigenaar is van een gebouw, maakt tabel 1 een onderscheid tussen onroerende
goederen voor administratief gebruik en beleggingseigendommen (onderklassen 20 en 22
in de classificatie van de vaste activa volgens het boekhoudplan van de OISZ).
De andere onroerende goederen staan vermeld als gehuurde gebouwen, ongeacht de
overeenkomst die de OISZ toelaat de gebouwen te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld een
huurovereenkomst voor kantoorruimtes zijn (eenvoudige overeenkomst), een notariële
overeenkomst (overeenkomst van lange duur, van meer dan negen jaar) of een
4
erfpachtovereenkomst (overeenkomst van zeer lange duur, van 27 tot 99 jaar) .
Tabel 1 deelt de gebouwen in naargelang de OISZ:





als enige in een gebouw gehuisvest is;
een gebouw zelf gebruikt en een deel (onder)verhuurt aan derden;
zelf geen kantoor houdt in een gebouw, maar het geheel of gedeeltelijk
(onder)verhuurt aan derden;
zelf geen kantoor houdt in een gebouw en het ook niet geheel of gedeeltelijk
(onder)verhuurt aan derden (leegstaand gebouw).

Tabel 1 vermeldt bovendien de nettoboekwaarde van het patrimonium van de OISZ, de
huurgelden die ze als huurder betalen en de huurgelden die ze als verhuurders ontvangen.
De nettoboekwaarde van het vermogen van de OISZ stemt overeen met de waarde die
vermeld is in de balans. De vermelde huurgelden kunnen verschillen van de bedragen in de
resultatenrekening van de OISZ omdat enkel de door de betrokken OISZ verschuldigde
huurgelden en huurlasten geboekt worden en bijvoorbeeld niet de huurgelden die door een
andere instelling worden gedragen, noch de onroerende voorheffing die betaald wordt
5
krachtens de huurovereenkomst enz.

4

Op juridisch vlak kan een erfpachtovereenkomst niet als een huurovereenkomst stricto sensu worden gedefinieerd. Bij
een erfpachtovereenkomst heeft de erfpachter immers het volle genot van een onroerend goed dat eigendom is van de
verpachter. Bij wijze van erkenning van het eigendomsrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de
verpachter, hetzij in speciën, hetzij in natura (cf. artikel 1, 1e lid, van de wet van 10 januari 1824 betreffende het recht op
erfpacht). Op boekhoudkundig vlak primeert de economische realiteit van een verrichting in principe op de juridische
vorm ervan. De boekhoudnormen houden momenteel rekening met verschillende mogelijkheden naargelang de
periodiciteit (eenmalig of periodiek) en de omvang (gering, redelijk of groot) van de vergoeding. In gevallen waarbij de
getrapte vergoedingen niet de volledige wedersamenstelling dekken van het kapitaal dat de schenker in de bouw
investeerde, wordt de erfpachtovereenkomst behandeld als een huurovereenkomst (operationele leasing of renting) en
worden de vergoedingen gelijkgesteld met huur (cf. het koninklijk besluit van 3 december 1993 met betrekking tot de
jaarrekening van ondernemingen, de adviezen 162/2 en NFP/2 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, de
boekhoudnorm IPSAS 13 – Leases).
5
Bijvoorbeeld: in 2010 vermeldde de rubriek 6350 – Huur van lokalen en bijkomende lasten in de rekeningen van de RVA
een bedrag van 1.392.511,03 euro aan huurgelden die door de RVA waren betaald, alsook een bedrag van 250.345,81
euro dat ten laste viel van het Fonds Sluiting Ondernemingen.
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Tabel 1 – Vastgoed van de OISZ in cijfers op 31 december 2010
Aantal gebouwen6
Eigendommen

KSZ

HZIV

HVW

FBZ

RIZIV

RKW

RVA

RVP

RSZ

enkel bezet door de OISZ

-

9

24

-

6

12

30

2

1

bezet door de OISZ en anderen

-

1

8

1

-

-

2

9

-

enkel bezet door anderen

-

-

-

-

-

-

2

-

11

leegstaand

-

1

5

-

-

-

1

-

-

enkel bezet door de OISZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bezet door de OISZ en anderen

-

-

-

-

-

-

-

1

-

enkel bezet door anderen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

enkel bezet door de OISZ

-

14

7

4

11

1

8

-

16

bezet door de OISZ en anderen

1

-

-

-

-

-

-

1

-

enkel bezet door anderen

-

-

-

-

-

-

-

9

-

Nettoboekwaarde van het patrimonium

-

16,64

16,23

5,41

52,05

34,46

89,61

37,89

134,99

Geïnde jaarlijkse huur (OISZ verhuurder)

-

-

0,02

0,57

-

-

0,33

5,04

0,00

0,51

0,29

0,47

0,13

2,45

0,78

1,39

0,02

0,28

Gebouwen voor administratief
gebruik

Beleggingseigendommen

Gehuurde
gebouwen

Gehuurd of gratis

Waarde (in miljoen euro)

Betaalde jaarlijkse huur (OISZ huurder)

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens meegedeeld door de geauditeerde OISZ

6

De HZIV en de RVP hebben geen rekening gehouden met hun permanentiekantoren, respectievelijk meer dan 20 en 120 kantoren, die ze enkele dagen per week of per maand gratis betrekken, maar
waarvoor niet noodzakelijkerwijze een gebruiksovereenkomst bestaat.
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2.2 Inventarisering van de OISZ-gebouwen
Een performant financieel beheer van het vastgoed van de OISZ vergt een goede kennis van
dat vastgoed. Om de risico’s van het vastgoedbeheer in te perken, moeten de beslissingen
steunen op betrouwbare, correcte en tijdig aangeleverde informatie.
De besluitvorming berust op een informatiesysteem dat op zijn beurt steunt op de
inventarisering van het vastgoed.
Zowel de kwaliteit van de fysieke inventaris als de kwaliteit van de instrumenten die de
diensten gebruiken en de kwaliteit van de informatieuitwisseling tussen diensten, dragen
bij tot de goede kennis van het vastgoed.
2.2.1 Kwaliteit van de fysieke inventarissen
Een kwaliteitsvolle fysieke inventaris moet volgens het Rekenhof meer omvatten dan enkel
een lijst van alle gebouwen waarover een instelling beschikt.
Om de vastgoedstrategie te kunnen uitstippelen of te kunnen bijsturen op basis van de
opdrachten van een OISZ, moet de inventaris gegevens verstrekken over de functionaliteit
of het rendement van een gebouw. De inventaris zou minstens de volgende gegevens
moeten vermelden: de ligging van een gebouw, het juridische stelsel voor de bezetting
ervan, de bestemming of toewijzing, de fysieke kenmerken (algemene staat van het
gebouw, oppervlaktes) en de voornaamste waarden (nettoboekwaarde, verzekerde waarde,
marktwaarde).
Om de boekwaarde van de gebouwen in kwestie te kunnen bepalen, moet de inventaris
ook de financiële gegevens van de uitgevoerde transacties vermelden. Voor gebouwen
waarvan de OISZ eigenaar zijn, zou de inventaris minstens de volgende gegevens moeten
vermelden: de aankoopprijs en de gegevens die het economische potentieel van gebouwen
tijdens hun levensduur kunnen doen stijgen (investeringen na aankoop, herschattingen…)
of doen dalen (afschrijvingspercentages en -termijnen, waardedalingen…). Voor gebouwen
die de OISZ huren, zou de inventaris de huurprijs moeten vermelden.
Op het niveau van een OISZ zouden instructies kunnen preciseren welke bijkomende
inlichtingen gevraagd worden door de beheerders van het vastgoed.
Aangezien elke OISZ zelf haar gebouwen mag beheren, is een gemeenschappelijk model
van fysieke inventaris niet meteen vereist. Met zo’n model zou het wel makkelijker zijn om
OISZ onderling te vergelijken en synergieën tot stand te brengen. Door een totaalbeeld te
geven van een veelvormig park, zou het met zo’n model ook makkelijker worden een
globale evaluatie te maken van de gevolgen van keuzes voor vastgoedinvesteringen op de
financiering van de Globale Beheren.
2.2.1.1 De inventarisdocumenten zijn niet duidelijk genoeg
De audit heeft uitgewezen dat de fysieke inventarissen van de OISZ-gebouwen sterk van
elkaar verschillen.
De OISZ werken ofwel met individuele vastgoedfiches (die worden meestal gebruikt om de
boekhoudstaten op te stellen), ofwel met een algemeen overzicht van de gebouwen (die
worden meestal gebruikt om de investeringen te plannen), ofwel met beide. De OISZ
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onderscheiden de documenten van de fysieke inventaris niet altijd op basis van het
beoogde doel (boeking of planning).
De gegevens die moeten worden vermeld (de inventarisdatum, de “vastgoedeenheid”, de
beschrijving van het goed, de geraamde waarde...) worden bovendien naargelang de OISZ
op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd door de diensten die de fysieke inventarissen van
de gebouwen opstellen.
Voorbeeld van de eenheid “vastgoed”
Als een vastgoed wordt aangeduid met een identificatienummer, verwijst dat nummer
niet altijd naar het uniek adres en bovendien kunnen aan één adres verschillende
identificatienummers worden toegekend.
Bij het RIZIV en de RVP worden de gebouwen geïdentificeerd door een zonenummer,
wat een verwerking in de analytische boekhouding mogelijk maakt, als dat nodig is
(in combinatie met de kostencentra). In bepaalde gevallen stemt het zonenummer
overeen met verschillende adressen, wat betekent dat de beoogde gebouwen in
werkelijkheid één gebouwencomplex vormen of dat de kosten niet kunnen worden
geïndividualiseerd (bv. één enkele elektriciteitsmeter voor twee gebouwen).
Bij het RIZIV en de RKW kunnen verschillende identificatienummers
overeenstemmen met één “gebouw”. Dat valt voor als er een nieuw nummer is
aangemaakt naar aanleiding van een investering die dateert van na de registratie van
het gebouw in de inventaris (bij het RIZIV en de RKW gebeurt dat bij zware
renovaties van bestaande gebouwen) of als per ongeluk een nieuw nummer is
7
aangemaakt (RKW) . In die gevallen moet de historische kost van een gebouw
wedersamengesteld worden door de bedragen bij elk identificatienummer dat
mettertijd werd aangemaakt, bij elkaar op te tellen.
Ook al lijken ze identiek, de fysieke inventarissen van het vastgoed omvatten meerduidige
gegevens.
Voorbeeld van inventarissen met meerduidige gegevens
In het algemeen overzicht van het vastgoed van de HZIV en van het FBZ komen
dezelfde gegevensvelden voor. De aanvullende opmerkingen zijn echter verschillend:
in het veld “juridisch stelsel: eigenaar/huurder”, bijvoorbeeld, vult de HZIV “eigenaar”
of “huurder” in, terwijl het FBZ de identiteit van de eigenaar of van de huurder
vermeldt (de OISZ, de firma X, de heer/mevrouw X).
Op dit moment is er geen duidelijke definitie van de te registreren gegevens, waardoor de
inventarisdocumenten niet meteen bruikbaar zijn. De instructies die preciseren welke
gegevens vermeld moeten worden, zijn ontoereikend als men de informatie over het
financieel beheer van het vastgoed van de OISZ gemeenschappelijk zou willen maken.
Door de lay-out van de inventarissen te standaardiseren, wordt het makkelijker om ze te
delen.

7

Een nummer dat wordt aangemaakt als gevolg van een foute registratie, kan niet gedesactiveerd worden. De applicatie
werd immers correct geprogrammeerd om de integriteit van de geregistreerde gegevens niet te compromitteren.
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2.2.1.2 De fysieke inventarissen vermelden niet altijd alle relevante gegevens
Bij de meeste OISZ vermeldt de fysieke inventaris alle gebouwen waarover de instelling
beschikt, ongeacht de ligging, het juridische stelsel voor de bezetting of de toewijzing.
Voorbeeld van anomalie bij de inventarisering
Het Rekenhof heeft een anomalie vastgesteld bij de RSZ. Die beschikt over een lijst
van zijn administratieve buitenposten, maar zijn gebouwen aan de Koninklijke
Prinsstraat te 1050 Brussel, waarin een derde gehuisvest is op basis van een
erfpactovereenkomst, worden daarin niet vermeld. Bovendien maakt de RSZ voor
eigen rekening gebruik van de inventaris van de RVP waarin de eigendommen zijn
geregistreerd die via een erfpachtovereenkomst werden afgestaan. Tijdens de
tegensprekelijke procedure heeft de RSZ gepreciseerd dat de RVP bij overeenkomst
verplicht is die inventaris jaarlijks aan de RSZ te bezorgen.
Volgens de OISZ verschilt het niveau van informatie in de fysieke vastgoedinventarissen. Ze
omvatten min of meer de gegevens die er volgens het Rekenhof minstens in vermeld
moeten staan. Een paar voorbeelden:
Voorbeelden van gegevens over het patrimoniumbeheer
De RKW vermeldt in de inventaris van de gebouwen waarover hij beschikt hun
boekhoudkundig(e) identificatienummer(s), de vorm waarin de eigendomsakte is
opgesteld, het adres van het gebouw, zijn hoedanigheid van eigenaar of medeeigenaar (met inbegrip van de quotiteiten), de bestemming van het gebouw, de staat
van het gebouw, de totale oppervlakte, de aankoopdatum, de inventarisdatum, de
aankoopprijs (of de jaarlijkse huur), de geschatte waarde, de toegankelijkheid, de
verzekerde waarde van het gebouw en van de inhoud, de gehuisveste diensten, het
aantal personeelsleden.
De HZIV stelt een overzicht van zijn vastgoed op met daarin de volgende gegevens:
adres van het gebouw, eigenaar/huurder, staat van het gebouw, totale oppervlakte,
eigen bezettingsgraad, toegankelijkheid, opmerkingen.
Voorbeelden van gegevens over het huurbeheer
Het RIZIV stelt een gegevensfiche op in verband met zijn huurcontracten met daarin
de volgende rubrieken: adres van het gebouw, verdieping, eigenaar (vorige huurder),
syndicus (met inbegrip van de contactgegevens), bank (voor de huurwaarborg),
deskundige (voor de tegensprekelijke plaatsbeschrijving), huurcontract ondertekend
of geregistreerd op, datum waarop het huurcontract ingaat en eindigt, looptijd van de
huurovereenkomst (met inbegrip van de verlengingsvoorwaarden), opzegtermijn
(met inbegrip van de opzegvoorwaarden), voorwerp van het huurcontract
(samenstelling van de gehuurde lokalen), gehuurde oppervlakte, bedrag van de
jaarlijkse huur, bedrag van de provisies voor kosten, betaaldatums, basisindexcijfer,
nieuw indexcijfer op, bedrag van de huurwaarborg, bedrag van de onroerende
voorheffing, bedrag van de gewestbelasting.
De RSZ vermeldt in de lijst van zijn administratieve bijkantoren het adres van het
gebouw, de telefoongegevens, de openingsuren van het kantoor, de identiteit van de
eigenaar en van de syndicus, de ingangsdatum van het huurcontract, de opzegtermijn
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(met inbegrip van de opzegvoorwaarden), de gegevens van de firma die instaat voor
het onderhoud van de lokalen.
Bij gebrek aan instructies over het bijhouden en het weergeven van
buitenboekhoudkundige inventarissen bestaat het risico dat bepaalde gegevens die er
minimaal in vermeld zouden moeten zijn, niet terug te vinden zijn in de samenvattende
staten die de OISZ gebruiken en bijgevolg niet gebruikt worden.
Zo zijn gegevens over de algemene staat, de verzekerde waarde en de verkoopwaarde van
een gebouw inlichtingen of vergelijkingspunten die erop kunnen wijzen dat de
boekhoudkundige waarde van een gebouw aan herziening toe is of dat er een nieuwe
expertise moet worden gevraagd voor een gebouw. Als die informatie niet gebruikt wordt,
kunnen de gegevens in de boekhoudkundige inventaris niet meer actueel zijn.
2.2.2 Kwaliteit van de inventariseringsinstrumenten
Volgens het Rekenhof kan informatieverlies vermeden worden als men gebruik maakt van
kwaliteitsvolle inventariseringsinstrumenten, die bovendien de samenhang waarborgen
van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de met het gebouwenbeheer belaste
diensten en de financiële diensten.
De informatie waarover de met het gebouwenbeheer belaste diensten beschikken, zou
gedigitaliseerd moeten worden om de gegevens van de fysieke inventaris en de gegevens
van de boekhoudkundige inventaris gemakkelijk te kunnen vergelijken en met elkaar in
overeenstemming te kunnen brengen. Bij die digitalisering zouden alle gebouwen tussen
beide inventarissen gekoppeld moeten worden via één enkel identificatienummer.
2.2.2.1 Uiteenlopende informaticaoplossingen voor het beheer
De informatie in gedrukte vorm met betrekking tot het beheer van het vastgoed is bij de
OISZ meestal goed geordend. Naarmate het vastgoed van de OISZ uitbreidt, wordt de
bijbehorende documentatie omvangrijker en moeilijker te hanteren en raakt ze meer
verspreid (zoals dat het geval is in alle andere instellingen).
De gegevens van het beheer van de terreinen en gebouwen van de OISZ kunnen
momenteel makkelijker worden geraadpleegd en opgevraagd door de progressieve
informatisering. Dat betekent tijdswinst voor de personen die een fysieke inventaris
moeten opstellen.
De informaticaoplossingen waarvan de OISZ gebruik maken, zijn momenteel meestal geen
programma’s die specifiek zijn ontworpen voor het patrimoniumbeheer en voor het
huurbeheer van hun gebouwen.
Voorbeelden van informaticaoplossingen
De HZIV en de RVP gebruiken naast hun boekhoudprogramma ook hulpmodules die
speciaal zijn bestemd om de vaste activa te boeken.
De KSZ, de HZIV, de HVW, het FBZ, het RIZIV, de RKW, de RSZ en de RVP gebruiken
een rekenblad van het type Excel, waarmee ze in “op maat” gemaakte bestanden de
basisgegevens compileren in verband met hun eigendommen (RKW), hun gehuurde
gebouwen (KSZ, RVP) of beide (HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RSZ).
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De RVA gebruikt een infrastructuurbeheerprogramma voor zijn eigendommen en
gehuurde gebouwen. De RVP gebruikt een programma dat de werkposten van het
personeel en de oppervlakten in kwestie op plannen vermeldt. De RKW ontwikkelt
intern een systeem om de technische interventies in zijn gebouwen op te volgen.
2.2.2.2 De geïnformatiseerde dossiers zijn soms fragmentair of overlappend
De informaticaoplossingen die de OISZ veelal gebruiken, hebben als nadeel dat de
gedigitaliseerde dossiers fragmentair zijn (een informaticaoplossing per categorie van
gebouwen) of overlappen (verschillende oplossingen voor eenzelfde gebouw).
Door de versnippering en het naast elkaar bestaan van dossiers nemen de risico’s op
gegevensverlies toe (wegens de handelingen die nodig zijn om gegevens samen te voegen)
en verhogen de risico’s op incoherentie (wegens dubbele invoer).
Voorbeelden van risico’s
Gebouwen met een ingang in verschillende straten kunnen nu eens op het ene adres
dan weer op het andere worden geregistreerd. Zo is het hoofdbestuur van het FBZ
geregistreerd in de Sterrenkundelaan of de Verbondsstraat, en dat van de HVW in de
Brabantstraat of de Plantenstraat.
De RKW heeft in de boekhoudkundige inventaris een gebouw geregistreerd in de
Torhoutsesteenweg in Brugge, terwijl het volgens de fysieke inventaris in de
Hertogenstraat staat: de eigendomsakte vermeldt de beide adressen (het gebouw
heeft twee ingangen). Evenzo heeft de RKW in de boekhoudkundige inventaris een
gebouw geregistreerd in de rue Dodane in Namen terwijl het volgens de fysieke
inventaris in de rue Mazy gelegen is: het eerste adres is dat van de vroegere ligging;
de rijksdienst zal de verkeerde gegevens rechtzetten.
2.2.2.3 De interface tussen de fysieke en de boekhoudkundige inventaris ontbreekt
Er is nog altijd geen gezamenlijk identificatienummer voor een vastgoed in de
verschillende informaticaoplosssingen van de diensten van eenzelfde OISZ. Daardoor
kunnen die oplossingen niet automatisch worden gekoppeld of kunnen op zijn minst hun
gegevens niet snel worden vergeleken.
Voorbeelden van het identificatienummer van onroerende goederen
De hulpmodules die de HZIV en de RVP gebruiken, genereren een
identificatienummer voor de gebouwen van hun patrimonium. Aan de hand van dat
nummer kunnen de gegevens van de boekhoudkundige inventaris automatisch
worden vergeleken met die van de fysieke inventaris.
De rekenbladen die de HVW, het FBZ, het RIZIV en de RKW gebruiken,, vermelden
een identificatienummer, maar de koppeling gebeurt niet automatisch maar moet
manueel tot stand worden gebracht.
In de andere gevallen worden de beschikbare goederen door geen enkel nummer
geïdentificeerd. De gegevens van de fysieke inventaris en van de boekhoudkundige
inventaris worden manueel vergeleken, enkel op basis van het adres van de terreinen
en gebouwen.
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2.2.3 Kwaliteit van de informatie-uitwisseling tussen de diensten
Volgens het Rekenhof wordt de kwaliteit van de informatie-uitwisseling tussen de diensten
belast met de gebouwen en de diensten belast met de financiën gedefinieerd door de mate
waarin formeel door de beheersorganen goedgekeurde instructies zijn verspreid bij de
verantwoordelijken voor de gegevensverwerking. Die instructies moeten ieders
verantwoordelijkheden duidelijk aangeven en ervoor zorgen dat de informatie van de ene
dienst naar de andere stroomt zodra rechten en verbintenissen worden vastgesteld.
Er moeten overigens internecontrolemaatregelen worden gedefinieerd en toegepast om na
te gaan of de informatie over vastgoedinvesteringen correct doorstroomt. Dat moet de
betrouwbaarheid van de inventarissen vrijwaren.
2.2.3.1 Instructies om informatie door te sturen zijn zo goed als onbestaande
De geauditeerde OISZ beschikken over onvoldoende formeel door de beheersorganen
goedgekeurde procedures of instructies om de informatie-uitwisseling te regelen tussen de
diensten belast met de fysieke inventaris en de diensten belast met de boekhoudkundige
inventaris.
8

