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openbare instellingen
In uitvoering van artikel 83 en 93 van de wet van 22 mei 2003 legt het Rekenhof de algemene 
rekeningen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en ad-
ministratieve openbare instellingen (AOI’s), samen met zijn commentaar, voor aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.

Hoofstuk 1 van dit Boek geeft toelichting bij de reikwijdte van de controle. Hoofdstuk 2 bevat een 
overzicht van de rekeningen die werden overgezonden en gecontroleerd en de rekeningen die 
ontbreken. In hoofdstuk 3 becommentarieert het Rekenhof in algemene zin de gecontroleerde 
rekeningen waarna in hoofdstuk 4 een aantal specifieke thema’s, diensten en instellingen worden 
besproken.

De minister van Begroting heeft de rekeningen van 40 ADBA’s en AOI’s ter controle voorgelegd 
aan het Rekenhof. De rekeningen van twee ADBA’s en twee AOI’s werden niet overgezonden. 
Hoewel de minister van Begroting voor 31 maart de rekeningen ter controle aan het Rekenhof 
moet zenden, heeft het Rekenhof pas op 13 mei 2019 via mail de brief voor deze officiële voor-
legging ontvangen. Hierbij heeft het Rekenhof ook vastgesteld dat voor elf diensten de vereiste 
goedkeuringen door het beheersorgaan en/of de bevoegde minister ontbraken. Via een elek-
tronische toepassing van de FOD Bosa (eBMC) had het Rekenhof wel al eerder toegang tot de 
officieuze rekeningen. 

Slechts de helft van de ADBA’s en AOI’s voert hun boekhouding op basis van het algemeen boek-
houdplan. Op basis van artikel 138, § 5, van de wet van 22 mei 2003 hebben negen ADBA’s en 
AOI’s de toestemming van de minister van Begroting gekregen om een afwijkend boekhoudplan 
te gebruiken voor hun boekhouding. Elf hebben een afwijkend boekhoudplan gehanteerd zonder 
toestemming van de minister van Begroting. 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de FOD Bosa de kwaliteit van de rekeningen te weinig heeft 
gecontroleerd. Daarnaast hanteren de ADBA’s en AOI’s zeer diverse modellen om hun algeme-
ne rekening op te stellen. Maar vijf hebben die algemene rekening volledig overeenkomstig de 
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wettelijke bepalingen opgesteld. Aangezien sommige van de overgezonden toelichtende staten 
persoonsgegevens bevatten, kan het Rekenhof die niet samen met de overige delen van de jaar-
rekening publiceren. 

Voor de waarderings- en aanrekeningsregels heeft het Rekenhof diverse problemen vastgesteld 
waarvoor adviezen van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit of duidelijke richtlijnen 
van de FOD Bosa nodig zijn. 
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Afkortingen 

ADBA Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie

AOI-MB Administratieve openbare instelling met ministerieel beheer

AOI-BA Administratieve openbare instelling met beheersautonomie

ARS Algemeen rekeningstelsel (boekhoudplan van het koninklijk besluit van 
10 november 2019)

Belspo Programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid

COC Commissie van de Openbare Comptabiliteit

eBMC Elektronische rapporteringstool van de Fod Bosa voor de overlegging 
van de rekeningen van de ADBA’s en AOI’s en de opvolging van de 
begroting, de monitoring en de consolidatie

FOD Bosa Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

FWI Federale wetenschappelijke instelling

MAR Minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel

Tabellen 1 en 2 bevatten de afkortingen van de AOI’s en ADBA’s.
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
Krachtens de artikelen 83 en 93 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de 
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, die op 1 januari 2018 van kracht 
werden, moet het Rekenhof de rekeningen van de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie (ADBA’s) en administratieve openbare instellingen (AOI’s) voor 
31 mei van het volgende jaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers bezorgen samen 
met zijn opmerkingen. Het Rekenhof wijdt daarom voor het eerst een apart deel van zijn 
Boek aan de controle van die rekeningen1. 

Een ADBA is een overheidsdienst die geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar waarvan het 
beheer en de boekhouding bij wet gescheiden zijn van het beheer en de boekhouding van 
het algemeen bestuur.

Een AOI bezit wel rechtspersoonlijkheid. De AOI’s met ministerieel beheer (AOI-MB) zijn 
rechtstreeks onderworpen aan het gezag van de minister aan wie het beheer is toever-
trouwd. Het gaat om de instellingen van openbaar nut van categorie A bedoeld in artikel 
1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de instellingen van openbaar nut. De AOI’s met 
beheersautonomie (AOI-BA) genieten een organieke autonomie, onverminderd de controle 
van de bevoegde minister. Het gaat om de instellingen van categorie B en C bedoeld in ar-
tikel 1 van voornoemde wet van 16 maart 1954.

Sinds 1 januari 2018 is de wet van 22 mei 2003 van toepassing op 27 ADBA’s, 6 AOI’s met mi-
nisterieel beheer en 11 AOI’s met beheersautonomie. Volgens de wet moet de minister van 
Begroting de rekeningen tegen 31 maart 2019 ter controle bezorgen aan het Rekenhof. De 
rekeningen worden opgesteld of goedgekeurd door de bevoegde minister.

Het Rekenhof heeft elke rekening gecontroleerd die de minister van Begroting heeft over-
gezonden. Deze controle leidt echter niet tot een certificering. Overeenkomstig de wet 
wordt alleen de jaarrekening van de federale Staat gecertificeerd vanaf het boekjaar 2020.

De resultaten van de onderzoeken werden voorgelegd aan de dienst of de instelling en aan 
contactpersonen die de bevoegde ministers hebben aangewezen.

Rekeningen die na de wettelijke termijn worden overgezonden, worden later onderzocht en 
de opmerkingen zullen worden opgenomen in het volgende Boek gewijd aan de ADBA’s en 
AOI’s.

1 De overgezonden rekeningen zijn terug te vinden op www.rekenhof.be. 

http://www.rekenhof.be
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Hoofdstuk 2

Overzicht van de rekeningen
2.1	 Rekeningen	onderzocht	door	het	Rekenhof

De minister van Begroting heeft de rekeningen van 40 ADBA’s en AOI’s ter controle voorge-
legd aan het Rekenhof. Deze rekeningen worden onderzocht in dit verslag.

Tabel 1 –   ADBA’s en AOI’s waarvan de rekeningen 2018 werden overgezonden

Naam Categorie Bevoegde minister

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën (AR-RP)

ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk (Belnet) ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Bureau voor Normalisatie (NBN) AOI-BA Minister van Economie

Centrale Dienst voor Duitstalige Vertaling (CDDV) ADBA Minister van Binnenlandse 
Zaken

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie 
van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA)

AOI-BA Minister van Defensie

Centrum voor Internationale Conferenties 
Egmont II- Egmontpaleis (Egmont)

ADBA Minister van Buitenlandse 
Zaken

Administratieve dienst met boekhoudkundige 
autonomie belast met Consulaire Zaken (ADBA 
Consulaire Zaken)

ADBA Minister van Buitenlandse 
Zaken

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de 
Landsbonden der Ziekenfondsen (CDZ)

AOI-BA Minister van Sociale Zaken

Delcredere (NDD)(1) AOI-BA Minister van Financiën, minister 
van Economie en minister 
belast met Buitenlandse Handel

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische 
Informatie (DWTI)

ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG)

AOI-MB Minister van Volksgezondheid

Federaal Agentschap voor de Opvang van 
Asielzoekers (Fedasil)

AOI-MB Minister van Asiel en Migratie

Federaal Agentschap voor de Schuld (BDA) AOI-MB Minister van Financiën

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV)(2)

AOI-MB Minister van Landbouw

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
(FANC)