De procedures of instructies vermelden de bepalingen die van toepassing zijn op alle OISZ
of worden verward met de gebruiksaanwijzingen voor de informaticatoepassingen. Ze
bepalen op geen andere manier formeel met welke tussentijd of hoe vaak de informatie
tussen de diensten moet worden overgezonden.
Voorbeelden
De RVP verwijst naar de procedure die bij de invoering van het boekhoudprogramma
werd gedefinieerd voor de informatie-uitwisseling tussen de diensten belast met de
gebouwen en de diensten belast met de financiën.

De diensten van de andere OISZ wijzen er eveneens op dat de
informaticatoepassingen zo zijn geprogrammeerd dat ze zorgen voor de opvolging
van de stromen van investeringsuitgaven, vanaf de registratie van de bestelbon
(registratie van een bedrag op een bepaald begrotingsartikel en gekoppeld aan de
economische classificatie) tot de validering van de facturen (controle van de juistheid
en werkelijkheid van de schuldvordering). De toepassingen waarborgen dus in zekere
zin de traceerbaarheid van de vastgoedverrichtingen.
2.2.3.2 De interne controles zijn zwak omkaderd
Op het vlak van de interne controle zijn er nog te weinig formeel door de beheersorganen
goedgekeurde instructies om ervoor te zorgen dat de geregistreerde gegevens op
regelmatige tijdstippen door de met het gebouwenbeheer belaste diensten en de financiële
diensten worden gereconcilieerd.
De procedures om anomalieën op te sporen en te corrigeren zouden in bepaalde gevallen
moeten worden verstrengd, onder meer als de informaticaoplossingen van het beheer van

8

In essentie: de opmaak van een jaarlijkse inventaris van het vastgoed. Voor de bepalingen in verband met het opstellen
van de boekhoudkundige staten wordt verwezen naar hoofdstuk 3.
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het vastgoed van de OISZ niet sterk geïntegreerd zijn en de overzending nog ruimschoots
berust op procedures waarbij de aangiften en verwerkingen manueel gebeuren.
Voorbeelden
De RVP preciseert dat zijn hulpmodule voor de boeking van de vaste activa
geparametriseerd is om verschillen te vermijden. Er kunnen geen rechtstreekse
aanrekeningen in het boekhoudsysteem gebeuren zonder dezelfde bedragen in de
hulpmodule aan te rekenen.
Volgens de inlichtingen die door het FBZ, het RIZIV en de RSZ werden verstrekt,
wordt de informatie in verband met het beheer van het vastgoed niet overgezonden
naarmate er rechten worden vastgesteld, maar gebeurt dat op jaarbasis.
Het RIZIV voert aan dat zijn infrastructuurdienst elk jaar de boeking goedkeurt van
de inrichtingswerken die de waarde van zijn gebouwen verhogen. De verificatie kan
resulteren in een lijst van regularisaties die door zijn dienst Financiën moeten worden
uitgevoerd.
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HOOFDSTUK 3

Waardering van het vastgoed van de
OISZ
In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof of de wettelijke, reglementaire en normatieve
bepalingen in verband met de opmaak van de boekhoudkundige staten van het
vastgoedbeheer van de OISZ de historiek van de gegevens en de transparantie van de
vastgoedinvesteringen garanderen.
Het Rekenhof gaat vervolgens na hoe de waarderings- en boekingsregels voor de
onroerende goederen van de OISZ worden toegepast. Het verifieert of die toepassing een
getrouw beeld geeft van de waarde van het vastgoed van de OISZ.

3.1

Boekhoudkundige staten van het vastgoed van de OISZ

Om te zorgen voor een performant financieel beheer van het vastgoed van de OISZ moet
eveneens een aangepast boekhoudkundig kader worden gebruikt om de risico’s van een
ontoereikende waardering van hun vastgoed te beheersen.
Dat boekhoudkundig kader moet worden opgesteld zoals de wetgever dat wenst en moet
beantwoorden aan de door het beroep erkende normen.
3.1.1

Algemeen kader
9

Voor de vermogensboekhouding baseren de OISZ zich op de volgende bepalingen :






10

artikel 16 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 ;
11
de artikelen 10 en 11 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 ;
de normen van het algemeen boekhoudplan van de OISZ;
de adviezen van de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de
OISZ;
de reglementen en bepalingen genomen door de OISZ.

Artikel 16 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 bepaalt: “De openbare instellingen van
sociale zekerheid voeren een boekhouding overeenkomstig een genormaliseerd boekhoudplan
vastgesteld door de Koning, op de voordracht van de voogdijminister en van de minister tot
wiens bevoegdheid de begroting behoort”.

9

De bepalingen zijn terug te vinden als bijlage 1, of er wordt er in die bijlage naar verwezen, naargelang het onderwerp
van de audit.
10

Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare
instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
11

Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de
rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april
1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
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Het genormaliseerd boekhoudplan van de OISZ en de bijbehorende regels zijn nooit
12
formeel vastgelegd in een koninklijk besluit en zijn ook niet in het Staatsblad verschenen .
Voor de OISZ geldt het oude boekhoudplan voor instellingen van openbaar nut van type D
dus als richtlijn, zoals het mettertijd werd aangepast door de Commissie voor de
Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ en waarvan de laatste versie in 2008 werd
13
gecoördineerd .
3.1.2 Staten van de vaste activa in de balans
14

Volgens de algemeen aanvaarde Belgische en internationale boekhoudnormen moeten de
financiële staten voor elke categorie van geboekte materiële vaste activa de volgende
elementen vermelden:






de gehanteerde waarderingsregels;
de afschrijvingswijze;
de levensduur of het afschrijvingspercentage;
de brutoboekwaarde en de cumulatie van de afschrijvingen bij het begin en het
einde van de periode;
een vergelijking van de waarden bij het openen en sluiten van de periode waarin de
binnengekomen activa, de cessies, de waardevermeerderingen en –verminderingen
worden vermeld.

De OISZ zijn vooralsnog niet verplicht hun jaarrekeningen te staven met
informatiedocumenten over het patrimoniumbeheer. Volgens de boekhoudregels die op
hen van toepassing zijn, blijven die documenten facultatief, ondanks wat de normen stellen
15
en ondanks de meest recente evoluties van de rijkscomptabiliteit .
Zo wordt de “rekening betreffende de begrotingswijzigingen van het patrimonium” als “niet
16
onontbeerlijke doorgangsrekening” vermeld in het boekhoudplan van de OISZ .
De Commissie voor de Normalisatie blijft de “rekening van de vermogenswijzigingen”
bovendien beschouwen als één van de “boekhoudkundige documenten die de instellingen
zouden moeten voorleggen”. Volgens de richtlijnen van die Commissie vormt de rekening
17
echter bijlage 1 bij de balans en het model omvat de vereiste gegevens .

12

In tegenstelling, bijvoorbeeld, tot het boekhoudplan dat van toepassing is voor de Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (KB van 10 november 2009), voor de ziekenhuizen (KB
van 14 augustus 1987) of voor ondernemingen (KB van 12 september 1983).
13

Men legt de laatste hand aan een nieuw boekhoudplan.

14

Wetboek van vennootschappen (inhoud van de toelichting bij de jaarrekening), boekhoudnorm IPSAS 17 – materiële
vaste activa enz.
15

In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld geldt voor de federale besturen, waarvoor 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
preciseert dat de toelichting bij de jaarrekening, waarvan een model als bijlage is toegevoegd, minimaal moet bestaan
uit een staat van de materiële vaste activa.
16

Zie de commentaar van het boekhoudplan van de OISZ in klasse 9 – Resultatenrekening.

17

Zie Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ, verslag Doc CN – RVP: 06/05 van 19 juni 2006.
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De boeking van onroerende goederen in klasse 2 – Vastgelegde middelen van het
boekhoudplan van de OISZ, lijkt er hoe dan ook niet systematisch toe te leiden dat in de
balans van de OISZ een staat van de vaste activa wordt weergegeven.
Voorbeelden
Aangezien de KSZ geen vaste activa bezit, is het vanzelfsprekend dat ze geen
rekening van vermogenwijzigingen heeft.
De HVW stelt een inventaris van de vaste activa op die echter niet bij haar
jaarrekening wordt gevoegd als toelichting.
De HZIV, het FBZ, het RIZIV, de RKW, de RVA en de RSZ voegen bij hun balans een
rekening van vermogenwijzigingen/-schommelingen of een tabel van de
waardeveranderingen van hun gebouwen, terreinen en andere zakelijke rechten. Bij
de RVA bevat de rekening van vermogenswijzigingen een fiche voor elk gebouw
alsook algemene commentaar op de schommelingen die zich in het boekjaar hebben
voorgedaan. Bij de RSZ wordt hij aangevuld met een algemene informatienota over
het erfpachtreglement dat tussen de RVP en de RSZ werd gesloten.
De RVP verstrekt geen staat van de wijzigingen van zijn vermogen; de rijksdienst
neemt bij zijn toelichting de lijst van de activa in erfpacht op.
3.1.3 Staten van de rechten en verbintenissen buiten balans
Volgens de bovenvermelde boekhoudkundige normen moeten de financiële staten
bovendien ook het bedrag van de contractuele verbintenissen voor de verwerving of
vervreemding van materiële vaste activa vermelden.
De Commissie voor de Normalisatie is zelf van oordeel dat er buiten balans nog andere
rechten en verbintenissen zijn die het resultaat en het kapitaal kunnen beïnvloeden. Het
18
model van toelichting nr. 4 bij de balans vermeldt:






de boekwaarde en het bedrag van de inschrijving van de activa waarop een
hypotheek rust;
belangrijke verbintenissen in verband met toekomstige verwervingen van vaste
activa;
belangrijke verbintenissen in verband met toekomstige cessies van vaste activa;
belangrijke geschillen en andere belangrijke verbintenissen.

De commissie heeft nog niet gedefinieerd wat ze verstaat onder belangrijke verbintenis.
Voor het Rekenhof zou het belang van de transacties buiten balans moeten worden
beoordeeld in het licht van de kredieten van vastgoedinvesteringen waarvan de raming
altijd in de bestuursovereenkomst van de OISZ moet worden vermeld. Dat belang zou ook
kunnen worden beoordeeld in het licht van het bedrag waarboven de toezichthoudende
minister en de minister van Begroting vooraf de verrichtingen inzake
vastgoedinvesteringen moeten machtigen. Dat bedrag wordt dat eveneens vastgelegd in de
bestuursovereenkomst van de OISZ (vijf miljoen euro).

18

Zie Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ, verslag Doc CN – RVP: 06/05 van 19 juni 2006.
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Voorbeeld van het belang van de verbintenissen van de OISZ buiten balans
De KSZ boekt sinds 2008 geen enkele uitgave meer voor vastgoedinvesteringen. Ze
voegt bij haar balans geen lijst van de verbintenissen die ze is aangegaan met het oog
op de inrichting van de toekomstige gebouwen die ze wil huren (een bedrag van 0,7
miljoen euro in 2008, dat in 2010 steeg tot 1,4 miljoen euro en dat in de dienstjaren
2010 en 2011 al grotendeels gefinancierd werd en als kosten werd geboekt). De KSZ wil
nochtans eigenaar worden van de uitrustingen die ze heeft gerealiseerd ter
voorbereiding van haar huisvesting in haar toekomstige kantoren.
De vraag rijst dan ook of er niet meer transparantie moet zijn wat betreft de
gebruiksrechten op onroerende goederen die eigendom zijn van derden, en wat betreft de
19
bijbehorende plichten. Die zijn immers niet terug te vinden in de balans .
Door die rechten en verbintenissen te registreren ontstaat een duidelijker beeld van de
omvang van de budgetten voor huurbeheer, in vergelijking met de aangegane
verbintenissen voor de aankoop of vervreemding van gebouwen.
Voorbeelden van het belang van gebruiksrechten op onroerende goederen die
eigendom zijn van derden
In 2010 hebben alle OISZ behalve de RKW overeenkomsten van lange tot zeer lange
duur lopen voor het gebruik van gebouwen die eigendom zijn van derden.
De OISZ voegen bij hun balans geen lijst van de huurcontracten op grond waarvan ze
huurgelden betalen waarvan het totaalbedrag als significant kan worden beschouwd
(7,32 miljoen euro). Van de negen geauditeerde OISZ betaalden er drie meer dan
750.000 euro aan huur in 2010 (het RIZIV: 2.453.720 euro, de RVA: 1.392.511 euro, de
RKW: 779.877 euro).

3.2

Gebruik van de regels van het boekhoudplan

3.2.1 Waarderingsregels
De geauditeerde OISZ verwijzen naar de aanbevelingen van de Commissie voor de
Normalisatie van de Boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid en
meer bepaald naar het algemeen boekhoudplan van de OISZ.