AOI-BA Minister van Binnenlandse 
Zaken

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 
(FKCV)

ADBA Minister van Binnenlandse 
Zaken

Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE)

AOI-BA Minister van Volksgezondheid



18

Naam Categorie Bevoegde minister

Federaal Planbureau (FPB) AOI-MB Eerste minister en minister van 
Economie

Fedorest ADBA Minister van Financiën

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen (IGVM)

AOI-BA Minister belast met gelijke 
kansen

International Perscentrum (IPC) ADBA Eerste minister

Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN)

ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-
aëronomie (BIRA)

ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België 
(KMI)

ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Koninklijke Munt van België (KMB) ADBA Minister van Financiën

Koninklijke Muntschouwburg (KMS) AOI-BA Minister belast met Culturele 
Instellingen

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
(KMKS)

ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België (KMSK)

ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Nationaal Geografisch Instituut (NGI) AOI-BA Minister van Defensie

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie (NICC)

ADBA Minister van Justitie

Nationaal Orkest van België (NOB) AOI-BA Minister belast met Culturele 
Instellingen

Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) ADBA Minister van Buitenlandse 
Zaken

Poolsecretariaat ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Regie van de gevangenisarbeid (RGA) ADBA Minister van Justitie

Restauratie- en Hoteldienst van Defensie (RHDD) ADBA Minister van Defensie

Sociale Activiteiten (ASA) ADBA Minister van Buitenlandse 
Zaken

Administratieve dienst met boekhoudkundige 
autonomie belast met het beheer van de 
identiteitskaarten (ADBA eID)

ADBA Minister van Binnenlandse 
Zaken

(1)  Delcredere moet twee rekeningen overleggen: een rekening voor de verrichtingen voor eigen rekening, met Staats-

garantie en een rekening voor de verrichtingen voor rekening van de Staat. 
(2)  Het FAGG legt twee rekeningen voor: een eigen rekening en een rekening voor de dierlijke fondsen.

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die door de minister van Begroting werden overgelegd
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2.2	 Ontbrekende	rekeningen

De minister van Begroting heeft de rekeningen van twee ADBA’s en twee AOI’s niet voor-
gelegd. 

Tabel 2 –   ADBA’s en AOI’s waarvan de rekeningen niet op 31 maart 2019 waren overgezonden 

Naam Categorie Bevoegde minister

Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale 
Tentoonstellingen (BelExpo)

ADBA Minister van Economie

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) ADBA Minister belast met 
Wetenschapsbeleid

Regie der Gebouwen (RDG) AOI-MB Minister belast met  
de Regie der Gebouwen

War Heritage Institute (WHI) AOI-BA Minister van Defensie

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die door de minister van Begroting werden overgelegd

Het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) 
heeft naast zijn algemene rekening 2018 ook de algemene rekening voor 2017 nog niet aan 
het Rekenhof bezorgd. Deze ADBA is opgericht door de wet van 18 april 2017 houdende di-
verse bepalingen inzake economie. Artikel 64 van die wet bepaalt dat de beschikbare finan-
ciële middelen en de rechten en plichten in verband met de Belgische deelname aan inter-
nationale tentoonstellingen worden overgedragen aan BelExpo. Het Rekenhof benadrukt 
dat de definitieve rekening van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling van 
Milaan in 2015 nog niet ter controle is voorgelegd, terwijl die onmisbaar is om de beginba-
lans van BelExpo op te stellen. In zijn 174e Boek had het Rekenhof het financiële beheer van 
die wereldtentoonstelling al onderzocht2. 

De rekeningen van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) werden in 
eBMC3 pas op 8 april 2019 opgeladen, en niet door de minister van Begroting aan het Re-
kenhof overgezonden. De laattijdige indiening in eBMC is volgens het KIK veroorzaakt door 
onvoorziene personeelsafwezigheid en het ontbreken van de nodige kennis om de docu-
menten in te voeren. Bijgevolg werden de documenten met hulp van de POD Wetenschaps-
beleid in eBMC ingevoerd. 

Voor de Regie der Gebouwen en het War Heritage Institute wordt verwezen naar de aparte 
artikelen hierover in hoofdstuk 4. 

2 Rekenhof, 174e Boek, Volume I, Brussel, oktober 2017, p. 229 e.v., www.rekenhof.be.
3 eBMC is een elektronische rapporteringstool die door de FOD Bosa werd gecreëerd, onder meer voor de overleg-

ging van de rekeningen en voor de consolidatie. 

http://www.rekenhof.be
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Hoofdstuk 3 

Algemene opmerkingen
3.1	 Goedkeuring	en	overzending	van	de	algemene	rekening

De artikelen 81 en 82 van de wet van 22 mei 2003 bepalen dat de algemene rekening van 
een ADBA wordt opgemaakt door het beheersorgaan en goedgekeurd door de bevoegde 
minister. Die bezorgt ze ten laatste op 20 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de 
rekening betrekking heeft, aan de minister van Begroting. Artikel 93, § 1, van dezelfde wet 
bepaalt dat de algemene rekening van een AOI-MB wordt opgemaakt onder het gezag van 
de bevoegde minister. Die zendt ze uiterlijk op 20 maart aan de minister van Begroting. De 
algemene rekening van een AOI-BA moet worden opgemaakt door het beheersorgaan en 
goedgekeurd door de bevoegde minister. Die zendt ze uiterlijk op 1 maart aan de minister 
van Begroting. De minister van Begroting moet alle rekeningen aan het Rekenhof voorleg-
gen voor 31 maart. 

De wet van 22 mei 2003, het koninklijk besluit van 10 november 2009 en het koninklijk 
besluit van 29 april 2012 omschrijven de inhoud van de algemene rekening. Die bestaat uit 
de volgende elementen:

• de jaarrekening, die bestaat uit:

–  de balans, voorgesteld in de vorm van een synthesetabel van de activa en passiva en 
een synthesetabel van de rechten en verplichtingen buiten balans;

– de resultatenrekening;
– de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen;
– de toelichting bij de jaarrekening die minstens 17 staten omvat;

• de uitvoeringsrekening van de begroting.

Om de algemene rekeningen van de ADBA’s en de AOI’s binnen kortere termijnen te kun-
nen bezorgen dan die welke golden tot 2017, heeft de FOD Bosa het Rekenhof meegedeeld 
dat het de algemene rekeningen vanaf het boekjaar 2018 niet meer op papier zal ontvangen. 
Ze zullen ter beschikking worden gesteld via een informaticatoepassing genaamd eBMC. 
De FOD Bosa deelde ook mee dat de minister van Begroting tegelijk de lijst met de rekenin-
gen van de ADBA’s en AOI’s die op 31 maart beschikbaar waren per brief aan het Rekenhof 
zal bezorgen, opdat het zijn controle kan uitvoeren.

Met uitzondering van vier instellingen4 werden de algemene rekeningen van alle ADBA’s en 
AOI’s binnen de voorgeschreven termijnen ter beschikking gesteld van het Rekenhof via de 

4 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Belgisch Commissariaat-generaal voor Internationale Tentoon-
stellingen, Regie der Gebouwen en War Heritage Institute.
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toepassing eBMC. Niettemin merkt het Rekenhof het volgende op bij de goedkeuring en de 
overzending van die algemene rekeningen:

• In de brief die ze aan het Rekenhof richtte via een e-mail van 13 mei 2019 stelt de minis-
ter van Begroting geen nauwkeurige lijst op van de algemene rekeningen 2018 van de 
ADBA’s en AOI’s.

• De meeste ADBA’s en AOI’s maken geen synthesetabel op van hun rechten en verplich-
tingen buiten balans.