19

Het KB van 30 januari 2001 betreffende de jaarrekeningen van de ondernemingen stelt dat gebruiksrechten op lange
termijn voor goederen die eigendom zijn van derden in orderekeningen moeten worden geregistreerd. Het KB verbiedt
echter niet dat ze in de bijlage bij de balans worden opgenomen. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat
momenteel een herziening gebeurt van de norm IAS 17 – Leases, die van toepassing is op de privésector (de norm IPSAS
13 die van toepassing is op de openbare sector, is daarop geïnspireerd). Die herziening gaat uit van de vaststelling dat de
economische realiteit van de beslissing om te huren, veeleer dan te kopen, momenteel niet is weergegeven in de
financiële staten. In antwoord op de vraag naar meer transparantie zou de herziening van de norm IAS 17 kunnen
uitmonden in een grondige hervorming van de boeking van huurgelden, door alle overeenkomsten (leasing of gewone
huur) op eenzelfde manier te verwerken en gelijk te stellen met een schuld. Met andere woorden: zodra de norm IAS 17 is
herzien, zouden alle overeenkomsten in de balans worden opgenomen.
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De HVW, de RVA, de RKW en de RVP verwijzen overigens impliciet of expliciet naar
andere reglementaire bepalingen (zie bijlage 1). Die verschillen niet van die van het
boekhoudplan van de OISZ, onder meer inzake afschrijvingen.
De RSZ, van zijn kant, heeft de regels van de Commissie voor de Normalisatie aangevuld
20
met specifieke regels voor de vaste activa waarvoor een erfpacht is gesloten met de RVP .
Het FBZ wijkt als enige gedeeltelijk af van de afschrijvingsregels vervat in het
21
boekhoudplan van de OISZ. Zo heeft het de uitgaven voor de inrichting en uitbreiding van
het gebouw waarvan het eigenaar is, lineair afgeschreven over een periode van tien jaar,
zonder restwaarde. In zijn antwoord op het auditverslag deelt het FBZ mee dat het
voortaan dezelfde regels zal volgen als de regels die gebruikt worden om de
aankoopwaarde af te schrijven.
Het Rekenhof is van oordeel dat de informatie over de wijze waarop de onroerende
goederen worden afgeschreven, onvolledig en onaangepast is. Ze is onvolledig omdat ze
niets zegt over het begin van de afschrijving, over uitzonderlijke afschrijvingen en over
terugnemingen van afschrijvingen. Ze is onaangepast omdat geen vaste residuwaarde van
24% nodig is en omdat een vaste afschrijvingstermijn veeleer zou moeten worden
22
vervangen door een vermoedelijke economische gebruiksduur .
3.2.2 Boekingsregels voor aangekochte gebouwen
Een onroerend goed wordt in principe in de balans geboekt bij aankoop of wanneer er
werken worden uitgevoerd. Voor aangekochte goederen wordt dat moment gepreciseerd
door een juridisch document (authentieke akte, verkoopcompromis zonder opschortende
voorwaarde) waarbij de eigendomsrechten op een welbepaalde datum worden vastgesteld
en waarbij de risico’s die inherent zijn aan de betrokken eigendom, worden overgedragen.
De koper boekt het gebouw in eerste instantie dus op basis van het verkoopcompromis (of
23
op basis van de akte van eigendomsoverdracht) . In de praktijk boekt hij de betaling van
het voorschot alsook het nog verschuldigde bedrag.
Bij de OISZ wordt de aankoop van een gebouw aan de actiefzijde van de balans geboekt
24
wanneer de dienst belast met de gebouwen een nota bezorgt aan de dienst boekhouding
van de OISZ. Dat gebeurt na de ondertekening van het verkoopcompromis en/of na de
definitieve akte.

20

Overdracht krachtens het ministerieel besluit van 18 juli 2007 genomen in toepassing van het koninklijk besluit van 21
april 2007 tot uitvoering van artikel 289 van de programmawet van 27 december 2006.
21
Die regels bepalen: “De onder de rubriek 205 [Administratieve gebouwen] ingeschreven bedragen zullen aanleiding geven
tot een jaarlijkse afschrijving van 2 th. gedurende 38 jaar; bij het verstrijken van deze tijdspanne zal er geen enkele
afschrijving meer worden toegepast hetgeen met andere woorden beduidt dat men aan de gebouwen een residuwaarde van
24 th. blijft toekennen, behalve in geval van verdwijning van de gebouwen door verkoop, vernieling of volledige ontwaarding
(gevallen die zich overigens voor het verstrijken van het 38e jaar kunnen voordoen)”.
22
Er wordt in verschillende wetteksten naar deze notie verwezen, o.a. in artikel 8, § 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.
23

Zie Commissie voor de Boekhoudkundige Normen, advies 3-1, oktober 1984.

24

Naargelang de instelling: dienst “Werken en materieel”, dienst “Patrimonium” enz.
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Tijdens de audit is gebleken dat het soms lang duurde voordat de OISZ kopies van de
25
eigendomsakten van hun gebouwen konden voorleggen. Enkel de RSZ kon niet de
authentieke koopakte voorleggen van zijn gebouw aan het Hortaplein in Brussel. In
november 2012 verklaarde de RSZ voor dat gebouw enkel te beschikken over het
verkoopcompromis dat op 3 juli 2001 werd ondertekend en over de officiële documenten op
basis waarvan de koopprijs werd bepaald.
Voorts is het voorgevallen dat na het verkoopcompromis enkel het voorschot werd geboekt
26
en niet de volledige aankoopprijs (dat gebeurde bij de HVW en de RVA ).
Het Rekenhof is tot besluit van oordeel dat het feit dat slechts een deel van de koopprijs
(het voorschot) wordt geboekt bij ondertekening van het verkoopcompromis, niet volledig
de aankoopverrichting weerspiegelt in de economische rekeningen.
3.2.3 Regels voor de boekhoudkundige classificatie
Op het niveau van het vastgoed maakt het boekhoudplan van de OISZ een onderscheid
tussen:
-

de kosten van het onroerend goed (de diverse elementen daarvan zijn weerspiegeld
in de boekhoudrubrieken): aanschafkosten, terrein, gebouw;
de bestemming: onroerende goederen voor administratief gebruik of
27
opbrengstgebouwen ;
de aard: aangekochte goederen, goederen in leasing of erfpacht.

De meeste OISZ houden zich aan de nomenclatuur (klasse, rubrieken,...) van het
boekhoudplan voor de OISZ (zie tabel 2). Er zijn echter twee uitzonderingen, namelijk het
FBZ, dat van de boekhoudkundige classificatie afwijkt voor het rekeningnummer in
verband met de afschrijvingen op gebouwen, en de RSZ, die alle andere zakelijke rechten
boekt op een rekening die normaal bestemd is voor de boeking van de meerwaarden door
herschatting.
Bij het vergelijken van de boekhoudkundige en fysieke inventarissen blijkt echter dat
onroerende goederen, die nochtans op verschillende adressen zijn gelegen, als één
onroerend goed worden beschouwd op boekhoudkundig niveau. Volgens de antwoorden
van de betrokken OISZ gebeurt dat omwille van de analytische boekhouding (RIZIV) of
omdat de notariële akte niets zegt over een splitsing (HVW).
Uit de rekeningen van de OISZ blijkt eveneens dat zij uitsluitend onroerende goederen
voor administratief gebruik bezitten. Alleen de RVP bezit in Antwerpen een gebouw dat
doorgaat als een “opbrengstgebouw”. Bijgevolg moet men ervan uitgaan dat de goederen
die geheel of gedeeltelijk aan derden worden verhuurd, bij de “administratieve” gebouwen
28
geklasseerd worden (voorbeelden: RVA, RSZ) . De gebouwen die niet meer op duurzame

25

Het Rekenhof heeft een kopie van alle eigendomsakten van de gebouwen gevraagd, of als de OISZ een uitgebreid
vastgoedpatrimonium heeft, van een selectie ervan.
26

In 2010 heeft de RVA een voorschot geboekt op basis van een verkoopcompromis. In 2011 werd het saldo van de
aankoopprijs geboekt ingevolge de ondertekening van de notariële akte en de uitvoering van de werken.
27

Het RIZIV voegt er een geografisch onderscheid aan toe.

28

Zie tabel 1.
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wijze voor het uitoefenen van OISZ-opdrachten worden gebruikt, worden bovendien
eveneens zonder specifiek onderscheid geklasseerd bij de gebouwen voor administratief
gebruik (voorbeeld: HVW).
Het Rekenhof is bijgevolg van oordeel dat de inhoud van sommige rekeningen of bepaalde
rubrieken onvoldoende is gedefinieerd en dat het boekhoudplan van de OISZ niet
exhaustief genoeg is.
Het onderscheid tussen een onroerend goed voor administratief gebruik en een
beleggingsgoed blijft vaag. Er moet worden nagedacht om de notie van opbrengstvastgoed
en de boekhoudkundige verwerking van een dergelijk goed te definiëren, wetende dat de
OISZ onroerende goederen bezitten die bestemd zijn om voor verkoop of die geheel of
gedeeltelijk worden verhuurd in ruil voor huurinkomsten (bv. de RVA in Namen of de
HVW in Moeskroen). In dat kader kan het nuttig zijn daaraan toe te voegen dat de
29
algemeen aanvaarde internationale boekhoudnormen precies definiëren wat moet
worden verstaan onder “opbrengstgebouwen” en hoe die laatste moeten worden
geëvalueerd en geboekt aan de actiefzijde van de balans.
3.2.4 Regels voor het boeken van de bestanddelen van de aanschafprijs
Volgens het boekhoudplan van de OISZ moet de prijs van de door de instelling verworven
bestaande of nieuwe gebouwen worden geboekt in rekening 205 “administratieve
gebouwen”, met uitsluiting van de aanschafkosten (vermeld onder rekening 201) en de
geschatte waarde van de terreinen (vermeld onder rekening 202). Vermits een gebouw in
theorie een bepaalde levensduur heeft (het gaat om een investeringsgoed dat mettertijd in
waarde daalt), moet het worden afgeschreven, in tegenstelling tot terreinen.
Om de bestanddelen van de aanschafprijs van een gebouw te onderscheiden, nemen de
30
OISZ meestal contact op met de FOD Financiën of met de bevoegde ontvanger van de
Registratie. Nadat de prijs van het terrein geschat is, wordt de afschrijfbare waarde van het
gebouw berekend ten opzichte van de globale prijs (buiten de kosten) die in de akte is
vastgelegd.
De analyse van alle aankopen van onroerende goederen in de periode 2007-2010 heeft
aangetoond dat de bestanddelen in de meeste gevallen afzonderlijk worden geboekt
overeenkomstig het boekhoudplan.
Het feit dat de waarde van gronden en gebouwen in afzonderlijke rekeningen wordt
geboekt, geeft echter aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Voorbeelden
In 2008 heeft het RIZIV de FOD Financiën geraadpleegd alvorens verschillende
percelen van een gebouw in Brussel aan te kopen. In het deskundigenverslag van de
FOD was sprake van een globale geraamde prijs zonder onderscheid tussen de
waarde van de grond en die van de gebouwen. Dat onderscheid werd ook in de
authentieke akte niet gemaakt. Bij gebrek aan informatie heeft het RIZIV de globale

29

Zie boekhoudnorm IPSAS 16 – Investment property.

30

Patrimoniumdocumentatie – patrimoniumdiensten – Aankoopcomité van onroerende goederen.
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aanschafprijs geboekt in de rekening die gebruikt wordt voor administratieve
gebouwen. Die vergissing werd gecorrigeerd (gescheiden boeking en regularisatie van
de afschrijvingen) in de jaarrekeningen 2009.
De HZIV heeft in het kader van zijn twee aankopen in 2008 in Namen en in Doornik
de globale prijs geboekt in de rekening die gebruikt wordt voor administratieve
gebouwen, omdat de geïndividualiseerde prijs niet vermeld stond in de notariële akte.
De HVW heeft bij de aankoop van een bouwgrond in Oostende in 2009, de waarde
van het goed niet door een expert laten schatten. Volgens het aan het beheerscomité
voorgelegde document werd de aankoopprijs echter geschat door de HVW-dienst
belast met het patrimoniumbeheer en die baseerde zich daarbij op de gemiddelde
prijs per vierkante meter voor een vergelijkbaar gebouw in dezelfde stad.
De RVP heeft in 2009 een beroep gedaan op de FOD Financiën voor de aankoop, in
2010, van een deel van het gewestelijk gebouw van Namen. De FOD heeft een raming
gemaakt van het aan te kopen gedeelte van het gebouw en van de prijs per vierkante
meter van de grond. De twee elementen die de aanschafprijs uitmaken, werden in
2010 echter niet afzonderlijk geboekt. De uitsplitsing is in het boekjaar 2011 gebeurd.
Het Rekenhof stelt vast dat het strijdig is met het boekhoudplan van de OISZ als de waarde
van de grond en van het gebouw niet boekhoudkundig worden uitgesplitst. Door deze nietuitsplitsing wordt de aanschafwaarde van de gronden (met een in principe onbeperkte
levensduur) opgenomen in de afschrijfbare grondslag.
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Tabel 2 – Nettoboekwaarden per OISZ op 31 december 2010 (in euro)

Rekeningnrs
201
202
203
204
205
205
205
205
206
206
221
223
227
229
241
242
242
242
243
243
263
265

Opschriften
Aankoopkosten
Gronden
Meerwaarde door herschatting op gronden
Gebouwen in opbouw
Gebouwen
Afschrijvingen gebouwen
Investeringswerken
Afschrijvingen werken
Meerwaarde door herschatting van gebouwen
Andere materiële rechten op onroerende goederen
Gronden als belegging
Meerwaarde herschatting gronden als belegging
Gebouwen als belegging
Meerwaarde herschatting gebouwen als belegging
Afschrijvingen aankoopkosten
Afschrijvingen gebouwen
Afschrijvingen investeringswerken
Afschrijvingen op bouwprojecten
Afschrijvingen meerwaarden gebouwen
Afschrijvingen op andere materiële rechten
Afschrijvingen gebouwen als belegging
Afschrijvingen meerwaarden gebouwen als belegging
Nettoboekwaarde

FBZ
2.051.656,65

7.863.647,16
5.973.742,00
3.589.405,54
2.118.065,48

RIZIV*
130.284,50
3.159.068,96
2.366.986,53
64.956.392,93

RKW
208.959,81
2.101.060,37
731.215,23
14.229.884,46
20.910.831,77

RSZ
2.000.864,34

RVP
34.427,81
1.388.889,65
1.706.884,35

112.698.201,75

21.291.127,42

HZIV
34.560,93
5.298.229,54

RVA
208.985,54
7.758.793,83

HVW
42.035,46
2.002.329,95

196.305,89
10.758.857,37

7.905.576,88
100.456.394,02

158.915,97
24.981.814,02

208.985,54
26.512.023,33

42.035,46
10.915.079,48

KSZ

3.060.651,19
2.643.861,54

6.197.058,87

8.125.222,56

260.600,57

280.212.470,79

130.284,50
19.071.375,23

208.959,81
7.954.895,38

2.009.334,80

1.759.434,48

2.000.864,34
14.199.840,33

991.574,10
2.258.425,90
7.582.736,92
16.194.586,74
34.427,81
8.077.986,86

34.560,93
2.289.747,49
466.241,88

0,01
1.113.884,35

182.687,04

4.173.707,21
8.283.760,96
37.890.108,26

16.635.968,15

243.717.129,94

5.412.901,87

52.045.599,93

34.455.720,84

134.993.702,27

89.608.741,40

16.227.980,45

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de balans 2010 van elke OISZ (* met uitzondering van het RIZIV: de rekening 2010 was
nog niet goedgekeurd door het beheerscomité)

0,00
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3.2.5 Regels voor het boeken van vastgoed in opbouw
Het boekhoudplan van de OISZ bepaalt dat alle uitgaven die de OISZ heeft gedaan om een
gebouw op te richten, in de rekeningen 204 “gebouwen in opbouw” moeten worden
geboekt. Het bepaalt ook dat die rekeningen worden gesaldeerd door een overboeking naar
rekening 205 “administratieve gebouwen” zodra het gebouw af is en de totale kostprijs
gekend is. Volgens het boekhoudplan worden er geen afschrijvingen uitgevoerd zolang het
vastgoed nog in opbouw is.
Uit verificaties blijkt dat de OISZ die in de periode 2007-2010 gebouwen hebben laten
optrekken, die regels hebben toegepast. Het moment waarop de overdracht van één
rekening naar een andere gebeurt, verschilt echter naargelang de OISZ.
Voorbeelden
Rekening 204 werd gesaldeerd door een overboeking naar rekening 205 toen het hele
31
gebouw (HZIV) of een fase van de bouw (HVW) voorlopig (HZIV) of definitief (RSZ)
werd opgeleverd.
Men zou dus moeten preciseren op welk tijdstip de overboeking gebeurt, want op dat
32
moment starten ook de afschrijvingen . De HVW is in 2010 anders tewerkgegaan, namelijk
door de afschrijvingen met terugwerkende kracht te berekenen vanaf het begin van de
33
uitvoering van de werken .
Het boekhoudplan van de OISZ wijst er overigens op dat rekening 205 naast de initiële
aanschafprijs ook “de prijs van de inrichtings- en uitbreidingsuitgaven bevat die een
waardevermeerdering van de gebouwen ten gevolge hebben en die niet als uitgaven voor
gewoon groot onderhoud van gebouwen werden aangerekend”.
De OISZ hebben dergelijke inrichtings- en uitbreidingsuitgaven rechtstreeks onder
rekening 205 geboekt, behalve de HVW en de RKW.
Voorbeelden
De HVW heeft de regels in verband met vastgoed in opbouw gebruikt.
De RKW heeft die investeringen eerst als vastgoed in opbouw geboekt onder rekening
204. Zodra de werken klaar waren, heeft de rijksdienst die rekening gesaldeerd via een
overboeking naar rekening 205.
Tot slot is voor de boekingsmethode van vastgoed in opbouw een continue en perfecte
34
communicatie tussen de betrokken diensten noodzakelijk .