• De goedkeuringen van het beheersorgaan en van de bevoegde minister zijn zelden op-
genomen in de bestanden die de algemene rekening vormen. Over het algemeen staan 
ze in een apart document, waardoor de integriteit van de algemene rekening die aan de 
controle van het Rekenhof wordt onderworpen, niet kan worden gewaarborgd.

• In eBMC werden soms opeenvolgende versies van dezelfde bestanden ter beschikking 
gesteld (vóór en na 31 maart).

• Voor sommige algemene rekeningen ontbreken toelichtingen, de overeenstemmings-
tabel tussen het gebruikte boekhoudplan en het algemeen rekeningstelsel (ARS)5 en/of 
het overzicht van de intercompanyverrichtingen.

• Elf algemene rekeningen werden het Rekenhof ter beschikking gesteld zonder de goed-
keuring van het beheersorgaan en/of de bevoegde minister. Sommige van die rekenin-
gen werden intussen wel goedgekeurd.

Om aan die opmerkingen te kunnen tegemoetkomen, beveelt het Rekenhof aan de toepas-
sing eBMC aan te passen en ervoor te zorgen dat alle elementen die samen de algemene 
rekening vormen worden gegroepeerd in één elektronisch bestand en naar behoren worden 
goedgekeurd door het beheersorgaan en de bevoegde minister.

Daarnaast beveelt het Rekenhof aan dat de ADBA’s en de AOI’s, naar het voorbeeld van het 
algemeen bestuur, hun algemene rekeningen vergezeld laten gaan van een beknopte com-
mentaar waarmee de evoluties tegenover de vorige boekjaren en de boekings- en waarde-
ringsmethodes die de instelling toepast, beter kunnen worden begrepen.

3.2	 Boekhoudplan

Artikel 5 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de ADBA’s en de AOI’s hun jaarrekeningen 
moeten opstellen op basis van het algemeen rekeningstelsel (ARS). Artikel 138 van de wet 
van 22 mei 2003 laat hun echter toe, op voorstel van de bevoegde minister en na vooraf-
gaand akkoord van de minister van Begroting, te kiezen voor de minimumindeling van een 
algemeen rekeningstelsel (MAR) of, voor de instellingen in kwestie, voor het rekeningstel-
sel van de vzw’s en de stichtingen. De wetgever kan een instelling ook toestaan om een 
ander rekeningstelsel te gebruiken. Zo heeft hij Delcredere toegestaan het specifieke boek-
houdplan van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen te gebruiken6.

5 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.

6 Artikel 4 van de wet van 21 december 2018 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2018.
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De ADBA’s en AOI’s die het ARS niet gebruiken, moeten bij hun jaarrekening een tabel voe-
gen voor de overeenstemming tussen hun boekhoudplan en dat van het koninklijk besluit 
van 10 november 2009 tot vaststelling van het ARS7.

Twintig ADBA’s en AOI’s gebruiken het ARS.

Tabel 3 –  ADBA’s en AOI’s die het ARS gebruiken

Naam

Federaal Agentschap van de Schuld

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Koninklijke Bibliotheek van België

Internationaal Perscentrum

Fedorest

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Koninklijke Sterrenwacht van België

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

Nationaal Orkest van België

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk

Poolsecretariaat

Centrale Dienst voor Duitse Vertaling

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie

Koninklijke Muntschouwburg

Bron: Rekenhof

Negen ADBA’s en AOI’s kregen de toestemming een ander boekhoudplan te gebruiken dan 
dat van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Ze hebben allemaal een overeenstem-
mingstabel bij hun jaarrekening gevoegd.

7 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat 
en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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Tabel 4 –  ADBA’s en AOI’s die toestemming kregen een ander boekhoudplan te gebruiken dan het 
ARS

Naam Boekhoudplan Concordantietabel

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle MAR Ja

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten

MAR Ja

Bureau voor Normalisatie MAR Ja

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid MAR Ja

Delcredere Boekhoudplan van 
de verzekeringen 

Ja

Nationaal Geografisch Instituut MAR Ja

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het 
Ministerie van Landsverdediging

MAR Ja

Administratieve dienst met boekhoudkundige 
autonomie belast met het beheer van de 
identiteitskaarten 

MAR Ja

Restauratie en Hoteldienst van Defensie MAR Ja

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof stelde vast dat elf ADBA’s en AOI’s een ander boekhoudplan gebruiken dan 
dat van het koninklijk besluit van 10 november 2009 zonder dat de minister van Begroting 
daarmee heeft ingestemd.

Tabel 5 –  ADBA’s en AOI’s die zonder toelating een ander boekhoudplan gebruiken dan het ARS

Naam Gebruikt boekhoudplan

Sociale Activiteiten MAR

Consulaire zaken MAR

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers MAR

Nationale Veiligheidsoverheid MAR

Federaal Planbureau MAR

Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II-Egmontpaleis MAR

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg MAR

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen MAR

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie MAR

Koninklijke Munt van België MAR

Regie van de Gevangenisarbeid MAR

Bron: Rekenhof
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3.3	 Bedrijfsrevisor

Sommige ADBA’s en AOI’s hebben de controle van hun rekeningen toevertrouwd aan een 
bedrijfsrevisor. 

De onderstaande tabel vermeldt de ADBA’s en de AOI’s die een bedrijfsrevisor hebben aan-
gesteld:

Tabel 6 –  ADBA’s en AOI’s die een bedrijfsrevisor hebben aangesteld

Naam

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Bureau voor Normalisatie

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Internationaal Perscentrum

Delcredere

Nationaal Geografisch Instituut

Koninklijke Munt van België

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging

Nationaal Orkest van België

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk

Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de 
identiteitskaarten

Koninklijke Muntschouwburg

War Heritage Institute

Bron: Rekenhof

De bedrijfsrevisor heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de rekeningen van 
Fedasil8. De verslagen van de revisor voor het FAGG, de CDSCA en de CDZ waren nog niet 
beschikbaar op 21 mei 2019. 

Voor de andere rekeningen hebben de revisoren een goedkeurend oordeel geformuleerd, of 
een onderzoek uitgevoerd waarbij ze geen oordeel hoeven te formuleren.  

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de bedrijfsrevisoren controleverklaringen en -verslagen 
opstellen die niet allemaal zijn opgemaakt op basis van een volledige certificering overeen-
komstig internationale auditstandaarden. Het Rekenhof herhaalt daarom dat in het kader 
van de certificeringsopdracht van het Rekenhof de opdrachten van de bedrijfsrevisoren 
moeten worden verduidelijkt9. Opdat het Rekenhof voor de certificering van de jaarreke-

8 Dat punt wordt toegelicht in het artikel over die instelling.
9 Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003- vervolg”,  174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 133-136, www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be
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ning van de federale Staat zou kunnen steunen op de werkzaamheden van de bedrijfsrevi-
soren, is het aangewezen de opdracht van de bedrijfsrevisoren met toepassing van artikel 
13 van de wet van 1954 dan wel artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 af te stemmen op de 
internationale auditstandaarden. Daarnaast zou het verslag van de bedrijfsrevisor moeten 
worden bezorgd voordat het beheersorgaan de rekeningen goedkeurt.

3.4	 Bevestigingsbrief

Het Rekenhof heeft aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de fi-
nanciële staten, een bevestigingsbrief gevraagd waarin ze bevestigen dat ze hebben voldaan 
aan hun verantwoordelijkheden in verband met het opstellen van die staten en dat de aan 
het Rekenhof bezorgde informatie volledig is. 

Alle diensten en instellingen hebben de bevestigingsbrief bezorgd. 

3.5	 Voorstelling	van	de	rekeningen

De algemene rekeningen van de ADBA’s en de AOI’s bestaan uit een jaarrekening en een 
uitvoeringsrekening van de begroting. De jaarrekening omvat een balans, een resultaten-
rekening, een samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen overeenkomstig de 
economische classificatie en een toelichting. De toelichting bevat zeventien staten die ge-
definieerd werden in het koninklijk besluit van 29 april 201210. De wet bepaalt daarnaast dat 
de ADBA’s en de AOI’s een overzicht van de intercompanyverrichtingen moeten bezorgen. 
Als de dienst gebruik maakt van de mogelijkheid af te wijken van het ARS, moet hij zijn 
boekhoudplan aanvullen met een overeenstemmingstabel naar het boekhoudplan van het 
ARS. Deze tabel wordt toegevoegd aan de jaarrekening.

Het Rekenhof stelt vast dat slechts vijf van de veertig ADBA’s en AOI’s11 hun jaarrekening 
volledig overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben opgesteld. De belangrijkste te-
kortkomingen die het Rekenhof heeft vastgesteld, hebben betrekking op het gebruik van 
de modellen voor de rekeningen en de toelichting.

Voor de balans, de resultatenrekening en de samenvattende rekening van de begrotingsver-
richtingen zijn de modellen vastgelegd in bijlage 2 en 3 bij het koninklijk besluit van 10 no-
vember 2009, maar de diensten maken hiervan onvoldoende gebruik. Ook zijn ze weinig 
zorgvuldig bij de opmaak van de toelichtende staten. De diensten hanteren in de praktijk 
een grote diversiteit aan modellen die al dan niet de informatie bevatten bedoeld in het 
koninklijk besluit van 29 april 2012. Sommige staten zijn onvolledig ingevuld of bevatten 
cijfers die niet overeenkomen met de cijfers van de balans en resultatenrekening. 

Sommige van de voorgelegde staten zijn rechtstreeks door het boekhoudsysteem gegene-
reerde rapporten met detailinformatie die niet in de toelichting bij de jaarrekening hoort12. 

10 Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening 
van de diensten van de federale Staat.

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Poolsecretariaat, Dienst voor Wetenschappelijke en 
Technische Informatie, Fedorest en Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden der Ziekenfondsen.

12 Zoals een gedetailleerde klantenbalans met de namen van de individuele klanten. 
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Aangezien sommige staten persoonsgegevens bevatten, kan het Rekenhof die niet samen 
met de overige delen van de jaarrekening publiceren.

Voor de uitvoeringsrekening van de begroting bepaalt artikel 27 van de wet van 
22 mei 2003 dat deze rekening moet worden opgesteld volgens de onderverdelingen van 
de goedgekeurde begroting. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat ongeveer een derde van 
de ADBA’s en AOI’s de uitvoeringsrekening volgens een afwijkende structuur opstelt. Dat 
bemoeilijkt de vergelijking met de goedkeurde begroting. Ook stemt de voorgelegde uitvoe-
ringsrekening voor sommige diensten niet overeen met de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen.

Het Rekenhof merkt op dat de financiële diensten van de ADBA’s en de AOI’s vandaag nog 
niet alle nodige boekhoudkundige kennis hebben en dat er te weinig kwaliteitscontroles op 
de overgelegde rekeningen werden uitgevoerd. Met het oog op de opmaak van de jaarreke-
ning van de federale Staat, moet de FOD Bosa er ook over waken dat de rekeningen worden 
opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en moet hij de ADBA’s en AOI’s beter 
begeleiden en zo nodig wijzen op de vastgestelde tekortkomingen.

3.6	 Jaarverslag

De ADBA’s en AOI’s moeten krachtens artikel 18 van de wet van 22 mei 2003 jaarlijks een 
jaarverslag opmaken over hun activiteiten en de evolutie van de belangrijkste financiële 
gegevens. Op voordracht van de minister van Begroting bepaalt de Koning de regels voor 
het opmaken en publiceren van het jaarverslag. 

Volgens de voorbereidende werken van de wet13 maakt het jaarverslag de link tussen de 
boekhoudkundige gegevens en de activiteiten van de dienst of instelling. Het bevat zo-
wel de evolutie van de belangrijkste kengetallen die moeten toelaten de nodige lessen te 
trekken uit de jaarrekening, evenals aanvullende informatie nuttig voor de opmaak van de 
begroting. Dit document wordt opgemaakt om te voldoen aan de nood van een eerstelijns-
rapportering met betrekking tot de administratieve en statutaire opdracht van de dienst.

Het Rekenhof heeft in het verleden herhaaldelijk gewezen op de onvolledige regelgevende 
omkadering van de wet van 22 mei 200314, onder meer op het uitblijven van een koninklijk 
besluit dat de regels inzake het opmaken en publiceren van het jaarverslag zou bepalen. Het 
Rekenhof kan bijgevolg de naleving van artikel 18 door de diensten niet nagaan.

13 Parl. St. Kamer, 18 juni 2002, DOC 50 1870/001, Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp houdende organisa-
tie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, par. 140, p. 69.

14 Rekenhof, “Impact van de onvolledige regelgevende omkadering van de federale comptabiliteitswet van 
22 mei 2003”, 173e Boek, Volume I, Brussel, oktober 2016, p. 129-140, www.rekenhof.be.
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3.7	 Overzicht	van	de	meerjarige	juridische	verbintenissen

De AOI’s-MB en de ADBA’s zijn vrijgesteld van het houden van een begrotingsboekhou-
ding van de vastleggingen. Zij moeten echter volgens artikel 20, § 2, tweede lid, van de 
wet van 22 mei 2003 per juridische verbintenis een overzicht bijhouden van de bedragen 
met betrekking tot de rechten die vastgesteld zullen worden ten laste van het lopende be-
grotingsjaar en van de volgende begrotingsjaren. Bij het aangaan van een verbintenis over 
meerdere jaren moeten bijgevolg de lasten voor de volgende begrotingsjaren gekend zijn. 
Bovendien legt, krachtens artikel 19, § 3, van de wet, een bijzondere bepaling in de alge-
mene uitgavenbegroting voor de AOI’s-MB en de ADBA’s het plafond vast van de meerjarige 
niet-recurrente juridische verbintenissen.

De artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 31 juli 201715 bepalen de regels voor de 
opmaak van de overzichtstabel. De minister van Begroting moet het model ervan nog be-
palen. 

De FOD Bosa heeft in eBMC een model van overzichtstabel ingevoerd. Bij gebrek aan dui-
delijke instructies interpreteren de ADBA’s en de AOI’s-MB het model echter uiteenlopend. 
De diensten hebben de tabel daardoor niet of onvolledig ingevuld.

3.8	 Waarderings-	en	aanrekeningsregels

Volgens artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 wordt een verrichting gehecht aan het boek-
jaar waarin ze heeft plaatsgehad. Opdat een verrichting evenwel tot een boekjaar of begro-
tingsjaar behoort, moet ook het recht van die verrichting zijn vastgesteld gedurende dat 
jaar. Bovendien moet dat vastgestelde recht vóór 1 februari van het volgende jaar worden 
geboekt. 

Op grond van artikel 8 van de wet is een recht vastgesteld wanneer aan de volgende vier 
voorwaarden samen is voldaan: 

1. het bedrag ervan is op nauwkeurige wijze vastgesteld; 
2. de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is bepaalbaar; 
3. de verplichting om te betalen bestaat; 
4. een verantwoordingsstuk is in het bezit van de betrokken dienst. 