31

De RSZ preciseert dat de gebouwen naar rekening 205 worden overgeboekt op het ogenblik dat het goed de
verwachte diensten levert.
32

Over een looptijd van 38 jaar met een restwaarde van 24 %.

33

In 2010 is netto 5.164.759 euro overgeboekt van rekening 204 naar rekening 205. In de afschrijvingstabel werd dat
bedrag uitgesplitst over de periode 2003 tot 2010 zodat voor elk van die jaren een toewijzing aan de afschrijvingen werd
berekend.
34

Zie eveneens hoofdstuk 2, punt 2.2.
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Voorbeeld
Bij de RKW werd de informatie over de beëindigde werken in het vastgoed van
Charleroi en Brugge door het departement Ondersteuning-Uitrustingen niet
doorgestuurd aan de dienst Financiën. De RKW heeft het probleem toegegeven en zal
het corrigeren in de jaarrekeningen 2011.
3.2.6 Regels voor het herschatten van vastgoed
Het boekhoudplan van de OISZ bepaalt dat de OISZ hun vastgoed regelmatig moeten
herschatten, bijvoorbeeld elke tien jaar (of sneller, in uitzonderlijke gevallen waarbij dat
35
nodig is).
Buiten de RKW en de RVP hebben de OISZ hun onroerende goederen niet laten
herschatten sinds 2002. Bij sommigen is er zelfs nooit een herschatting geweest.
Voorbeelden
In 2004-2005 heeft de RVP heel zijn patrimonium (behalve voor zijn kantoor in
Hasselt, dat in 2002 werd verworven) laten herschatten. Het waren voornamelijk de
aankoopcomités van onroerende goederen van de FOD Financiën die de schattingen
hebben uitgevoerd van zowel gronden als van de gebouwen erop.
In 2008 heeft de RKW een deel van zijn eigendommen laten herschatten. De
schattingen hadden betrekking op het vastgoed in zijn geheel en de uitsplitsing
tussen gebouwen en terreinen gebeurde via een verdeelsleutel.
De RKW heeft in 2012 al zijn eigendommen laten herschatten (behalve voor Hasselt,
waarvoor hij in juni 2012 een antwoord verwachtte op zijn verzoek van maart 2012
aan het aankoopcomité van onroerende goederen).
De RSZ is een speciaal geval aangezien die slechts één enkel gebouw (“Horta”) in
volle eigendom heeft. De andere zijn in erfpacht gegeven.
Sommige OISZ hebben zich overigens niet gehouden aan de richtlijnen van de Commissie
36
voor de Normalisatie die de afschrijving van de meerwaarde over de resterende
afschrijvingstermijn van het gebouw regelen. Die regel heeft echter zijn beperkingen
aangezien hij een afschrijving van de herschattingsmeerwaarde impliceert terwijl het
gebouw totaal afgeschreven zou zijn.
Voorbeelden
De RVP en de RKW passen op de meerwaarden door herschatting dezelfde
afschrijvingsregels toe als op de gebouwen waarop deze betrekking hebben, namelijk
2 % per jaar gedurende 38 jaar.
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Artikel 8, § 1, 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, bepaalt
dat er jaarlijks een herschatting moet gebeuren van terreinen en gebouwen.
36

Volgens de beslissing van 8 augustus 1996 van de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ
worden de meerwaarden door herschatting van gebouwen, met inachtname van de aangepaste restwaarde,
afgeschreven over de resterende afschrijvingstermijn van het gebouw.
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Een afschrijvingsplan berekend op basis van de vermoedelijke resterende gebruiksduur van
een gebouw zou aansluiten bij de boekhoudkundige doctrine.
Het Rekenhof stelt bovendien vast dat het boekhoudplan niets bepaalt in verband met de
eventueel te boeken waardeverminderingen.
Voorbeelden
De RVP heeft een voorziening voor minderwaarde van twee van zijn onroerende
goederen in Charleroi en in Namen geboekt ingevolge de herschatting van zijn
goederen in 2004-2005. Die voorzieningen zijn geboekt in een kostenrekening en
werden tegengeboekt op een passiefrekening (voorziening voor minderwaarde).
Het RIZIV had een deel van de onroerende goederen die het in Charleroi bezit, voor
een lagere waarde kunnen boeken. Die gebouwen zijn immers oud en raken al
37
jarenlang niet verkocht .
Rekening houdend met wat voorafgaat, is het Rekenhof van oordeel dat de rekeningen van
38
de OISZ, doordat geen periodieke herschattingen worden uitgevoerd, geen getrouw beeld
geven van de waarde van hun vastgoedpatrimonium. De procedure voor de herschatting
van onroerende goederen is niet nauwkeurig omschreven en er zijn geen regels voor de
minderwaarden.
3.2.7 Andere boekhoudkundige waarderingsregels
De audit heeft ook kort onderzocht hoe de OISZ de regels toepassen voor de boeking van
werken uitgevoerd in gehuurde gebouwen en de boeking van voorzieningen voor groot
onderhoud.
Voorbeelden
Enkel de HZIV boekt de werken in door haar gehuurde gebouwen bij de vaste activa.
Ze doet dat sinds 2010 op basis van een advies van de regeringscommissaris voor
Financiën en na overleg met de FOD Budget en Beheerscontrole en na goedkeuring
door het beheerscomité. Die keuze is in overeenstemming met de boekhoudkundige
doctrine, maar doet een budgettair probleem rijzen bij de HZIV. Aangezien de
beschikbare investeringskredieten niet mogen worden gebruikt om werken in
gehuurde gebouwen te financieren, moeten die werken als werkingskosten worden
geboekt. Vermits het boekhoudplan van de OISZ geen enkele regel omvat over die
problematiek, heeft de HZIV die werken in rekening 205 geboekt. Het is bijgevolg
moeilijk een onderscheid te maken tussen investeringen in gehuurde gebouwen en
investeringen in andere onroerende goederen. Ze worden bovendien afgeschreven
volgens dezelfde regels als de goederen in eigendom zonder rekening te houden met
de looptijd van het huurcontract.
De andere OISZ die gebouwen huren, boeken dergelijke werken in de kosten, hetzij
omdat ze niet op de hoogte zijn van de boekhoudkundige mechanismen om de
investeringsuitgaven in gehuurde gebouwen, te activeren, hetzij omdat die werken
weinig voorkomen en van beperkte omvang zijn (bekabeling, installeren van
scheidingswanden, ...).
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In 2006 raamde de FOD Financiën die onroerende goederen nochtans op 1,25 miljoen euro.
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Bijvoorbeeld in zones met hoge vastgoeddruk.
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In het specifieke geval van de erfpachtovereenkomst tussen de RSZ en de RVP worden
de door de erfpachter uitgevoerde werken in de betrokken gebouwen door de RSZ als
39
investeringen geboekt .
De RVP is de enige instelling die voorzieningen voor groot onderhoud boekt.
Het Rekenhof wijst erop dat in het boekhoudplan van de OISZ moet worden gepreciseerd
hoe werken in gehuurde gebouwen moeten worden geboekt en gewaardeerd.

39

De RSZ boekt die investeringen in rekening 8822 (Beleggingen in gebouwen – verbetering en uitbreiding). In het
boekhoudplan van de OISZ is die rekening bedoeld voor beleggingen in bouwgronden.
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HOOFDSTUK 4

Beheer van het vastgoed van de
OISZ
In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof of de OISZ hun vastgoedinvesteringen plannen
in het licht van hun opdrachten.
Het Rekenhof verifieert vervolgens in hoeverre het vastgoed op economische wijze wordt
geëxploiteerd. In die context onderzoekt het eveneens of de risico’s die op de onroerende
goederen rusten, op adequate wijze door brandverzekeringen worden gedekt.

4.1

Planning van de vastgoedinvesteringen

Het beleid vastgoedbeheer van een OISZ dient in principe enkel om haar opdrachten te
realiseren: activiteiten die samenhangen met haar maatschappelijk doel of
beleggingsactiviteiten zoals vastgoed gebruiken als waarborg.
In dat kader kan de OISZ verschillende oplossingen kiezen om aan haar vastgoedbehoeften
tegemoet te komen:




de bezetting van de bestaande gebouwen maximaliseren;
een nieuw goed verwerven (bouwen, aankopen of huren);
de goederen die overbodig geworden zijn voor haar opdrachten of die niet (meer)
economisch leefbaar zijn, verkopen.

Om die verschillende opties vanuit financieel oogpunt te beoordelen, mag de OISZ zich
niet uitsluitend baseren op de balansgegevens van het afgelopen jaar of op de begroting van
het komende jaar (of de drie komende jaren), want ook al geven die rekeningen of
kredieten een betrouwbaar en getrouw beeld, ze hebben enkel betrekking op een boekjaar
waarvan de looptijd los staat van de levensduur van een onroerend goed.
Om op financieel vlak een voorzichtige keuze inzake vastgoedinvesteringen te maken,
zullen de beheersorganen hun beslissing dus moeten baseren op een analyse van de kosten,
gespreid over de levensduur van de onroerende goederen.
4.1.1. Vastgoedstrategie van de OISZ
De antwoorden van de OISZ tonen aan dat ze de goederen waarover ze beschikken in de
eerste plaats gebruiken om er hun diensten in onder te brengen. Gebouwen (of delen
ervan) worden normaal gezien alleen verhuurd of vervreemd als er sprake is van
oppervlaktes die niet gebruikt worden.
Voorts stelt het Rekenhof vast dat de OISZ geen vastgoedstrategie hebben.
Voorbeelden
De bestuursorganen van de OISZ hebben niet formeel ingestemd met enig beleid om
te kiezen tussen kopen of huren (behalve bij de RVA waar het beheerscomité een
koopbeleid steunt voor de gebouwen waarin zijn diensten zijn gehuisvest), noch met
algemene leidraden voor de aan- en verkoop van terreinen en gebouwen, noch met
richtlijnen die de bestemming van onroerende goederen preciseren.
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De vastgoedinvesteringen van de OISZ worden vastgelegd in driejaarlijkse
bestuursovereenkomsten en gepreciseerd in jaarlijkse bestuurs- of actieplannen (of,
zoals bij de RVA, in een glijdend vijfjarenplan).
Behalve de vernieuwing van het vastgoed, hebben de doelstellingen in de derde
generatie bestuursovereenkomsten vooral betrekking op het tot stand brengen van
synergieën tussen OISZ, op energiebesparingen en op de toegankelijkheid van de
gebouwen.
Het Rekenhof is van oordeel dat de OISZ tijdens de audit terecht hebben aangevoerd dat
het niet hun opdracht is onroerend goed te (ver)kopen en te (ver)huren en dat ze daarom
geen vastgoedstrategie hebben uitgewerkt.
Elke OISZ blijft ten volle autonoom en verantwoordelijk voor het beheer van het eigen
budget en kan dus wel de besparingen en ontvangsten die ze realiseert dankzij een goed
beheer van het vastgoed benutten om andere beleidsdomeinen te financieren.
40

De bedragen die vrijkomen door gebouwen over te dragen of door de bedrijfsopbrengsten
41
van het vastgoed van de OISZ toe te wijzen , kunnen ook een impact hebben op de
financieringsbehoeften van de OISZ bij de Globale Beheren.
Het Rekenhof is dan ook van mening dat eerst moet worden nagegaan hoe de
vastgoedfunctie van de OISZ bijdraagt tot een betere werking of tot de financiering van de
Globale Beheren.
Door de principes te formaliseren waarop de vastgoedinvesteringen van de OISZ berusten
(of zouden moeten berusten), kan men vermijden dat een reeks gerichte beslissingen als
langetermijnvisie voor de uitbouw van het vastgoed fungeert. Die formalisering kan ook
helpen vermijden dat de huisvestingscapaciteiten van de OISZ voornamelijk in stand
worden gehouden op basis van boekhoudgegevens van het dienstjaar.
Volgens het Rekenhof zouden de OISZ meer bepaald een vastgoedbeleid moeten
uitstippelen:



dat de keuzes ondersteunt tussen kopen - wat een volledige beslissingsautonomie
garandeert - en huren - wat een relatief flexibel beheer biedt;
op basis waarvan een bestemming kan worden gekozen voor de gebouwen.

4.1.2 Kopen of huren
Hoewel de OISZ niet formeel hebben ingestemd met enig beleid over de keuze om eigenaar
dan wel huurder te zijn, hebben ze door de tijd heen steevast de voorkeur gegeven aan
kopen of op zijn minst aan erfpacht.

40

Bv. overdracht naar de RSZ-Globaal Beheer van de goederen uit het vroegere kapitalisatiestelsel van de RVP krachtens
het KB van 18 juli 2007 tot uitvoering van het KB van 21 avril 2007 tot uitvoering van artikel 289 van de programmawet
van 27 december 2006
41

Onder meer de opbrengst van de verkoop van gebouwen. De opbrengst van de verkoop van een gebouw komt ten
goede van de OISZ die haar goed vervreemdt. Boven een bepaald bedrag (dat in de bestuursovereenkomst is
vastgelegd) kan de opbrengst via een beslissing van de minister worden toegewezen aan het Globaal Beheer. Bij
goederen uit het vroegere kapitalisatiestelsel van de RVP die naar de RSZ-Globaal Beheer werden overgeheveld en
vervolgens opnieuw werden afgestaan via erfpacht, is het zo dat de opbrengst van de verkoop van een gebouw tussen de
RVP en de RSZ verdeeld wordt op basis van een verdeelsleutel
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In principe opteren ze enkel voor huren wanneer hun personeelsleden tijdelijk moeten
verhuizen wegens renovatie- of inrichtingswerken (dat was het geval voor de Brusselse
diensten van de RKW, van 2007 tot 2011, en voor de HVW, van 2009 tot 2011).
Het feit dat OISZ, die altijd al eigenaar (of nagenoeg eigenaar) waren, beginnen te opteren
voor huren, is te verklaren door:






de budgettaire beperkingen (bv. voor de gebouwen waarin de KSZ vanaf januari
2013 is ondergebracht, waren de budgettaire obstakels van dien aard dat de KSZ
onmogelijk eigenaar kon worden);
de schaarste aan gebouwen die aan de noden van de OISZ beantwoorden (zo heeft
het RIZIV drie jaar lang kantoren gehuurd in Leuven vóór het een gebouw vond
dat aan zijn noden beantwoordde en waarvoor het eveneens een
huurovereenkomst heeft gesloten);
de hoogdringendheid (de RVA, bijvoorbeeld, heeft zijn diensten tot in de jaren ’80
niet optimaal kunnen huisvesten omdat de plaatsingsdiensten en de diensten voor
werkloosheidsverzekering in 1979 snel van elkaar moesten worden gescheiden in
42
het kader van de institutionele hervormingen).