De toepassing van deze artikelen levert soms problemen op, in het bijzonder voor de afslui-
tingsverrichtingen. Artikel 24 van het koninklijk besluit van 10 november 200916 bepaalt 
dat bepaalde verrichtingen (interesten, huurvergoedingen en andere burgerlijke vruchten, 
en ook vergoedingen) in de algemene boekhouding pro rata temporis worden geboekt. De 
overlopende rekeningen van het actief en het passief worden dus in de algemene boekhou-
ding gebruikt om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan het juiste boekjaar. Hetzelfde 
artikel bepaalt dat de bijbehorende uitgaven en inkomsten in de begrotingsboekhouding 

15 Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, 
§ 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid, van de wet van 22 mei 2003.

16 Koninklijk besluit tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeen-
schappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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worden aangerekend ofwel op het ogenblik dat ze worden geboekt in de algemene boek-
houding ofwel op het ogenblik dat ze eisbaar zijn. Het Rekenhof beveelt daarom de ADBA’s 
en AOI’s aan in hun waarderingsregels te verduidelijken welke keuze ze maken om die ver-
richtingen te boeken. Het wijst er voorts op dat ook de aanrekening van subsidies proble-
men geeft, bijvoorbeeld bij de federale wetenschappelijke instellingen17.

Artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 verplicht de ADBA’s en AOI’s hun materiële en im-
materiële vaste activa op te nemen in het boekhoudsysteem ten laatste voor de rekeningen 
van het boekjaar 2019, bij de jaarrekening een plan te voegen voor de waardering van die 
activa en dit plan samen met de rekeningen te publiceren. De financiële vaste activa, de ef-
fecten van leningen op meer dan één jaar en de andere vorderingen op meer dan één jaar 
op derden moeten daarentegen onmiddellijk worden geboekt, bij de eerste voorstelling van 
een balans.

Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat de vaste activa 
jaarlijks geherwaardeerd moeten worden: terreinen en gebouwen aan marktwaarde, andere 
installaties met onroerend karakter en werken van bouwkunde aan vervangingswaarde, 
immateriële vaste activa op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige ba-
ten, de werken van bibliotheken, kunstwerken en kunstvoorwerpen, monumenten, zeld-
zame voorwerpen of verzamelobjecten, buitengebruikgestelde roerende goederen alsook 
de dieren tegen marktwaarde voor zover er een markt bestaat. Artikel 8, § 2, bepaalt dat de 
immateriële en materiële vaste activa met beperkte levensduur worden afgeschreven. 

De afschrijvingen worden berekend volgens de regels die worden vastgesteld door de minis-
ter van Financiën op voorstel van de Commissie van de Openbare Comptabiliteit (COC) na 
eensluidend advies van de Interministeriële Conferentie voor de Financiën en de Begroting. 
Tot op vandaag zijn er echter nog geen regels in die zin vastgelegd.

Bij gebrek aan waarderingsregels in het koninklijk besluit van 10 november 2009 of van een 
advies van de COC, moeten de waarderingsregels worden toegepast die gewoonlijk worden 
gebruikt in een dubbele boekhouding.

Het Rekenhof stelt vast dat de COC noch de FOD Bosa nadere richtlijnen hebben uitgewerkt 
voor de waardering en de jaarlijkse herwaardering. Dit levert voor diensten die waardevolle 
vaste activa van de Staat beheren, zoals de FWI’s en de Regie der Gebouwen, problemen 
op18.

Het Rekenhof wijst er bovendien op dat de ADBA’s en AOI’s die gemachtigd zijn een ander 
boekhoudplan te gebruiken dan dat van het koninklijk besluit van 10 november 2009, ech-
ter de door dat besluit voorgeschreven aanrekenings- en waarderingsregels in acht moeten 
nemen.

17 Zie het aparte artikel “FWI’s: aanrekeningsregels voor subsidies” in hoofdstuk 4.
18 Zie “FWI’s: Inventarisatie en waardering van vaste activa” en “Regie der Gebouwen” in hoofdstuk 4.
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3.9	 Inventaris	

Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 verplicht de ADBA’s en AOI’s ten minste eens per 
jaar, omzichtig en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en 
waarderingen te verrichten om op 31 december een volledige inventaris op te maken van al 
hun bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook en van de daartoe 
bestemde eigen middelen. Die inventaris wordt opgesteld overeenkomstig de balansklas-
sen.

Luidens artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003, wordt de balans opgesteld nadat 
de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De 
artikelen 4 tot en met 16 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bevatten de alge-
mene bepalingen voor de inventaris en de waarderingsregels.

Het Rekenhof stelt vast dat weinig AOI’s en ADBA’s een inventaris hebben opgesteld die 
volledig beantwoordt aan de wetgeving19. Als er al een deelinventaris aanwezig is, bv. van 
de materiële vaste activa, wordt die niet steeds afgestemd met de rekeningen in de balans.

3.10	 Intercompanytransacties

Artikel 138, § 4, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 legt de ADBA’s en AOI’s de ver-
plichting op aan de minister van Begroting alle cijfers te bezorgen die betrekking hebben 
op intercompanytransacties tussen hun dienst en de andere diensten van de federale Staat. 
Die rapportering is nodig om een geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat te 
kunnen opmaken20. 

Conform de instructies van de FOD Bosa beperken de ADBA’s en AOI’s deze rapportering 
echter nagenoeg tot de dotaties, subsidies, verwervingen van Staatseffecten en de daarbij 
horende intresten, en vermelden ze niet de andere onderlinge financiële stromen, vorderin-
gen en schulden.

Het Rekenhof stelt vast dat hierdoor onvoldoende informatie beschikbaar is om de gecon-
solideerde jaarrekening van de federale Staat correct te kunnen opstellen. Daarnaast heeft 
het vastgesteld dat maar een beperkt deel van de gerapporteerde bedragen kan worden 
afgestemd met de tegenpartij21. Aangezien de geconsolideerde jaarrekening van de federale 
Staat moet worden opgesteld op basis van de rekeningen die de ADBA’s en AOI’s overleg-
gen, is er nood aan een voorafgaande afstemmingsprocedure zodat de verschillen vooraf 
kunnen worden uitgeklaard en gecorrigeerd.

Het Rekenhof beveelt de FOD Bosa aan duidelijke afstemmingsprocedures uit te werken die 
alle diensten moeten toepassen. Daarnaast moet de FOD Bosa zijn instructies aanpassen 
en erop toezien dat de diensten conform de wet alle intercompanytransacties rapporteren. 

19 Punt 8 van de omzendbrief van de minister van Begroting van 19 november 2018 aangaande de afsluiting van de 
boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar 2018 
verduidelijkt in dit verband de eindejaarsverrichtingen die de diensten moeten boeken om volledig conform de wet 
te zijn.

20 Artikel 110 van de wet van 22 mei 2003. 
21 In de meeste gevallen behoort de tegenpartij tot het algemeen bestuur.  
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3.11	 Aansluiting	tussen	de	verrichtingen	geboekt	in	de	begrotingsboek-
houding	en	in	de	algemene	boekhouding

Artikel 138, § 4, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat bij de rekeningen van de AOI’s en 
de ADBA’s een staat moet worden opgenomen met de aansluiting tussen de verrichtingen 
geboekt in de begrotingsboekhouding en de verrichtingen geboekt in de algemene boek-
houding. De diensten mogen hun begrotingsboekhouding immers extracomptabel voeren. 
Artikel 3, 16°, van het koninklijk besluit van 29 april 2012 bepaalt dat deze aansluiting in de 
toelichting bij de jaarrekening moet worden opgenomen.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat maar een deel van de ADBA’s en AOI’s de aansluiting 
correct hebben opgesteld. De belangrijkste fouten betreffen:

• De cijfers van de kosten, opbrengsten, uitgaven of ontvangsten in de aansluiting stem-
den niet overeen met de resultatenrekening en de uitvoeringsrekening.

• De toelichtende staat bevatte geen aansluiting maar was een samenvatting van de ver-
richtingen.