De huisvestingskeuzes van de OISZ zijn vaak opgelegde keuzes. Het is niet zeker dat
huren op lange termijn voordeliger is dan kopen.
Voorbeeld
In 2002 stelt het RIZIV voor het gebouw aan de Tervurenlaan 158 in Brussel te kopen
en te renoveren, waardoor er op termijn de diensten kunnen in worden
ondergebracht die destijds waren gehuisvest in gehuurde gebouwen aan de
Tervurenlaan 168 en in de St-Michielscollegestraat 17.
De aankoop en de vernieuwing worden geraamd op 14,87 miljoen euro, de kosten van
de lening op vijftien jaar op 21,57 miljoen euro in geval van een lage rentevoet, en op
22,95 miljoen euro in geval van een hoge rentevoet.
Het voorstel wordt door de diensten van de minister van Begroting geweigerd
rekening houdend met de budgettaire context. De eigenaar van het gebouw aan de
Tervurenlaan 158 stelt het RIZIV dan voor een erfpachtovereenkomst te sluiten,
maar die oplossing wordt door de diensten van de minister van Financiën afgewezen
omdat dat opnieuw budgettair onmogelijk is.
Uiteindelijk bekomt het RIZIV dat de RVP via zijn kapitalisatiestelsel de
aankoopverrichting financiert alsmede de renovatie van de lokalen om ze in
overeenstemming te brengen met de noden van het RIZIV. In ruil daarvoor moet het
RIZIV voor en tijdens de renovatie een jaarlijkse huurprijs betalen die gelijk is aan
6,5 % van de aankoopprijs (d.i. een huurprijs geraamd op 0,6 miljoen euro) en
daarna 6,5 % van de aankoopprijs en van de renovatiekosten (d.i. een huurprijs
geraamd op 1,03 miljoen euro).
In 2010 bedroeg de jaarlijkse huurprijs van het RIZIV voor het gebouw in de
Tervurenlaan 158 1.319.775 euro. Het huurcontract loopt tot 2027. Het RIZIV blijft
ook de gebouwen aan de Tervurenlaan 168 huren (149.738 euro/jaar tot 2016), alsook
een deel van de in de St-Michielscollegestraat 17 (219.739 euro/jaar).
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RVA, 75 jaar RVA - een blik op verleden, heden en toekomst, 2010, p. 205.
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Volgens het Rekenhof moet men zich afvragen of budgettaire bekommernissen op korte
termijn, zonder garantie op financiële winst (of, voorzichtiger gesteld, het uitblijven van
financieel verlies) op middellange en lange termijn, volstaan als verantwoording voor het
feit dat de OISZ progressief overschakelen van kopen naar huren.
De kosten van de totale levenscyclus van de onroerende goederen in aanmerking nemen
(vanaf het moment dat ze in het vastgoed van de OISZ worden opgenomen, totdat ze dat
park weer verlaten), zou in elk geval een meer betrouwbare indicator zijn voor de prijskwaliteitsverhouding dan enkel de aankoop- of huurkosten.
4.1.3 Verhoudingen tussen verhuurder en huurder
De installatie- en inrichtingskosten van kantoren vormen steeds vaker een sleutelelement
bij de onderhandeling van huurcontracten.
De OISZ sluiten huurcontracten voor kantoorruimten af waarvoor de huur geval per geval
wordt berekend volgens methodes die onderling sterk verschillen: prijs per m² casco, prijs
per strekkende meter, prijs conform de markt, tussen partijen overeengekomen prijs
(uitgestelde huur,...).
Er ontstaat duidelijk een grotere afhankelijkheid van de OISZ ten opzichte van hun
medecontractanten door de sterkere financiële inslag van de verhoudingen verhuurderhuurder en zulks ongeacht de gekozen juridische vorm (eenvoudige huurcontracten of
erfpachtcontracten, contracten voor de huur van een winddichte ruwbouw, Business
Service Management…).
Men moet zich veeleer zorgen maken om de afhankelijkheid van de OISZ dan om de
innoverende vorm van de contracten die worden afgesloten: in de afhankelijkheid zit de
kiem van een mogelijk onevenwicht in de verhoudingen verhuurder-huurder.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de huurcontracten naar behoren onderhandeld worden,
met een OISZ die voorzichtig tewerkgaat om zijn positie niet te verzwakken.
Voorbeelden
De HZIV stelde bij de onderhandeling van een huurovereenkomst voor kantoren in
Antwerpen vast dat de verhuurder afweek van een aantal artikelen uit het Burgerlijk
Wetboek. In de ontwerpovereenkomst was namelijk een lijst van mogelijke kosten
voor diensten opgenomen en volgens de overeenkomst was die lijst niet-limitatief,
waardoor de verhuurder op elk ogenblik extra kosten kon aanrekenen. De
administratieve diensten van de HZIV stelden echter dat de HZIV als openbare
instelling de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in acht moet nemen. De
overeenkomst werd in die zin aangepast en daarna ondertekend.
Het RIZIV sloot de huurovereenkomst voor zijn kantoren in Leuven vóór het gebouw
werd opgetrokken. De eigenaar liet tijdens de bouw op zijn kosten bepaalde
aanpassingen uitvoeren die nodig waren voor het RIZIV (sanitair, verwarming enz.).
Het RIZIV was voorzichtig tijdens de onderhandelingen. De lokalen werden te zijner
beschikking gesteld na de bouw. De betaling van de huur startte zodra de inrichting
klaar was en de diensten waren verhuisd (drie maanden na de terbeschikkingstelling).
Het Rekenhof heeft niettemin ook gevallen vastgesteld waarbij een OISZ niet alle mogelijke
garanties heeft getroffen om ten aanzien van derden overeenkomsten te kunnen
tegenstellen die in “de vereiste vorm” zijn gesloten (akten waarop de datum ontbreekt,
niet-geregistreerde akten, akten die na datum ondertekend werden…). Sommige OISZ
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stellen ook niet alles in het werk om eventuele financiële schade te minimaliseren van een
onbillijke verdeling van de lasten tussen de verhuurder en de huurder of van potentiële
geschillen tussen hen of met andere partijen.
Voorbeelden
Bij het RIZIV gaat de langdurige huurovereenkomst voor kantoren in Bergen die op
30 november 2007 bij de notaris werd ondertekend, in op 5 maart 2007.
Bij de RVA wordt de langdurige huurovereenkomst voor het gebouw 4/6 rue Lelievre
in Namen, die ingaat op 1 juli 2006, niet voor de notaris verleden.
Bij de KSZ werden de toekomstige kantoren ingericht vóór ondertekening van de
huurovereenkomst. In juni 2012 onderhandelde de KSZ over de huurovereenkomst op
grond waarvan ze vanaf januari 2013 nieuwe kantoren zal betrekken. Haar positie
tijdens de onderhandelingen was verzwakt omdat ze de inrichting van die kantoren
dan al ruimschoots had gefinancierd op basis van Business Service Managements
43
(BSM’s) die in 2008 ingingen en omdat in de BSM’s geen boeteclausules waren
opgenomen in geval van een laattijdige terbeschikkingstelling. De KSZ merkt op dat
effectief is overeengekomen dat de boetes voor vertraging die door de
vastgoedpromotor aan de vzw Smals verschuldigd zijn, aan de KSZ worden
teruggestort om de dubbele huur te financieren die zij van juli tot december 2012
moest betalen (de tijd die nodig was om de nieuwe lokalen in te richten: installatie
van de informaticazaal, bekabeling, tussenwanden, schilderwerken...).
Het Rekenhof is van oordeel dat het risico op een scheeftrekking van de relatie verhuurder44
huurder in te dijken is door gebruik te maken van standaardhuurovereenkomsten .
4.1.4 Begeleiding van de OISZ bij hun vastgoedtransacties
Overeenkomstig de geldende besluiten zijn de beheersorganen van de OISZ vrij om te
beslissen een onroerend goed aan te kopen, te gebruiken of te verkopen (mits de
voorafgaande machtiging van de toezichthoudende minister en van de minister die
bevoegd is voor de begroting als de verrichting betrekking heeft op een bedrag van meer
dan vijf miljoen euro).
Hoewel de procedures voor de aankoop, het gebruik en de vervreemding van goederen
door de diensten van de OISZ niet op een bepaalde manier zijn gestandaardiseerd, gelijken
ze al bij al toch veel op elkaar.
Uit de interviews blijkt dat de OISZ in de praktijk meestal een beroep doen op de lokale
overheden en de andere overheidsdiensten van de streek om gebouwen te verwerven, te
huren of te verkopen. Bij de zoektocht naar een nieuw gebouw worden hun opzoekingen
en vergelijkingen van de marktprijzen ook uitgevoerd via gespecialiseerde websites of via
vastgoedagentschappen of -promotoren. Ze vertrouwen de verkoop van hun gebouwen
overigens ook toe aan het aankoopcomité van onroerende goederen van de FOD Financiën,
een notarisstudie of vastgoedmaatschappijen.
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De KSZ ondertekent in maart 2008, iets minder dan drie maanden na de ingangsdatum ervan, de eerste overeenkomst
voor de inrichting van haar toekomstige Brusselse kantoren en ondertekent nadien het tweede (dat het eerste annuleert
en vervangt) in november 2011, iets meer dan een jaar en elf maanden na de ingangsdatum ervan.
44

Wat uiteraard niet belet dat over het contract kan worden onderhandeld.
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Een van de elementen waardoor de aankoop- of verkoopdemarches worden gestructureerd,
is de tussenkomst van de aankoopcomités van onroerende goederen van de FOD Financiën
om de waarde van de goederen te schatten (waarde die in principe de drempel
vertegenwoordigt die niet mag worden overschreden vanuit het standpunt van de
administratie), of om deze te koop aan te bieden voor rekening van de OISZ. De
ondersteunende rol van die comités is echter nog geen verplichting geworden.
Voorbeelden
In juli 2008 overwoog de RSZ zijn gebouwen in de Koninklijke Prinsstraat 102 in
Brussel te verkopen toen de huurder vertrok. De rijksdienst beschikte over drie
schattingen van de verkoopwaarde van het complex, waarvan één van het
aankoopcomité van onroerende goederen (laagste waarde). De RSZ stelt niettemin
45
voor de minimumverkoopprijs vast te leggen op het gemiddelde van de schattingen .
In juni 2011 richt de HZIV zich tot de Administratie Patrimoniumdiensten omdat de
informatie die ze van de verschillende aankoopcomités van onroerende goederen
heeft ontvangen, niet eenduidig is. Een ervan grijpt terug naar de programmawet van
6 juli 1989 en aanvaardt slechts om de gebouwen van een overheid te verkopen op
voorwaarde dat het het recht krijgt om te onteigenen voor het openbaar nut. De
HZIV vraagt bijgevolg uitleg over de toepassing op de OISZ van het koninklijk besluit
46
van 3 november 1960 . In juli 2011 antwoordt de FOD Financiën dat de
aankoopcomités voor onroerende goederen niet bevoegd zijn aangezien de OISZ een
prijs kunnen vastleggen die afwijkt van de door hen uitgevoerde schatting van het
onroerend goed.
De vraag van de begeleiding van de OISZ bij hun vastgoedtransacties blijft nog
47
onbeantwoord . Het Rekenhof is van oordeel dat moet worden bepaald welke plaats de
vastgoedfunctie zou moeten krijgen in vergelijking met de opdrachten van de OISZ.
Voorbeeld
In mei 2007, nadat de huidige verhuurder van de KSZ (het Fonds Delory,
pensioenfonds van de vzw Smals) heeft beslist het gebouw dat hij verhuurt, te koop te
stellen om zijn tegoeden terug in evenwicht te brengen, heeft de KSZ Smals ermee
belast de vastgoedmarkt te onderzoeken om een nieuwe huisvesting te vinden. De
algemene administratie zal bij alle demarches worden betrokken. Voor die
administratie kunnen de diensten van de KSZ zich aldus concentreren op hun
“kerntaken”.

4.2

Exploitatie van het vastgoed

Het is niet de bedoeling uit commercieel oogpunt winst te halen uit het beheer van het
vastgoed van de OISZ, maar ze moeten dat park niettemin economisch exploiteren.
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Momenteel is de verkoopprocedure opgeschort omdat de verhuizing van de huurder is uitgesteld.
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Zie koninklijk besluit van 3 november 1960 betreffende de comités tot aankoop van onroerende goederen voor
rekening van de Staat, van de staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend belang heeft.
(Belgisch Staatsblad van 18 november 1960)
47

Terwijl de federale Staat bijvoorbeeld ondersteuning krijgt van de Regie der Gebouwen om huisvestingsoplossingen te
vinden en een beroep moet doen op de bevoegde administratie voor de Domeinen om zijn onroerende goederen te
vervreemden; terwijl de Grondregie bijvoorbeeld de aankopen, verkopen, huurcontracten, oprichtingen, renovaties en
onderhoudswerken van de onroerende goederen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert.
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4.2.1 Instandhouding van het vastgoed
Volgens de best practices is de capaciteit om gebouwen te conserveren één van de
performantie-indicatoren voor de exploitatie van vastgoed. Die capaciteit kan worden
48
beoordeeld door de ratio van de uitgaven voor onderhoud in verhouding tot de
vervangwaarde van gebouwen.
De vergelijking tussen de begrotingsramingen en de verwezenlijkingen wijst uit dat de
kredieten voor vastgoedinvesteringen van de OISZ gemiddeld voor 16 à 38 % benut werden
in de periode 2007 tot 2011 (zie de tabel in bijlage 2).
Die onderbenutting en de overdrachten van kredieten voor vastgoedinvesteringen naar het
jaar nadien wijzen op een kwalitatief zwakke begrotingsprogrammatie.
De OISZ gebruiken geen vastgoedinvesteringsnorm terwijl de professionals uit de sector 3 à
5 % van de waarde van gebouwen hanteren als jaarlijks budget voor het onderhoud van het
49
patrimonium van een instelling .
Voorbeelden
Het FBZ voorzag in de dienstjaren 2008, 2009 en 2010 niet in enig budget voor
vastgoedinvesteringen. De RVP heeft in 2008 geen enkele uitgave voor
vastgoedinvesteringen geregistreerd en bij de KSZ zijn er sinds 2008 geen uitgaven
voor vastgoedinvesteringen meer.
Voor 2010 bedragen de uitgaven voor onderhoud van het vastgoed geen 5 % van de
nettoboekwaarde van het vermogen van de OISZ, als de uitgaven voor grote
onderhoudswerken aan gebouwen in aanmerking worden genomen. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij de RVA, de RVP of de RSZ. Bij gebrek aan enige
herschatting (zie punt 3.2.6) is die waarde als referentiebedrag echter wellicht te
zwak om de capaciteiten qua conservering van het vastgoed van de OISZ te kunnen
50
beoordelen .
Het gebrek aan onderhoud vergt veelal extra uitgaven als herstellingen nodig zijn en de
patrimoniale waarde kan dalen als het gebouw in slechte staat is. Omgekeerd blijft de
waarde van het vastgoed echter behouden als er een beleid inzake onderhoud is en kan de
verkoopwaarde van de onroerende goederen in dat geval stijgen. Volgens het Rekenhof
moet men daaraan aandacht besteden.
Voorbeelden
De gebouwen van de RVA aan de Charleroisesteenweg in Brussel staan sinds
september 2011 leeg omdat ze niet meer beantwoorden aan de normen inzake
brandveiligheid. De tijd die het duurt om de nodige investeringskredieten voor
renovatie te bekomen, komt bovenop de duur van de werken.
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Er bestaan verschillende niveaus van onderhoud, van gebruikelijke onderhoudswerken tot renovatie of heropbouw.
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Het Italiaanse agentschap voor het beheer van de domeinen hanteert als norm 3 % van de waarde van een gebouw. De
Canadese diensten baseren zich op een norm van 4 % van de wederopbouwwaarde. Minder voluntaristische organisaties
(zoals CBRE/Ineum Consulting voor de Franse vastgoedraad) menen dat de norm kan variëren tussen 0,5 en 3 %.
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In de Guide d’indicateurs de situation financière de la commune, een vademecum van de Unie van Waalse steden en
gemeenten (december 2008) is de definitie

de nuttige

indicator om te antwoorden op de vraag of er genoeg wordt geïnvesteerd in de conservering van ons onroerend
patrimonium.

FINANCIEEL BEHEER VAN HET VASTGOED VAN DE OISZ / 37

De slechte algemene staat van de gebouwen van de RVA in Verviers, waar de asbest
trouwens nog niet werd verwijderd, zal -bij verkoop- de verkoopprijs beïnvloeden.
4.2.2 Rendement van de verkopen van gebouwen
Volgens de best practices zouden de OISZ de goederen moeten verkopen die geen nut meer
hebben voor het uitoefenen van hun opdrachten of die economisch niet (meer)
levensvatbaar zijn. De vervreemdingen zouden de principes moeten naleven van de
optimale waardering van een overheidspatrimonium. De verkoopprijzen moeten worden
bepaald op basis van recente schattingen en de vervreemding moet snel worden uitgevoerd
zodra beslist is het goed te verkopen.
Bij de OISZ bestaat er vooralsnog geen formeel uitgestippeld beleid voor het bestemmen of
vervreemden van excedentaire gebouwen.
In de praktijk is het zo dat leegstaande gebouwen of gebouwen die de OISZ niet zelf voor
administratieve doeleinden gebruiken, niet systematisch gedesaffecteerd worden.
Voorbeelden
Alle goederen die vanuit het voormalige kapitalisatiestelsel van de RVP werden
overgeheveld naar de RSZ, waarna die laatste ze via erfpacht weer afstond aan de
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RVP, zijn bestemd voor de verkoop, behalve twee Brusselse gebouwen . Omdat er nog
geen koper was gevonden op 31 december 2010 werden één van de drie magazijnen,
één van de twee reserves, zeventien van de 68 kelders en zes van de twintig
parkeerplaatsen in Luik verhuurd, net als 36 van de 341 parkeerplaatsen in Bergen en
acht van de veertien parkeerplaatsen in Nijvel. In Doornik staan ook twee kelders leeg
en in Charlerloi één.
In zijn gebouw aan de rue Paradis in Luik, heeft de RVP bovendien twee
handelspanden die geen inkomsten opleveren. Daarnaast zijn er ook 600 m² aan
leegstaande kantoren in een herenhuis in Antwerpen.
Bij de HVW staan de gebouwen aan de rue de Montigny 184 in Charleroi leeg net als
het gebouw aan de Kattenberg 85 in Gent, de kantoren aan de Gerstraat 11 in
Oostende en de privéwoning in de rue de la Grande Triperie 42 in Bergen.
Uit een steekproef door het Rekenhof van de vervreemdingsprocedures in de loop van de
laatste vijf jaren is gebleken dat de optimale waardering van het patrimonium van de OISZ
bij de verkoop van gebouwen als vooropgestelde doelstelling kan worden gehanteerd. Zij
veronderstelt dat de verkoop zo snel mogelijk en tegen de gunstigste prijs wordt gesloten.
Uit die resultaten blijkt echter dat de vervreemdingsprocedures lang duren. Zodoende
kunnen ze ertoe leiden dat een goed wordt verkocht op basis van een tamelijk oude
schatting van de verkoopwaarde ervan (zie de tabel in bijlage 3).
Voorbeelden
De oudste schattingen voor excedentaire gebouwen van de OISZ die voor verkoop
bestemd zijn, hebben betrekking op de RVP. Twintig jaar na het bepalen van de
verkoopprijs ervan, staan 68 kelders en twintig parkeerplaatsen in Luik nog steeds te
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De Zuidertoren waarin de RVP is ondergebracht en het gebouw aan de Tervurenlaan 158, dat aan het RIZIV is
verhuurd.
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koop. Hetzelfde geldt voor veertien parkeerplaatsen in Nijvel, die twaalf jaar na de
schatting ervan nog steeds te koop staan.
In werkelijkheid duurt het zo lang omdat het geschillenbeheer zwaar uitvalt en de te koop
aangeboden goederen een beperkt commercieel potentieel hebben.
Omvang van het geschillenbeheer
Het beheer van de geschillen omvat uiteenlopende situaties: een koper die zijn bod intrekt
zodat de verkoopprocedure opnieuw moet worden opgestart, een aannemer die in gebreke
blijft als gevolg van een openbare verkoop zodat een rouwkoop moet worden georganiseerd
enz.
Behalve de achterstand in de procedures en de bijkomende werklast die in de diensten
ontstaat, heeft het geschillenbeheer ook financiële gevolgen voor de OISZ.
Voorbeelden
Ingevolge een geschil met de belastingadministratie moet de HZIV tot 2012 wachten
om aan de notarissen te vragen het bedrag van 238.000 euro vrij te geven dat haar
voor de verkoop van een conciërgewoning in Gent in 2008 verschuldigd is.
Om een geschil met een promotor bij de verkoop van het gebouw Waterloo in Brussel
minnelijk te schikken betaalt de RSZ een prejudiciële vergoeding van 350.000 euro ter
kwijting als de promotor definitief afziet van alle gerechtelijke stappen.
Commercieel potentieel van sommige goederen
Voor potentiële kopers lijken de vraagprijzen te hoog omdat er grote werken nodig zijn om
het gebouw voor privégebruik te bestemmen, omdat de gebouwen slecht gelegen zijn of in
regio’s waar de economie terugloopt enz.
In die omstandigheden kan de verkoop plaatsvinden op basis van een bedrag dat lager ligt
dan de geschatte verkoopwaarde van het goed.
Voorbeeld
In 1996 concludeert de ontvanger van de registratie dat dringend het drempelbedrag
moet worden bepaald waaronder de voorkeur eraan moet worden gegeven het
gebouw van de RKW in Marchienne au Pont te bewaren in plaats van het te
verkopen. Hij stelde dat de verkoopprijs openlijk moest worden vastgesteld op 50 %
van de waarde en de verkoop op 340.854 euro. In 2004 raamt het aankoopcomité de
waarde van het gebouw op 355.000 euro. In 2007 stellen de patrimoniumdiensten die
een bod van 275.000 euro onderzoeken, dat de RKW slechts twee mogelijkheden had:
ofwel de hoge onderhouds- en conserveringskosten blijven betalen in afwachting van
andere hypothetische kandidaat-kopers, ofwel zo snel mogelijk verkopen aan een
weinig bevredigende prijs. De FOD Financiën concludeert dat het in het belang van de
overheidsdienst is om zo vlug mogelijk te verkopen, vermits de voorgestelde prijs het
minste kwaad vormt.
De resultaten van de steekproef doen de vraag rijzen welke de meest geschikte procedures
zijn om de verkoop van gebouwen te promoten (openbare verkoop of onderhandse
verkoop, met of zonder inschakeling van agentschappen of vastgoedexperts), gelet op de
doelstelling van de OISZ om de leegstaande gebouwen zo vlug mogelijk te verkopen,
veeleer dan aan de meest biedende (of omgekeerd).
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Het Rekenhof vestigt meer in het bijzonder de aandacht op de financiële weerslag van het
bewaren van weinig productieve goederen.
4.2.3 Huurgelden
Het Rekenhof meent dat de hurende OISZ tegen de beste prijs moeten huren en dat de
verhurende OISZ huurprijzen moeten hanteren die minstens de exploitatiekosten aan
kostprijs dekken.
4.2.3.1 Hurende OISZ
De huurprijzen verschillen sterk naargelang men vergelijkt per m² of binnen eenzelfde
vestigingsplaats (zie tabellen 1 en 2 van bijlage 4).
De vergelijking toont aan dat er geen lijn te trekken is in de door de OISZ betaalde
huurgelden: sommige OISZ betalen geen of erg weinig huur, terwijl andere hun kantoren
duur betalen.
In dat laatste geval is het Rekenhof van oordeel dat de stilzwijgende verlenging van
huurtermijnen moeilijk te rijmen valt met het streven naar zuinigheid.
Om grip te houden op de behuizingskosten van de OISZ moet ook rekening worden
gehouden met de graad van bezetting van gebouwen. Volgens de goede praktijken kan de
functionaliteit van een goed immers beoordeeld worden op basis van de “nuttige
oppervlakte per werkpost”.
52

Op dat vlak toont een vergelijking van de jaarlijkse huur per medewerker inderdaad aan
dat de prijs/m² niet de enige indicator zou moeten zijn voor het huurbeheer van de OISZ
(zie tabel 3 van bijlage 4).
Als de ruimte per werkpost zich beperkt tot een paar m², zal de prijs/m² inderdaad
doorslaggevend zijn.
Voorbeelden
De medewerkers van de HVW in Bergen beschikken over werkposten van 13 m²
tegenover 16 m²in Doornik.
De medewerkers van de RVA in Boom beschikken over werkposten van 9 m²
tegenover 12 m² aan het M. Broodthaersplein in Brussel.
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In de andere gevallen zouden kleinere werkposten besparingen kunnen opleveren .
Voorbeeld
De medewerkers van de RSZ in Brugge beschikken over werkposten van 14m², terwijl
ze in Libramont werkposten hebben van 47 m².
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Ook die vergelijking moet met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. De OISZ kunnen niet met elkaar
worden vergeleken omdat ze uiteenlopende definities hanteren van het begrip “ruimte” (grondoppervlak of nuttige
nettoruimte) en van het begrip “werkpost” (per capita of volgens de uitgeoefende functie). Hun behoeften kunnen
overigens aanzienlijk verschillen (een dienst voor medische onderzoeken vergt andere voorzieningen dan een
betalingskantoor). Ook bij vergelijkingen binnen eenzelfde OISZ kan het gebeuren dat een OISZ niet alle opdrachten in
bepaalde ruimtes uitvoert.
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Wanneer de OISZ eigenaar is, kunnen eveneens besparingen worden gerealiseerd door de bezetting van de gebruikte
oppervlakte te maximaliseren (zoeken naar kleinere gebouwen, verhuren van excedentaire oppervlakte, ...). De
personeelsleden van de RKW in Charleroi beschikken bv. over 13 m², die in Eupen over 69 m².
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4.2.3.2 Verhurende OISZ
De OISZ innen niet elke keer huur als ze een gebouw of een deel ervan ter beschikking
stellen van derden.
De manier waarop verhurende OISZ omgaan met hurende OISZ of andere
overheidsinstellingen is eveneens merkwaardig: soms worden de gebouwen kosteloos of
voor een symbolisch bedrag ter beschikking gesteld (permanentie van het FBZ in Charleroi
aangeboden door de HZIV), soms wordt de kostprijs gevraagd (terbeschikkingstelling door
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de KSZ van de installaties van het eHealth-platform in Brussel ) en soms is er duidelijk
over de huur onderhandeld (verhuring van de bureaus aan de CDZ door het FBZ in
Brussel).
Het Rekenhof stelt vast dat er geen regels zijn om te bepalen of er huurgeld moet worden
geïnd, noch om het bedrag van de huur te bepalen als de OISZ (delen van) gebouwen ter
beschikking stellen van andere OISZ of van derden.
Het Rekenhof is van oordeel dat er voorwaarden moeten worden bepaald voor de verhuur
van (delen van) gebouwen door de OISZ en dat, indien de OISZ middelen met elkaar delen,
er een harmonisering moet komen van de manier waarop de huur wordt berekend voor
gebouwen die meer dan één OISZ huisvesten.

4.3

Brandverzekeringen

Elke instelling die publiek ontvangt in een gebouw van meer dan 500 m² of in een
restaurant van meer dan 50 m² moet zich tegen brand verzekeren. Verzekeringen zijn een
volwaardig instrument voor financieel beheer en moeten specifiek worden opgevolgd om
oververzekering te vermijden (te hoge premies), maar ook om onderverzekering of zelfs
niet-verzekering te vermijden (geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding in geval van
schade). Als “marktproduct” zijn de verzekeringen bovendien onderworpen aan de
mededingingsregels om de beste prijs-kwaliteitverhouding te bekomen en te handhaven.
De audit heeft niet aangetoond dat de OISZ zich onttrekken aan de wettelijke verplichting
om zich tegen brand te verzekeren.
Behalve het FBZ, nemen de OISZ geen verzekering voor vestigingen die ze gratis gebruiken
(veelal in kantoren van een andere OISZ of van een andere overheidsdienst).
In geval van huur zouden de OISZ kunnen bepalen dat de verhuurder moet garanderen dat
het gehuurde goed beantwoordt aan de toepasselijke normen inzake brandpreventie en
bescherming tegen brand, gelet op de bestemming van de ruimtes. De OISZ zouden ook
kunnen eisen dat er een attest van het brandweerkorps bij de huurovereenkomst wordt
gevoegd.
De overeenkomsten worden niet door elke OISZ in dezelfde mate opgevolgd.
Uit de antwoorden van de OISZ blijkt overigens dat ze de gebouwen en de inhoud ervan
afzonderlijk verzekeren. Bij de berekening van de verzekeringspremie wordt in het
algemeen rekening gehouden met de herbouwwaarde van een gebouw in eigendom, of met
de werkelijke waarde van een gehuurd gebouw. Er zijn enkele zeldzame uitzonderingen.
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Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform.
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Voorbeelden
De waarde van het RIZIV-complex aan de Tervurenlaan 211 / SintMichielscollegestraat 67 werd geraamd op 26 miljoen euro (+73 %) na een expertise
door de verzekeraar in november 2010. Deze expertise werd niet betwist. Als gevolg
van die hernieuwde raming heeft het RIZIV beslist het complex niet langer tegen
nieuwwaarde te verzekeren, maar op eerste risico aan 60 %, vermits het risico
gespreid is over twee aparte gebouwen.
Het RIZIV vraagt aan elke eigenaar precieze inlichtingen over de nieuwwaarde van
het gehuurde gebouw. Deze inlichtingen dienen om de waarde van de kapitalen te
bepalen die inzake burgerlijke huuraansprakelijkheid moeten worden verzekerd op
basis van de bezette oppervlakte en na aftrek van 12 % voor de ouderdom. Bij gebrek
aan preciseringen werden de door het RIZIV gehuurde gebouwen in Verviers, Doornik
en Aarlen verzekerd volgens de formule
die gebruikelijk is
bij verzekeraars.
Bij de KSZ, voor de kantoren aan de Sint-Pieterssteenweg in Brussel, en bij de RVA,
voor de kantoren aan de Gasthuisstraat in Brussel, in Eupen en in Leuven, is in de
huurovereenkomst bepaald dat de eigenaar afstand van verhaal doet ten aanzien van
de huurder.
De OISZ tonen zich meer of minder geneigd om de risicodekking aan te passen. Indien er
niet recent een nieuwe expertise is geweest, bestaat het risico op onderverzekering.
Voorbeelden
De RKW en de RVP verklaren dat ze binnenkort aan hun respectieve verzekeraars
zullen vragen de waarden en premies te controleren omdat diverse gebouwen werden
gerenoveerd.
Bij renovatie vragen de HVW en het RIZIV aan hun respectieve verzekeraars de
verzekerde kapitalen te herzien na voltooiing (oplevering) van de werken.
Omdat er geen werf was in de gebouwen te Mechelen, heeft de HVW geen nieuwe
expertise gevraagd aan zijn verzekeraar. De nettoboekwaarde ervan is nochtans
hoger dan de in 2010 verzekerde waarde.
Het Rekenhof is hoe dan ook van oordeel dat, zolang de OISZ hun gebouwen niet opnieuw
hebben laten schatten door een onafhankelijke autoriteit en zolang hun balansrekeningen
de omvang van het patrimonium niet weerspiegelen, de vergelijking van de bedragen in de
boekhouding en de verzekerde bedragen geen indicator is voor de te verzekeren risico’s.
Het Rekenhof kan zich bijgevolg niet uitspreken over de werkelijke reikwijdte van de
risico’s op over- of onderverzekering tegen brand.
De audit leidt overigens tot de vaststelling dat in een aantal gevallen de vernieuwing van de
brandverzekeringsovereenkomsten onverwijld moet gebeuren opdat het principe van een
regelmatige inmededingingstelling bij overheidsopdrachten in acht zou worden genomen.
Voorbeelden
Bij de HZIV loopt sinds 17 juni een verzekeringspolis (in 2011 een jaarlijkse premie van
7.740 euro). Bij de RKW loopt een verzekeringspolis sinds 1 januari 2005 (29.427
euro).
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Het Rekenhof herhaalt bijgevolg zijn bevindingen en aanbevelingen van 2002 . De
verzekeringsdekkingen coördineren en gezamenlijke marktbevragingen uitvoeren, zouden
al meteen voordelen kunnen opleveren. Zonder het beheer van de contracten te
centraliseren noch varianten op de algemene voorwaarden uit te sluiten om de behoeften
van elke OISZ te dekken, zou die gezamenlijke marktbevraging schaalvoordelen opleveren
op het niveau van de administratieve opvolging van de verzekeringen.
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Rekenhof, Risicofinanciering door middel van verzekeringen - Een doelmatigheidsonderzoek bij tien sociale parastatalen,
verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, april 2002, 40 p.
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HOOFDSTUK 5

Conclusies en aanbevelingen
5.1

Conclusies

Het Rekenhof concludeert dat het financieel beheer van het vastgoed van de OISZ
onvoldoende wordt gestuurd. Die sturing vergt een gedegen kennis van het park, een
boekhoudkundig kader dat de waarde van dat park weerspiegelt, alsook investeringskeuzes
en een exploitatie die rekening houden met de kosten tijdens de volledige levensduur van
gebouwen.
5.1.1

Kennis over het vastgoed

Het onderzoek van het Rekenhof heeft uitgewezen dat het informatiesysteem aangaande
het vastgoedbeheer van de OISZ slechts een fragmentarisch beeld biedt van het
vastgoedpark en dat het bijhouden van de historiek van de vastgoedtransacties niet is
gegarandeerd.
De belangrijkste bevindingen houden verband met de kwaliteit van de fysieke
inventarissen en met de instrumenten om de OISZ-gebouwen te inventariseren.
Omdat er geen precieze instructies zijn voor de opmaak van de inventarissen en omdat er
geen duidelijke definitie is van de te inventariseren gegevens, zijn de inventarisstukken van
de OISZ niet altijd duidelijk en worden ze ook niet altijd opgesteld in functie van hun
finaliteit, namelijk de investeringen plannen en de vastgoedtransacties boeken). Tussen de
diensten belast met de gebouwen en de diensten belast met de financiën verloopt de
informatie-uitwisseling niet altijd op een manier die garandeert dat de gegevens regelmatig
worden doorgegeven van de één aan de ander, of dat de gegevens van beide gereconcilieerd
worden.
De OISZ gebruiken informaticatoepassingen die vrijwel nooit specifiek bedoeld zijn voor
vastgoed- of huurbeheer, waardoor de elektronische dossiers inzake het beheer van het
vastgoed soms fragmentarisch of overlappend zijn. Bovendien is er geen uniek
identificatienummer per gebouw, waardoor het soms moeilijk is de boekhoudkundige en
buitenboekhoudkundige gegevens (manueel) te reconciliëren.
Het feit dat de relevante gegevens niet geregistreerd worden (sommige fysieke
inventarissen zijn onvolledig), dat ze niet coherent zijn (de buitenboekhoudkundige
gegevens verschillen van de boekhoudkundige gegevens) en dat ze niet gebruikt worden
(de gegevens in de fysieke inventaris monden niet uit in een boekhoudkundige
verwerking), heeft een weerslag op de kwaliteit van de financiële staten.
Voorts is het zo dat de te registreren gegevens niet op gestandaardiseerde wijze worden
weergegeven en het dus moeilijk is om een globaal overzicht te krijgen van het vastgoed
van de OISZ. Door de heterogene OISZ-inventarissen is het moeilijk te bepalen in welke
domeinen van het vastgoedbeheer schaalvoordelen zouden kunnen worden gerealiseerd.
5.1.2 Valorisering van het vastgoed
Het onderzoek van de regels voor het waarderen en boeken van gebouwen die door de
OISZ worden gehanteerd, heeft bevestigd dat de lopende hervorming van de boekhouding
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van de OISZ , noodzakelijk is. De financiële staten geven momenteel immers geen
getrouw beeld van de waarde van het onroerend vermogen van de OISZ.
De belangrijkste vaststellingen hebben betrekking op de
boekhoudkundige bepalingen die op de OISZ van toepassing zijn.

definiëring

van

de

De regels voor het waarderen en boeken van de OISZ-gebouwen beantwoorden deels aan
de normen van de algemene boekhouding. De inhoud van sommige rubrieken van het
boekhoudplan is echter onvoldoende ontwikkeld. Het plan is onvolledig en niet aangepast
wat betreft de classificatie, de afschrijving en de herwaardering van de onroerende
goederen.
Uit de audit blijkt dat de OISZ het huidige boekhoudplan in een aantal gevallen niet
hebben gevolgd. Dat gebeurde onder meer bij de registratie van aankoopverrichtingen
betreffende een gebouw en bij het boeken van de afschrijvingen. De audit heeft ook
aangetoond dat de OISZ door de ontoereikendheid van de huidige bepalingen in de meeste
gevallen geen onderscheid maken tussen gebouwen voor administratief gebruik en
gebouwen die als belegging fungeren. De onroerende goederen werden voorts al jarenlang
niet meer boekhoudkundig geherwaardeerd.
De boeking van gebouwen door de OISZ geeft niet systematisch aanleiding tot de
voorstelling van een staat van de vaste activa in de balans. Dat is momenteel nog
facultatief. De rechten en verbintenissen buiten balans die verband houden met het beheer
van het vastgoed van de OISZ worden niet nauwkeurig gedefinieerd, waardoor de OISZ
kunnen aangeven wat ze relevant vinden. De verantwoording van de achtereenvolgende
balansrekeningen en van de resultatenrekeningen vertoont bijgevolg niet de gewenste
transparantie.
Omdat het boekhoudkundig kader niet echt geschikt is, leidt de naleving ervan niet tot een
correcte valorisering van het vermogen van de OISZ. Als men de bestaande regels toepast,
kan de vermogensboekhouding bovendien niet gebruikt worden als een echt
beheersinstrument.
5.1.3 Beheer van het vastgoed
De audit van het Rekenhof maakt duidelijk dat de doelstellingen van de vastgoedfunctie
van de OISZ verduidelijkt moeten worden. De uitbouw van het vastgoedpark van de OISZ
is niet gekoppeld aan een strategische visie en de beschikbare middelen worden
onvoldoende benut.
De belangrijkste vaststellingen over de vastgoedstrategie van de OISZ zijn dat het vastgoed
een historische constructie is die vaak op basis van gedwongen keuzes werd ontwikkeld, en
dat de relaties huurders-verhuurders een moeilijke evenwichtsoefening blijken te zijn.
De belangrijkste vaststellingen over de aanwending van de middelen zijn
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dat het onderhoud van het vastgoed soms verwaarloosd wordt;
dat de vervreemding van gebouwen soms jaren aansleept;
dat er grote verschillen zijn tussen de huurprijzen;
dat de brandverzekeringen niet in elke OISZ op dezelfde manier worden
opgevolgd.