• Er werd een aansluiting gemaakt tussen het begin- en eindsaldo van de financiële reke-
ningen.

• De aansluiting werd op kasbasis gemaakt terwijl de budgettaire verrichtingen op basis 
van vastgestelde rechten worden aangerekend.

Het Rekenhof beveelt de FOD Bosa aan een model voor de aansluiting ter beschikking te 
stellen zodat de ADBA’s en AOI’s deze toelichtende staat eenvormig kunnen opstellen. 

3.12	 Begrotingscomptabiliteit

De begroting voorziet in en machtigt alle verrichtingen met een financiële afwikkeling 
die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden. Het algemeen bestuur, de 
ADBA’s en de AOI’s worden ten aanzien van elkaar als derden beschouwd.

De begroting van de ADBA’s en de AOI’s bevat wat de ontvangsten betreft, de raming van de 
rechten die tijdens het begrotingsjaar zullen worden vastgesteld. Wat de uitgaven betreft, 
bevat ze de kredieten ten belope waarvan tijdens het begrotingsjaar vastgestelde rechten 
kunnen worden aangerekend in uitvoering van verbintenissen ontstaan of gesloten tijdens 
het lopende of vorige begrotingsjaren. De ramingen van de ontvangsten en de uitgaven 
worden uitgesplitst volgens de economische classificatie (artikel 19, § 2, van de wet van 
22 mei 2003).

In principe22 wordt de begrotingsboekhouding gevoerd in relatie met de algemene boek-
houding. Daardoor kan de voortgang van de uitvoering van de begroting permanent wor-

22 Artikel 138, § 4, van de wet van 22 mei 2003 laat toe de begrotingsboekhouding extracomptabel te voeren. 
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den gecontroleerd (artikel 22)23. De uitvoeringsrekening van de begroting wordt opgesteld 
volgens de onderverdelingen van de goedgekeurde begroting (artikel 27)24. 

Het Rekenhof stelt vast dat het Federaal Planbureau de verrichtingen niet individueel in 
de begrotingsboekhouding opslaat maar op basis van maandelijkse saldi uit de algemene 
boekhouding.

Het koninklijk besluit van 31 juli 2017 bepaalt hoe de ADBA’s en AOI’s de begrotingstabellen 
moeten opstellen.

De wet van 22 mei 2003 bepaalt hoe de begrotingen van de ADBA’s en de AOI’s moeten 
worden opgemaakt, goedgekeurd en gepubliceerd:

• De begroting van een ADBA wordt opgemaakt door het beheersorgaan. Na de goed-
keuring door de bevoegde minister wordt het ontwerp voor goedkeuring aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers overgezonden samen met het ontwerp van de algemene 
uitgavenbegroting (artikel 79).

• De begroting van een AOI-MB wordt opgemaakt door de bevoegde minister en over-
gezonden aan de minister van Begroting die ze voor goedkeuring bij de Kamer indient 
samen met het ontwerp van de algemene uitgavenbegroting (artikel 87, § 1)25.

• De begroting van een AOI-BA wordt opgesteld door het beheersorgaan en goedgekeurd 
door de bevoegde minister en de minister van Begroting. De goedgekeurde begroting 
wordt meegedeeld aan de Kamer als bijlage bij de verantwoording van de algemene uit-
gavenbegroting. Als het ontwerp niet is goedgekeurd, wordt het toch aan de Kamer mee-
gedeeld (artikel 87, § 2).

De Koninklijke Muntschouwburg en het Nationaal Orkest van België konden naar aanlei-
ding van de controle van het Rekenhof niet de goedkeuring voorleggen van hun initiële 
begroting door de bevoegde minister en de minister van Begroting. De begrotingen wer-
den wel gepubliceerd in de bijlage bij de verantwoording van de algemene uitgavenbegro-
ting 2018.

Een ADBA of een AOI mag een limitatief begrotingskrediet niet overdragen of overschrij-
den tenzij na de voorafgaande toelating van de bevoegde minister en na eensluidend advies 
van de minister van Begroting of diens gemachtigde (Inspectie van Financiën). Als de kre-
dietoverschrijdingen een hogere financiële tussenkomst van de Staat kunnen meebrengen 
dan de algemene uitgavenbegroting bepaalt, moeten ze vooraf worden goedgekeurd door 
een overeenstemmend krediet in de algemene uitgavenbegroting van het algemeen bestuur 
aan te nemen (artikelen 79/2 en 91).

23 De federale Staat is ermee belast maandelijks begrotingsgegevens te publiceren (artikel 124/1). De AOI’s en AD-
BA’s die deel uitmaken van de consolidatiekring bezorgen daartoe maandelijks de noodzakelijke gegevens aan de 
minister van Begroting via de applicatie eBMC.

24 Zoals uiteengezet in punt 3.5 over  de voorstelling van de rekeningen werd de uitvoeringsrekening van de begroting 
niet steeds opgesteld conform de begroting.

25 De minister van Begroting dient vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar bij de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers het wetsontwerp in tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de ADBA’s (artikel 84) en 
de AOI’s-MB (artikel 93, § 1, 3e lid).



OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2018 VAN DE ADBA’S EN AOI’S / 33

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat sommige ADBA’s en AOI’s-MB hun begrotingsartikelen 
hebben overschreden zonder de in de wet bepaalde voorafgaande machtigingen26. Deze 
overschrijdingen moeten via het stemmen van bijkredieten in de wet houdende goedkeu-
ring van de algemene rekeningen van de ADBA’s en van de AOI’s-MB worden geregulari-
seerd. Ze zijn in een tabel in bijlage 2 opgenomen.

26 Het Rekenhof heeft voor de toepassing van de artikelen 79/2 en 91 van de wet van 22 mei 2003 enkel met de over-
drachten en overschrijdingen rekening gehouden die afdoende en tijdig waren verantwoord.





OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2018 VAN DE ADBA’S EN AOI’S / 35

Hoofdstuk 4

Specifieke opmerkingen 

Afstemming loonkosten en 
vakantiegeld
De bezoldiging van het personeel vormt een grote kostenpost voor de instellingen. Door 
de loonkosten vermeld in de rekeningen af te stemmen met de bezoldigingen die worden 
aangegeven aan de belastingdienst en de sociale zekerheid (door middel van de DMFA-aan-
giften) kan worden gewaarborgd dat de geboekte bedragen in de algemene boekhouding en 
de begrotingsboekhouding correct zijn en aan het juiste boekjaar zijn toegewezen.

Het Rekenhof heeft bij zijn controles vastgesteld dat te weinig instellingen die afstemming 
maken. Het beveelt dan ook aan systematisch bij het afsluiten van het boekjaar de geboekte 
loonkosten af te stemmen met de bedragen die aangegeven zijn bij de belastingdienst en de 
sociale zekerheid.

Het herinnert er ook aan dat de schuld voor het vakantiegeld begroot en aangerekend moet 
worden, zowel bij de kosten als bij de begrotingsuitgaven, op het boekjaar waarin de presta-
ties zijn geleverd, ook al wordt het vakantiegeld uitbetaald in het volgende boekjaar.
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Volledigheid van de rekeningen 
De rekeningen van sommige ADBA’s en AOI’s geven geen volledig beeld van hun activiteiten 
omdat bepaalde verrichtingen vermengd zijn met die van het algemeen bestuur. De belang-
rijkste tekortkomingen hebben betrekking op personeel en andere diensten of activa die het 
departement van het algemeen bestuur waaronder de ADBA valt, kosteloos ter beschikking 
stelt en die bijgevolg niet tot uiting komen in de rekeningen van de ADBA. Zolang niet alle 
verrichtingen, financiële stromen of investeringen opgenomen worden in de rekeningen van de 
ADBA’s zoals de wet van 22 mei 2003 voorschrijft, geven die rekeningen geen volledige weer-
gave van hun werkelijke situatie en zullen de beleidsbeslissingen die hierop betrekking hebben 
op een onvolledige rapportering steunen. Het Rekenhof beveelt daarom aan om activiteiten en 
de bijbehorende financiële verrichtingen op te nemen in de rekening van de entiteit waartoe ze 
behoren conform hun wettelijke opdracht.