Zie Rekenhof, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, “Modernisering van de boekhouding van de Openbare
Instellingen van Sociale Zekerheid”, Brussel, november 2012, p. 115 e.v.
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Tijdens de audit hebben de OISZ er terecht op gewezen dat het niet tot hun takenpakket
behoort om vastgoed aan te kopen, te verhuren of te verkopen, en dat ze daarom geen
vastgoedstrategie hebben.

5.2

Aanbevelingen

Op basis van die bevindingen stelt het Rekenhof voor in drie fases te werk te gaan: eerst de
doelstellingen van de vastgoedfunctie binnen de OISZ verduidelijken, er dan voor zorgen
dat het beheer van het vastgoedpark van de OISZ wordt opgevolgd en tot slot de
vernieuwing van het vastgoed van de OISZ optimaliseren.
5.2.1 De doelstellingen van de vastgoedfunctie van de OISZ verduidelijken
Het Rekenhof beveelt aan dat zou worden bepaald waaruit de vastgoedfunctie van de OISZ
bestaat en hoe ze moet bijdragen tot een betere beheersing van de OISZ-budgetten en,
onrechtstreeks, tot de financiering van de Globale Beheren (aanleg van een
vastgoedreserve, toewijzing van de opbrengst van de verkoop van gebouwen, daling van de
behuizingskosten, …). Naargelang het antwoord dat op het gepaste besluitvormingsniveau
wordt geboden, kunnen de strategische keuzes worden omgezet in beleidslijnen en
operationele doelstellingen voor de OISZ.
Het Rekenhof beveelt ook aan criteria te bepalen om de keuze te kunnen maken tussen
gebouwen in eigendom en gehuurde gebouwen. Daarbij zal de beheersautonomie van de
OISZ in balans moeten worden gebracht met een flexibel beheer en zal aandacht moeten
worden besteed aan de positie van de OISZ in een concurrentiële sector als die van de
vastgoedmarkt. Het Rekenhof stelt ook voor principes te bepalen voor de bestemming (in
tegenstelling tot de desaffectatie) van onroerende goederen, de raming van goederen (rol
van de aankoopcomités, van de vastgoeddeskundigen…), het verhuren (bepalen van de
huurprijs, typecontract, ...), het op de markt brengen van goederen (onderhandse verkoop
of openbare verkoop…).
De uitvoering van die aanbevelingen zou het mogelijk moeten maken meer rationele
keuzes te maken over de vastgoedinvesteringen, zodat de samenstelling van het
vastgoedpark van de OISZ niet meer geval per geval moet worden verantwoord.
5.2.2 De opvolging van het vastgoedbeheer van de OISZ organiseren
Het Rekenhof beveelt aan een kader vast te leggen om de inventarissen bij te houden (wie
is verantwoordelijk voor de inventarissen en hoe moeten ze worden opgemaakt) en het
boekhoudplan van de OISZ te moderniseren dat de waarderings- en boekingsregels van
gebouwen bevat. Meer specifiek beveelt het beveelt aan:


een geïnformatiseerde database van de OISZ-gebouwen te ontwikkelen met daarin
alle nuttige gegevens om het beheer van hun vastgoed op te volgen;



de inventariseringsprocessen te herzien om ervoor te zorgen dat de verworven
rechten regelmatig worden geregistreerd en de staat van de gebouwen jaarlijks
wordt geverifieerd;



de jaarrekeningen betrouwbaarder te maken door de belangrijkste begrippen te
verduidelijken (onroerend goed, onroerend goed voor administratief gebruik of als
belegging, de onderdelen van de aanschafprijs van een onroerend goed,
afschrijving, herschatting, zakelijke rechten…) en door te zorgen voor een
transparante verantwoording door samenvattende staten bij de balans te voegen.
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Tijdens de audit hebben verschillende OISZ onderstreept dat het nieuwe boekhoudplan
van de OISZ een antwoord zal kunnen bieden op verschillende opmerkingen uit dit verslag.
Het zou ook bepaalde huidige boekhoudkundige praktijken moeten verruimen naar alle
OISZ (bijvoorbeeld de boeking van de werken na de verwerving van een goed, zoals bij de
RKW, zou vooruitlopen op de nieuwe bepalingen, alsmede voor de afschrijvingsregels van
gebouwen vastgelegd in het systeem van de RVP).
Het Rekenhof zal dus bijzondere aandacht besteden aan de bepalingen die in dat nieuw
boekhoudplan zijn vastgelegd om aan zijn aanbevelingen tegemoet te komen en aan hun
toepassing door de OISZ. Het herinnert eraan dat dat boekhoudplan moet worden
vastgelegd door de kKoning (artikel 16 van het koninklijk besluit van 3 april 1997).
De uitvoering van die aanbevelingen zou de kennis over en de waardering van het vastgoed
van de OISZ moeten verbeteren.
5.2.3 De vernieuwing van het vastgoedpark van de OISZ optimaliseren
Het Rekenhof beveelt aan een tijdsdimensie op te nemen in de praktijken van de OISZ
inzake vastgoedbeheer. Het vraagt in concreto de stilzwijgende verlengingen van
contracten te vermijden en daartoe een actief toezicht te organiseren (meer bepaald voor
de verzekeringen). Het suggereert dat keuzes qua inplanting een paar maanden vroeger
worden genomen en dat daartoe de operationele deadlines (de oprichting van nieuwe
overheidsinstellingen of bevoegdheidsoverdrachten) zouden worden gekoppeld aan de
vastgoedfunctie.
Ook het preventief onderhoud van vastgoed mag niet worden verwaarloosd. Het vastgoed
moet verder in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe reglementeringen inzake
hygiëne en veiligheid, milieu enz.
Tot slot beveelt het Rekenhof aan grondiger na te denken over sharing om na te gaan op
welke vlakken dat het meeste kan opleveren (gedeeld beheer van de vastgoedportefeuille,
lokalen delen, dienstprestaties delen…) en te specificeren welke voorafgaande voorwaarden
daarbij vervuld moeten zijn (de kostenberekening harmoniseren, oprichting van een
aankoopcentrale…).
De uitvoering van die aanbevelingen zou het vastgoedbeheer van de OISZ economisch
performanter moeten maken.
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HOOFDSTUK 6

Antwoorden van de ministers en van
de OISZ
De minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris voor Sociale Zaken hebben bij brief
van 27 november 2012 geantwoord in het kader van de tegensprekelijke procedure op de
vaststellingen, conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof over het financieel beheer
van het vastgoed van de OISZ.
Ze hebben onderstaande tekst, die gezamenlijk werd voorgesteld door de
toezichthoudende kabinetten van Begroting en P&O, en die werd aanvaard door het
college van de OISZ in het kader van de vierde bestuursovereenkomsten, aan het Rekenhof
voorgelegd:
“Tegen het einde van het eerste trimester 2013 zal een kadaster van het vastgoed van
alle OISZ worden opgesteld. Vanaf 1 april 2013 zal elke aanvraag voor het huren,
kopen, verhuren, verkopen of renoveren van gebouwen vooraf door het college van de
OISZ moeten worden goedgekeurd. Het college zal in een gemotiveerd advies
aangeven of de aanvraag strookt met het globaal plan voor het beheer van het
vastgoed van de OISZ”. (vertaling)
Het college van de OISZ heeft op 23 november 2012 de reactie van de RSZ als commentaar
doorgemaild. De rijksdienst vermeldt dat het nieuwe boekhoudplan van de OISZ, dat op 1
januari 2013 in werking treedt, beantwoordt aan de meeste opmerkingen in verband met de
boekhoudkundige aspecten. Hij heeft ook aanvullende informatie verstrekt, die gelet op de
technische aard ervan, in het verslag werd opgenomen.
De RVP heeft in een brief van 21 november 2012 technische opmerkingen meegedeeld. Ze
werden ook in het verslag opgenomen.
De ministers van Pensioenen en van Werk hebben niet geantwoord in het kader van de
tegensprekelijke procedure. De administrateurs-generaal van de KSZ, de HZIV, de HVW,
het FBZ, het RIZIV, de RKW en de RVA hebben evenmin gereageerd.
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BIJLAGE 1

Wettelijke, reglementaire en
normatieve bepalingen inzake
vermogensboekhouding57
Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met
toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels

Artikel 16:

§ 1. De openbare instellingen van sociale zekerheid voeren een boekhouding
overeenkomstig een genormaliseerd boekhoudplan vastgesteld door de
Koning, op de voordracht van de voogdijminister en van de minister tot wiens
bevoegdheid de begroting behoort. Het genormaliseerd boekhoudplan wordt
voorgesteld door de Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van
de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, na advies van het College.
§ 2. Het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van
sociale zekerheid stelt de regels vast inzake :
1° de vorm van de begroting, de overlegging van de rekeningen en de
periodieke toestandsopgaven en -verslagen ;
2° de wijze van aanrekening van ontvangsten en uitgaven ;
3° de vaststelling van winsten en verliezen ;
4° de wijze van schatting van de bestanddelen van het vermogen ;
5° de wijze van berekening van a) de afschrijvingen - b) de dotaties voor de
vernieuwingsfondsen - c) de speciale reserves en andere provisies die
noodzakelijk zijn wegens de aard van de werkzaamheden van de instelling.
§ 3. Iedere openbare instelling van sociale zekerheid kan, met de goedkeuring
van de voogdijminister en de minister tot wiens bevoegdheid de begroting
behoort, het genormaliseerd boekhoudplan aanvullen met een specifiek
boekhoudplan.

Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de
begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van
sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997
houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare
instellingen van sociale zekerheid
Artikel 10:

57

Periodiek en uiterlijk op 31 december van ieder jaar worden de activa en
passiva van de
balans getoetst aan
de
inventaris. Na
de
verbeteringsinschrijvingen wordt de definitieve balans van de rekeningen
opgemaakt.

Voluit of als referentie vermeld rekening houdend met het voorwerp van de audit.
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Artikel 11:

De openbare instellingen van sociale zekerheid maken volgende rekeningen
op, uiterlijk 15 mei van elk jaar:
a) een rekening van begrotingsuitvoering;
b) een rekening van budgettair beheer;
c) een rekening kapitaalverrichtingen met een inventaris van de roerende en
onroerende goederen van de instelling;
d) een balans der rekeningen;
e) een balans van de activa en passiva van de instelling;
f) een algemene rekening van de brutokosten en opbrengsten;
g) een algemene rekening van de nettokosten en opbrengsten en per
ventilatie daarvan gelijkaardige rekeningen per tak.
In afwijking van het eerste lid, wordt de termijn vastgesteld op 31 december voor
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
De regels inzake deze rekeningen worden vastgesteld overeenkomstig artikel
16, § 2, van het voormeld koninklijk besluit van 3 april 1997.

Boekhoudplan van de OISZ of “groenboek”, gepubliceerd vanaf 1967, waarvan de
laatste gecoördineerde versie dateert van 2008
Klasse 2 – rekeningen van de vastgelegde middelen
De rekeningen van de klasse 2 beogen het inschrijven van de lichamelijke en financiële
vastgelegde waarden van de socialezekerheidsinstellingen. Het geldt bijgevolg voor
goederen en waarden die in principe zijn bestemd om geruime tijd onder dezelfde vorm bij
de instellingen te blijven. Deze klasse bevat ook de afschrijvingsrekeningen op de
lichamelijke, vastgelegde waarden.
De opbrengsthuizen zijn het voorwerp van een afzonderlijke categorie, vermits deze een
belegging zijn die, indien nodig, kan ten gelde gemaakt worden.
De onderklassen 20 tot en met 23 zijn bestemd voor de lichamelijke, vastgelegde waarden,
zoals gebouwen, (...). De onderklassen 24 tot en met 26 bevatten de
afschrijvingsrekeningen op de lichamelijke, vastgelegde waarden van de vorige
onderklassen.
(…)
In elke groep van onderklassen wordt bovendien rekening gehouden met de aard van de
vastgelegde waarde.
Onderklasse 20 – Onroerende goederen voor administratief gebruik
Deze onderklasse heeft betrekking op de rekeningen van alle onroerende goederen die voor
administratief gebruik zijn bestemd en die eigendom zijn van de instellingen, alsook voor
de aankoopkosten van deze onroerende goederen en de kostprijs van de particuliere
telefooninstallatie.
Rubriek 201 – Aankoopkosten
Deze rubriek bevat de rekeningen betreffende de aankoopkosten op onroerende goederen
voor overwegend administratief gebruik. Onder aankoopkosten moet worden verstaan: alle
kosten in rechtstreeks verband met de aankoop en die de prijs van het onroerend goed
bezwaren, zoals: mutatiekosten, commissie.
- gedebiteerd: door het credit van de rekeningen van de onderklasse 96;
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de rubriek 241.
Deze aankoopkosten worden in de loop van het jaar van aankoop volledig afgeschreven.
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Rubriek 202 – Gronden voor administratieve gebouwen
Onder deze rubriek moet de aankoopwaarde of de oorspronkelijke waarde worden geboekt
van de gronden waarvan de instelling eigenaar is en die niet voor huurhuizen zijn bestemd.
Op deze gronden worden er geen afschrijvingen toegepast. Zij mogen echter herschat
worden. De eventueel vastgestelde meerwaarde zal onder de rubriek 203 moeten worden
geboekt. Ingeval er een minderwaarde voor een bepaalde grond zou zijn vastgesteld, zal
deze bij middel van negatieve tekens onder de rubriek 203 moeten worden geboekt.
- gedebiteerd: door het credit van de rekeningen van de onderklasse 96;
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de onderklasse 95.
Rubriek 203 – Meerwaarde door herschatting op gronden voor administratieve
gebouwen
Deze rubriek bevat, per grond, een rekening bestemd om de meerwaarde ingevolge
herschatting van de gronden op te nemen. Net zoals voor de aanvankelijke waarde van de
grond zelf, wordt de meerwaarde niet afgeschreven.
De rekeningen van de rubriek 203 zijn bestemd om zoveel mogelijk de juiste waarde van de
gronden weer te geven. Aangezien de instellingen van openbaar nut niet onder dezelfde
fiscale regeling als de particuliere ondernemingen vallen, kan er geen bezwaar worden
aangevoerd tegen een periodieke herwaardering (bv. om de tien jaar) van de gronden die
eigendom zijn van de instellingen. In uitzonderlijke omstandigheden die een
herwaardering op kortere termijn verantwoorden, kan die herwaardering vroeger
plaatsvinden.
- gedebiteerd: door het credit van de rekeningen van de rubriek 132;
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de onderklasse 95.
Rubriek 204 – Gebouwen in opbouw
Op de rekeningen van deze rubriek worden op de debetzijde alle kosten geboekt die de
instelling draagt met het oog op de oprichting van een gebouw. Zodra het gebouw volledig
is afgewerkt en de totale kostprijs ervan gekend is, worden deze rekeningen afgesloten door
overdracht op een rekening van de rubriek 205.
Zolang de constructie in opbouw is, worden er geen afschrijvingen toegepast.
Rubriek 205 – Administratieve gebouwen
Op de debetzijde van de rekeningen van deze rubriek worden geboekt:
a)

b)
c)

hetzij de prijs van de door de instelling verworven gebouwen (oude of in nieuwe
staat), exclusief de aanschaffingskosten en de geschatte waarde van de gronden
door het credit van de rekeningen van de onderklasse 96;
hetzij de prijs van de gebouwen die door de instelling zijn opgericht; deze prijs
wordt bepaald door overdracht van de rubriek 204 : gebouwen in opbouw;
hetzij de prijs van de inrichtings- en uitbreidingsuitgaven die een
waardevermeerdering van de gebouwen tot gevolg hebben en die niet als
uitgaven voor gewoon groot onderhoud van de gebouwen worden aangerekend,
eveneens door het credit van de rekeningen van de onderklasse 96.

Deze rekeningen worden gecrediteerd door debitering van de rekeningen van onderklasse
95.
De onder rubriek 205 ingeschreven bedragen zullen aanleiding geven tot een jaarlijkse
afschrijving van 2 % gedurende 38 jaar. Na afloop van deze periode zal geen enkele
afschrijving meer worden toegepast, wat met andere woorden betekent dat de gebouwen
een residuwaarde van 24 %. behouden, behalve ingeval van verdwijning van de gebouwen
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door verkoop, vernieling of volledige ontwaarding (gevallen die zich overigens voor het
e
verstrijken van het 38 jaar kunnen voordoen). De meestal tijdelijke constructies, opgericht
met lichte materialen, mogen echter worden afgeschreven naar rata van 10 % per jaar,
zonder residuwaarde.
Rubriek 206 – Meerwaarde door herschatting van administratieve gebouwen
Deze rubriek bevat de rekeningen die zijn bestemd voor de boeking, per gebouw, van de
meerwaarde door herschatting van de gebouwen. De rekeningen van deze rubriek zijn
bestemd om zoveel mogelijk de juiste waarde van de gebouwen weer te geven. Deze
rekeningen werken op dezelfde wijze als de rekeningen van rubriek 203.
Aangezien de instellingen van openbaar nut niet onder dezelfde fiscale regeling vallen als
de particuliere bedrijven, bestaat er geen bezwaar tegen een periodieke herwaardering (bv.
om de tien jaar) van deze onroerende goederen. In uitzonderlijke omstandigheden die een
herwaardering op kortere termijn verantwoorden, kan die herwaardering vroeger
plaatsvinden.
De meerwaarde ter zake moet overeenkomstig de bij rubriek 205 bepaalde regels worden
afgeschreven; de bijzaak volgt de hoofdzaak. Het spreekt voor zich dat de reeds verrichte
afschrijvingen ingeval van meerwaarde zullen moeten worden herzien.
Onderklasse 21 – Gebouwen in leasing en soortgelijke rechten
(…)
Onderklasse 22 – Onroerende goederen die een belegging uitmaken
Rubriek 220 – Aankoopkosten
Rubriek 221 – Gronden voor huurhuizen en voor sociale woningcomplexen
Rubriek 222 – Bouwgronden
Rubriek 223 – Meerwaarde door herschatting van gronden voor huurhuizen en voor
sociale woningcomplexen
Rubriek 224 – Meerwaarde door herschatting van bouwgronden
Rubriek 225 – Gebouwen in opbouw
Rubriek 226 – Gebouwen in sociale woningcomplexen
Rubriek 227 – Huurhuizen
Rubriek 228 – Meerwaarde
woningcomplexen

door herschatting van gebouwen in sociale

Rubriek 229 – Meerwaarde door herschatting van huurhuizen
Deze onderklasse bevat de rekeningen van de huurhuizen die een belegging vormen van de
gelden waarover de instelling kan beschikken. De onderverdeling in rubrieken gebeurt op
dezelfde wijze als voor onderklassen 20 en 21.
De regels inzake afschrijving en herschatting die zijn opgesomd voor onderklasse 20 zijn
eveneens van toepassing op de vastleggingen die in onderklasse 22 zijn geboekt.
De sociale woningcomplexen kunnen worden verhuurd of verkocht.
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Onderklasse 23 – Andere materiële vastleggingen en voorraden
(…)
Onderklasse 24 – Afschrijvingen op materiële vastleggingen en voorraden voor
administratief gebruik
Rubriek 241 – Volledige afschrijvingen op aankoopkosten
Rubriek 242 – Afschrijvingen op gebouwen
Rubriek 243 – Afschrijvingen op meerwaarde door herschatting van gebouwen
(…)
De afschrijvingsrekeningen, samengebracht in deze onderklasse, hebben betrekking op de
materiële waarden die overwegend voor administratief gebruik zijn bestemd, m.a.w. die
zijn vermeld in de onderklasse 20 en gedeeltelijk in onderklasse 23.
Als afschrijvingscoëfficiënten per aard van vastlegging, gelden de coëfficiënten die hiervoor
werden aangegeven. De meerwaarden ter zake moeten overeenkomstig de bij rubriek 205
bepaalde regels worden afgeschreven aangezien de bijzaak de hoofdzaak volgt. Het spreekt
voor zich dat de reeds verrichte afschrijvingen ingeval van meerwaarde zullen moeten
worden herzien.
- gecrediteerd: door het debet van de overeenstemmende rekening van de rubriek 639;
- gedebiteerd: door het credit van
- hetzij de overeenstemmende rekeningen van de rubrieken 201 tot en met 207;
- hetzij van de rekeningen van de rubrieken 231 tot en met 234;
- hetzij van de overeenstemmende rekeningen van de rubriek 239.
Onderklasse 25 – Afschrijvingen op gebouwen en roerende goederen in leasing
Rubriek 251 – Afschrijvingen op gebouwen in leasing en soortgelijke rechten
Rekening 2511 – Afschrijvingen op gebouwen in leasing en soortgelijke rechten
(…)
Onderklasse 26 – Afschrijvingen op huurhuizen en andere gebouwen
Rubriek 261 - Volledige afschrijvingen op de aankoopkosten
Rubriek 262 – Afschrijvingen op gebouwen in sociale woningcomplexen
Rubriek 263 - Afschrijvingen op huurhuizen
Rubriek 264 - Afschrijvingen op de meerwaarde door herschatting van gebouwen in
sociale woningcomplexen
Rubriek 265 - Afschrijvingen op de meerwaarde door herschatting van de
huurhuizen
In deze onderklasse worden de afschrijvingsrekeningen ondergebracht die betrekking
hebben op huurhuizen en andere gebouwen, m.a.w. de onroerende goederen waarin door
onderklasse 22 is voorzien. Als afschrijvingscoëfficiënten, per aard van vastlegging, gelden
deze die hiervoor zijn aangegeven.
Er moet worden aan toegevoegd dat, ingeval een herschatting wordt doorgevoerd die meerof minderwaarden op gebouwen ten gevolge heeft, de reeds toegepaste afschrijvingen
eventueel moeten worden herzien (zie rubriek 206).
- gecrediteerd: door het debet van de rekeningen van de rubriek 641;
- gedebiteerd: door het credit van de overeenstemmende rekeningen van onderklasse 22.
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Beslissingen/verslagen van
Boekhouding van de OISZ

de

Commissie

voor

de

Normalisatie

van

de

-

beslissing van 8 augustus 1996 met betrekking tot onder andere het onderscheid
tussen onroerende goederen voor administratief gebruik en onroerende goederen
voor functioneel gebruik, alsook de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarden;

-

beslissing van 10 mei 1999 over onder andere de boeking van fictieve huurprijzen
en de boeking van verliezen en winsten bij de verkoop van materiële vaste activa
en bij leasing;

-

verslag “Doc CN-RVP/06/05” van 19 juni 2006 in verband met de boekhoudkundige
rapporten van de OISZ

Andere reglementaire bepalingen waarnaar de OISZ impliciet of expliciet verwijzen
58

HVW

De HVW verwijst in de toelichting bij de jaarrekening 2010, naar artikel 36
van het koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op
de begroting en de comptabiliteit van de bij de wet van 16 maart 1954
59
bedoelde instellingen van openbaar nut .

RKW

De RKW baseert zich op zijn reglement nr. 6 in verband met het bepalen van
de winst, de manier van ramen van de bestanddelen van het vermogen, de
berekeningswijze en het bepalen van het maximumbedrag van de
afschrijvingen en van de speciale reserves die nodig zijn wegens de aard van
de werkzaamheden van het organisme, genomen door het beheerscomité van
e
60
10 juli 1984 krachtens artikel 7, 4 lid, van de wet van 16 maart 1954 en
goedgekeurd op 16 juni 1985 door de minister van Sociale Zaken en de
minister van Financiën. De artikelen 4 en 5 van dat reglement verkondigen
dezelfde regels als deze in het boekhoudplan van de OISZ.

RVA

De RVA baseert zich op het koninklijk besluit van 25 juni 1976 betreffende de
afschrijvingen en rechtzettingen in de vermogenscomptabiliteit van de
61
Staat . Dat besluit voorziet voor de gebouwen in een jaarlijkse afschrijving
van 2 % over een periode van 38 jaar, met een restwaarde van 24 %,
toepasselijk vanaf het einde van het jaar dat volgt op het jaar van de aankoop
of oprichting van de gebouwen. Het bepaalt ook dat gronden en gebouwen
aangeschaft met het oog op afbraak zijn vrijgesteld van afschrijving tussen
twee inventarissen.

58

Artikel 36 van het koninklijk besluit van 7 april 1954: “Bij de op grond van artikel 26 ingediende rekeningen wordt een
beknopte uiteenzetting gevoegd van de regels in verband met: 1) de vaststelling der winsten; 2) de wijze van schatting der
bestanddelen van het vermogen; 3) de wijze van berekening en de vaststelling van het maximumbedrag: a) van de
afschrijvingen - b) van de dotaties van de vernieuwingsfondsen - c) van de speciale reserves en andere provisies die
noodzakelijk zijn wegens de aard van de werkzaamheden van het organisme.”
59

Belgisch Staatsblad van 18 april 1954.

60

Artikel 7, lid 4, van de wet van 16 maart 1954:”(…) Behoudens andersluidende bepalingen van de organieke wet of van het
statuut waaronder het valt, maakt ieder organisme van openbaar nut, met de goedkeuring van de minister van wie het
afhangt en van de Minister van Financiën, de regels op in zake: 1° de vaststelling der winsten; 2° de wijze van schatting der
bestanddelen van het vermogen; 3° de wijze van berekening en de vaststelling van het maximumbedrag: a) van de
afschrijvingen - b) van de dotaties voor de vernieuwingsfondsen - c) van de speciale reserves en andere provisies die
noodzakelijk zijn wegens de aard der werkzaamheden van het organisme.”
61

Belgisch Staatsblad van 15 september 1976.
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RVP

De RVP past de regels toe uit hoofdstuk III van zijn reglement in verband met
het bepalen van de winst en de waardering van het vermogen, opgesteld door
het beheerscomité op 14 december 1970 en aangepast in de vergadering van
28 oktober 1974, met toepassing van artikel 7 van de wet van 16 maart 1954 en
bedoeld voor alle verrichtingen in verband met het algemeen stelsel van de
rust- en overlevingspensioenen, ingesteld door koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967. In dat reglement staan onder andere ook hoofdstukken in
verband met de wijze waarop de vermogenselementen moeten worden
gewaardeerd, de wijze van berekening van de afschrijvingen en de
maximumbedragen en de voorzieningen voor groot onderhoud van
gebouwen.

FINANCIEEL BEHEER VAN HET VASTGOED VAN DE OISZ / 55

BIJLAGE 2

Vastgoedinvesteringen van de OISZ
Begrotingsramingen in vergelijking met de realisaties inzake vastgoedinvesteringen voor administratief gebruik van de OISZ (in euro)62
2007
Begroting

KSZ

138.503

%
aangewend
100,00

2008
%
overgedragen
0,00

Begroting

12.579

2009

%
aangewend

% overgedragen

0,00

0,00

Begroting

2010

%
aangewend
0,00

%
overgedragen
0,00

18,99

81,01

34,39

0,03

Begroting

2011

0,00

%
overgedragen
0,00

4.600.756

16,50

83,50

2.802.133

36,37

0,18

12.579

%
aangewend

Begroting

0,00

%
overgedragen
0,00

5.863.408

22,02

0,00

2.774.303

136,45

0,00

56,14

0,00

6,37

0,00

12.579

%
aangewend

12.579
HZIV

1.977.052

1,91

98,09

2.864.993

18,82

81,18
3.251.613

HVW

1.476.000

45,04

0,00

FBZ

1.539.430

89,22

0,00

RIZIV

4.566.861

99,99

0,00

4.136.450

6.132.765

56,48

0,00

98,38

4.308.061
-

-

-

0,00

-

19,26

0,00

30,26

69,74

8,21

0,00

20,64

1.510.000

-

-

500.000

0,25

0,00

1.205.000

53,84

44,04

10.659.369

37,36

15,25

8.320.000

8,08

0,00

17.245.000

16,85

0,00

41,42

723.540

5,97

76,13

971.696

5,15

0,00

5,14

94,86

3.838.400

34,43

65,57

3.511.452

71,68

0,00

16,18

26,78

35.200.118

31,33

36,40

42.742.807

34,84

3,80

2.457.765
RKW

9.455.540

10,60

5,97

5.824.270

10,46

89,09

13.392.710

10.448.418
RVA

34.157.600

35,93

0,00

23.304.000

17,20

0,00
25.932.000

RSZ

807.200

10,72

58,00

877.598

13,21

39,77
758.398

RVP

858.597

86,09

13,91

619.400

0,00

100,00
3.519.400

Totaal

54.976.783

37,98

5,62

43.772.055

31,17

19,38
50.688.234

Bron: FOD Sociale Zekerheid

62

De FOD Sociale Zekerheid boekt de gerealiseerde verrichtingen onder de rekeningen 8711 Verwerving van onroerende goederen, 8713 – Verwerving van particuliere telefooninstallatie, 8715 Alarminstallaties, 872 - Oprichting, verbetering en waardevermeerderende uitbreiding van gebouwen. De realisaties 2011 zijn de voorlopige gegevens die de FOD Sociale Zekerheid in juni 2012 aan het
Rekenhof heeft meegedeeld.
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BIJLAGE 3

Cessies van gebouwen van de OISZ
Vergelijking van de geschatte waarde (of verkoopprijs) en van de opbrengst van de verkoop (in euro)
OISZ – Verkocht goed
HZIV – Gent
HZIV – Bergen

Geschatte waarde

Opbrengst van de
verkoop

13.800 (in 2006)

13.800 (in 2008)

300.000 (in 2007)
200.000 (in 2008)

225.000 (in 2009)

RIZIV – Namen

330.000 (in 2002)

600.000 (in 2010)

RKW – Marchienne-au-Pont

335.000 (in 2004)

275.000 (in 2007)

RVP – Namen

494.560 (in 2010)

495.452 (in 2010)

RVP – Bergen (1 parking)

2.727 (in 2004)

2.777 (in 2007)

RSZ/RVP – Bergen (1 parking)

2.727 (in 2004)

2.541 (in 2010)

53.627 (in 2008)

300.000 (in 2008)

RSZ/RVP – Marcinelle (3 parkings)

2.269 (in 1998)

2.269 (in 2008)

RSZ/RVP – Nijvel (5 parkings)

2.231 (in 1999)

(in 2008)

RSZ/RVP – Luik (grond)

55.000 (in 2009)

70.000 (in 2010)

RSZ/RVP – Luik (magazijn nr. 4)

11.034 (in 1992)

20.000 (in 2011)

RSZ/RVP – Luik (magazijn nr. 7)

11.034 (in 1992)

10.000 (in 2011)

RSZ – Waterloo

17.352.547 (in 2001)

20.066.000 (in 2004)

RSZ – Gulden Vlies

14.873.611 (in 2001)

RSZ/RVP - Remersdaal

10.920.000 (in 2006)

Bron: Rekenhof op basis van door de OISZ verstrekte informatie

15.000.000 (in 2007)
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BIJLAGE 4

Huurprijzen van de OISZ
Tabel 1 – Huurprijzen per m² (de vijf goedkoopste en de vijf duurste huurprijzen), in euro op 31 december 2010

5 goedkoopste
huurprijzen

5 duurste huurprijzen

OISZ

Ligging

RVP

Moeskroen

0

RVP

Brussel, Zuidertoren

0

HZIV

Raeren

26

HZIV

Houthalen

49

HZIV

Leuven

51

RVA

Brussel, M. Broodthaers-plein

194

Namen

197

Brussel, Belliardstraat

200

RIZIV

Brussel, 158 Tervurenlaan

220

HVW

Doornik

254

RSZ
63

RKW

63

Huurprijs

Bron: Rekenhof op basis van door de OISZ verstrekte informatie
Tabel 2 – Huurprijzen per m² voor tien steden (de goedkoopste en de duurste), in euro op 31.12.201064
Stad

OISZ

Goedkoopste
huurprijs

OISZ

Duurste
huurprijs

Antwerpen

RSZ

81

HZIV

101

Aarlen

Inami

74

HZIV

125

Brussel

RVP
(Zuidertoren)

RIZIV (158 Tervuren)

220

Gent

RSZ

108

RIZIV

139

Hasselt

RSZ

100

HZIV

161

Leuven

HZIV

51

RSZ

189

Luik

RSZ

78

RVA

106

Namen

HVW

65

RSZ

197

Bergen

HVW

76

RIZIV

144

Doornik

RIZIV

70

HVW

254

0

Bron: Rekenhof op basis van door de OISZ verstrekte informatie
De RVP heeft er tijdens de tegensprekelijke procedure aan herinnerd dat verschillende
gebouwen die hij in bezit had (waaronder de Zuidertoren) op 31 december 2007 aan de RSZ
werden overgedragen. De RSZ heeft een erfpachtrecht van 99 jaar op die gebouwen aan de
RVP verleend. De RVP betaalt een vaste jaarlijkse erfpacht van 200 euro voor de Zuidertoren.

63

Deze huurcontracten van de RKW en van de HVW zijn afgelopen. De contracten dekten de huisvesting van de diensten
tijdens de werkzaamheden in de eigendommen van de OISZ.
64
Deze vergelijking moet echter met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. De huurprijzen binnen eenzelfde
stad kunnen verschillen naargelang de wijk: de prijs/m² is veeleer het resultaat van een onderhandeling dan van de
marktprijs enz.
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Deze schikkingen werden getroffen om een gebrek aan geldmiddelen op te lossen waaraan de
RVP het hoofd moest bieden tegen 2008 in het kader van het kapitalisatiestelsel. De
betrokken gebouwen (waaronder de Zuidertoren) maakten deel uit van de activa van dat
stelsel. De bepaling van het bedrag van de erfpachtvergoeding moet worden gesitueerd in het
kader van de vastgoed- en financiële verrichtingen waarvan sprake. Het lijkt bijgevolg niet erg
opportuun deze te vergelijken met de andere huurprijzen in de eerste twee tabellen van deze
bijlage.
Tabel 3 – Huurprijzen per ambtenaar (goedkoopste en duurste), per OISZ in euro op 31.12.2010
OISZ

Ligging

Goedkoopste
huurprijs

KSZ

Brussel

5.394

-

HZIV

Antwerpen

3.511

Louvain-la-Neuve

HVW

Bergen

1.011

Doornik

3.985

FBZ

Charleroi

Luik

6.334

RIZIV

Aarlen

3.014

Brussel, Tervurenlaan 158

RKW

Brussel

1.625

-

RVA

Boom

1.005

Brussel, Broodthaersplein

RVP

Moeskroen

RSZ

Brugge

0

0
1.091

Ligging

Brussel, Zuidertoren
Libramont

Bron: Rekenhof op basis van door de OISZ verstrekte informatie

Duurste
huurprijs
11.569

11.476
2.274
0
6.245

Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar en bestaat ook
in Franse versie.
Ce rapport est disponible uniquement en version électronique
et existe également en français.
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