1	 Inleiding

De ADBA’s en de AOI’s moeten ervoor zorgen dat hun algemene rekeningen hun activitei-
ten volledig weergeven. Daartoe moeten ze, conform artikel 11 van de wet van 22 mei 2003, 
een boekhouding voeren waarin ze al hun verrichtingen, bezittingen, rechten, schulden en 
verplichtingen van welke aard ook opnemen. 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de rekeningen van sommige ADBA’s geen volledig beeld 
van hun activiteiten weergeven omdat bepaalde verrichtingen vermengd zijn met die van 
het algemeen bestuur. Artikel 77 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt nochtans dat het be-
heer en de boekhouding van de ADBA’s gescheiden moeten zijn van die van het algemeen 
bestuur27. Artikel 19, § 1, verduidelijkt bovendien dat het algemeen bestuur en de ADBA ten 
aanzien van elkaar als derden worden beschouwd voor de toepassing van deze wet.

De belangrijkste tekortkomingen hebben betrekking op personeel en andere diensten of 
activa die het departement van het algemeen bestuur waaronder de ADBA valt, kosteloos 
ter beschikking stelt en die bijgevolg niet tot uiting komen in de rekeningen van de ADBA28. 

2	 Personeelskosten

De Restauratie- en Hoteldienst en Defensie (RHDD) werd in 2001 opgericht om alle horeca-
activiteiten te groeperen in één dienst29. De personeelskosten die in de rekeningen van de 
RHDD worden gerapporteerd, hebben betrekking op twaalf gedetacheerde contractuele 
personeelsleden voor wie Defensie de kosten factureert aan de RHDD. Naast deze contrac-
tuele medewerkers worden er echter ook nog militairen (839 begin 2019) ingezet voor de 
horeca-activiteiten. Voor hen komen geen kosten tot uiting in de rekeningen van de RHDD. 

27 Artikel 77 van de wet van 22 mei 2003 stelt: “De administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie zijn dien-
sten waarvan het beheer en de boekhouding door een wet zijn gescheiden van die van het algemeen bestuur, zonder dat 
hen een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid wordt toegekend.”

28 Zie hierover ook Rekenhof, “Beheersautonomie toegekend aan sommige staatsdiensten”, 164e Boek, Volume I, 
Brussel, november 2007, p. 232, www.rekenhof.be.

29 De RHDD werd opgericht door artikel 47 van de Programmawet van 19 juli 2001.
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Omdat deze militairen ook nog in operationele opdrachten kunnen worden ingezet, blijven 
ze ten laste van Defensie. Het Rekenhof merkt op dat ook voor deze medewerkers een door-
facturatie, naar rato van de reële prestaties, mogelijk is. 

In het kader van de strategische visie van Defensie is er sinds 2016 een outsourcingproject 
van start gegaan om de horeca-activiteiten in de toekomst gedeeltelijk door externen te 
laten uitvoeren30. Aangezien niet alle kosten van deze activiteiten in de rekeningen van de 
RHDD worden gerapporteerd, is er geen overzicht van de kosten van de horeca-activiteiten 
binnen Defensie. De outsourcing zal dan ook invloed hebben op zowel de rekeningen van 
de RHDD als op de rekeningen van Defensie, waardoor het moeilijk zal zijn om de totale 
impact ervan te becijferen. 

Hoewel er geen betrouwbare cijfers zijn over de kosten van de inzet van militairen voor 
de RHDD, raamt het Rekenhof die op 31,5 miljoen euro31. Ook voor andere ADBA’s zijn de 
personeelskosten om dezelfde reden onderschat32, en ook voor die ADBA’s is er geen be-
trouwbare raming. 

Ook voor de FWI’s33 werden in het verleden personeelskosten gedragen door het algemeen 
bestuur. Tot 2017 kwamen die kosten tot uiting in de algemene rekening van het algemeen 
bestuur34. Om tegemoet te komen aan de vereisten van de wet van 22 mei 2003 werden in 
2018 de betrokken personeelskredieten (65,0 miljoen euro) vanuit de algemene uitgaven-
begroting (sectie 46 - POD Wetenschapsbeleid) overgeheveld naar de FWI’s via de toeken-
ning van bijkomende dotaties. Op die manier komen de personeelskosten van de FWI’s 
vanaf 2018 effectief tot uiting in hun eigen algemene rekening. Dat heeft de transparantie 
verhoogd. 

3	 Andere	kosten

Ook diverse andere kosten worden voor verschillende ADBA’s (Belnet, DWTI, Egmont, IPC, 
NVO, RHDD en Sociale Activiteiten) integraal gedragen door het algemeen bestuur. De 

30 Parl. St. Kamer, 24 oktober 2017, DOC 54 2691/009, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018 – sectie 16. FOD Ministerie van Landsverdediging – p. 11 en 75.

31  Het Rekenhof heeft dit ingeschat op basis van het aantal personeelsleden bij Defensie op 31 december 2018 en 
de totale personeelskosten van Defensie in 2018 zoals opgenomen in de algemene rekening van het algemeen 
bestuur. Concreet betekent dit een gemiddelde kost van ongeveer 54.000 euro per personeelslid. Voor 839 per-
soneelsleden actief in horeca-activiteiten begin 2019 geeft dit een geraamde totale kost van 45,3 miljoen euro. 
De RHDD gaat ervan uit dat ongeveer 70 % van de prestaties effectief betrekking hebben op de RHDD, wat dus 
neerkomt op 31,5 miljoen euro. 

32 Dit geldt onder meer voor Egmont, Sociale Activiteiten, NVO, IPC, de Regie voor de Gevangenisarbeid en e-ID (zie 
voor de twee laatste ook de aparte artikelen in hoofdstuk 4 daarover). 

33 Koninklijke Bibliotheek Albert I en Algemeen Rijksarchief (pool “Documentatie”); Koninklijk Meteorologisch Insti-
tuut, Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, Koninklijke Sterrenwacht (Pool “Ruimte”); Koninklijk 
Instituut voor Natuurwetenschappen en Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (Pool “Natuur”); Koninklijke Mu-
sea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium (Pool “Kunst”).

34 Deze personeelsuitgaven werden aangerekend op de kredieten van de POD Wetenschapsbeleid bij het sta-
tutaire en niet-statutaire personeel van de FWI’s. Concreet ging het om de basisallocaties 60.30.11.00.03 en 
60.30.11.00.04 voor een totaalkrediet van 64.745.000 euro voor 2017.
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belangrijkste zijn de kosten van de gebouwen, nutsvoorzieningen of investeringen35. Door 
de vermenging van de activiteiten tussen de ADBA’s en het algemeen bestuur is er geen 
nauwkeurig overzicht van de kosten die het algemeen bestuur draagt en kunnen die ook 
niet worden gekwantificeerd. 

Het Internationaal Perscentrum (IPC) heeft geprobeerd hierover duidelijkheid te bieden 
door in de toelichting bij de rekeningen te vermelden dat bepaalde loonkosten en andere 
kosten niet in zijn rekening maar bij de FOD Kanselarij en bij de Regie der Gebouwen zijn 
opgenomen. In deze toelichting worden echter geen bedragen vermeld. 

De wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de 
Schuld en opheffing van het Rentenfonds beperkt de uitgaven van het agentschap tot de 
personeelskosten. Door die bepaling heeft men geen idee van de werkelijke uitgaven voor 
de werking van het agentschap. De minister van Financiën heeft zich er daarom toe verbon-
den vanaf het dienstjaar 2019 bij de jaarrekening een overzicht te voegen van de andere voor 
rekening van het agentschap vereffende uitgaven. 

4	 Niet-eigen	opdrachten

Het IPC voert een aantal “niet-eigen” opdrachten uit voor de FOD Kanselarij waarbij ont-
vangsten geboekt worden die geen verband houden met de statutaire opdracht van het IPC. 
Het gaat om het beheer van de Infoshop en de financiële afwikkeling van de campagneop-
drachten die de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij voert ten 
behoeve van andere overheidsdiensten. Het IPC heeft hierover geen zeggenschap en be-
schouwt ze ook niet als eigen opdrachten. De gerelateerde opbrengsten en kosten worden 
echter wel geboekt in de rekening van het IPC. Ze worden ook ingeschreven op de begroting 
van het IPC en budgettair aangerekend, maar worden in de uitvoeringsrekening als niet-
eigen uitgaven en ontvangsten afzonderlijk gerapporteerd36. 

Het Rekenhof heeft een soortgelijke situatie vastgesteld bij de FOD Binnenlandse Zaken en 
twee ADBA’s die eronder ressorteren, m.n. de Centrale Dienst voor Duitse Vertaling en het 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Het Hof merkt echter op dat het FKCV 
op 1 januari 2019 werd afgeschaft en dat zijn taken overgenomen werden door FOD Bin-
nenlandse Zaken.

5	 Conclusie	en	aanbevelingen

Zolang niet alle verrichtingen, financiële stromen of eigen investeringen opgenomen wor-
den in de rekeningen van de ADBA’s en AOI’s, geven die rekeningen geen volledige weer-
gave van de werkelijke situatie en zullen de beleidsbeslissingen die erop betrekking hebben, 
op onvolledige boekhoudkundige en financiële informatie steunen. 

35 Bv. de ADBA Sociale Activiteiten beheert het restaurant en de crèche van de FOD Buitenlandse Zaken. Die zijn 
beide gehuisvest in de gebouwen van de FOD. Alle investeringen in materiële vaste activa voor de activiteiten 
worden gefinancierd door en geboekt in de rekeningen van de FOD Buitenlandse Zaken.

36 In 2018 zijn er 3.251.243 euro opbrengsten met betrekking tot de communicatiecampagnes en 3.797 euro opbreng-
sten van de infoshop geboekt, terwijl er aan kostenzijde 3.251.776 euro werd geboekt voor de communicatiecam-
pagnes en 330 euro voor de infoshop. 
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Hoewel deze vermenging alleen maar zorgt voor verschuivingen van financiële stromen 
tussen de ADBA’s en AOI’s en de departementen waaronder ze vallen, die op het geconsoli-
deerde niveau van de algemene rekening van de federale Staat geen impact hebben, beveelt 
het Rekenhof aan om activiteiten en de bijbehorende financiële verrichtingen op te nemen 
in de rekening van de diensten conform hun wettelijke opdracht, zodat ook de afzonderlijke 
rekeningen een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. 
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FWI’s: Inventarisatie en 
waardering van vaste activa 
De federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) moeten vanaf de rekeningen 2019 alle vaste 
activa in het boekhoudsysteem opnemen. Met het oog daarop merkt het Rekenhof op dat de 
rekeningen 2018, op basis van de huidige stand van de inventarisatie en waardering van het cul-
tureel en wetenschappelijk patrimonium, nog geen getrouw beeld geven van het patrimonium. 
Gelet op de omvang en de verscheidenheid van dit patrimonium (huidige waardering: 3,5 mil-
jard euro) en de impact op de betrouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat, is 
het van belang dat de FWI’s voldoende ondersteund worden. Het Rekenhof beveelt daarom aan 
werk te maken van een volledige fysieke inventaris en een gecentraliseerde inventarislijst. Het 
beveelt ook aan dat de FOD Bosa in overleg met Belspo en de FWI’s waarderingsmethodes en 
normen uitwerkt die voor alle instellingen bruikbaar zijn.

1	 Inleiding	

Aangezien voor de FWI’s, die het cultureel en wetenschappelijk patrimonium beheren, de 
inventaris het belangrijkste onderdeel is van de jaarrekening, is een volledige, juiste en cor-
rect gewaardeerde inventaris essentieel. Samen rapporteren zij in de rekeningen 2018 vaste 
activa voor een waarde van ruim 3,5 miljard euro37. Binnen deze activa vertegenwoordigen 
de kunstwerken, de werken van bibliotheken en de databanken het overgrote deel (99,3 %).

In 2018 rapporteerde het Rekenhof over een onderzoek naar de inventarisatie en de boek-
houdkundige registratie van het cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de fede-
rale Staat38. In dit artikel actualiseert het zijn bevindingen39. 

2	 Wettelijk	kader

Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat er ten minste eens per jaar een inventa-
ris moet worden opgemaakt, gebaseerd op de nodige opnemingen, verificaties, onderzoe-
kingen en waarderingen. Die inventaris wordt opgesteld volgens de balansklassen van het 
algemene boekhoudplan zodat de jaarrekening kan worden opgesteld in overeenstemming 
met de gegevens van de inventaris. 

De FWI’s moeten, conform artikel 136 van vermelde wet, deze inventarisgegevens opnemen 
in hun boekhoudsysteem ten laatste voor de rekeningen van het boekjaar 2019. Artikel 136 
bepaalt verder dat de in artikel 16 bedoelde waardering van de vaste activa wordt ingevoerd 
in het boekhoudsysteem volgens een plan dat de diensten opstellen en samen met hun 

37 De cijfers van het KIK zijn niet mee opgenomen, door de laattijdige indiening van de rekening 2018.
38 Rekenhof, Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat, Verslag aan de Kamer van Volksverte-

genwoordigers, Brussel, juni 2018, 78 p., www.rekenhof.be.
39 De vaststellingen over de organisatie, de interne beheersing, het toezicht en de ondersteuning behoren niet tot de 

scope van het voorliggende onderzoek. 
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jaarrekening publiceren. Alle activa van subklassen 2740, 2841 en 2942 worden echter bij de 
eerste presentatie van een balans onder de volledige algemene boekhouding gewaardeerd 
en gerapporteerd.

Het koninklijk besluit van 10 november 2009 legt nadere uitvoeringsregels vast: de ver-
plichting tot opmaak van een inventaris (artikel 4), de bepaling en publicatie van waarde-
ringsregels (artikel 5), de afzonderlijke waardering van elk bestanddeel van het vermogen 
(artikel 6), de opname tegen aanschaffingswaarde en de opname van kosteloos verworven 
goederen via specifieke waarderingsmethodes (artikel 7) en de bijzondere bepalingen voor 
herwaarderingen en afschrijvingen per balansrubriek (artikelen 8 tot 16).

Volgens deze bepalingen wordt elke actiefbestanddeel opgenomen in de boekhouding 
tegen zijn aanschaffingsprijs of vervaardigingskost en in de balans opgenomen na aftrek 
van de gecumuleerde afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen. De immateri-
ele vaste activa, onder meer databanken, worden jaarlijks geherwaardeerd op basis van de 
geactualiseerde waarde van hun toekomstige economische baten. De bibliotheekwerken, 
kunstwerken en –voorwerpen en de dieren worden, voor zover er een markt voor bestaat, 
jaarlijks geherwaardeerd tegen hun marktwaarde.

3	 Rekeningen	2018

Uit de overgelegde rekeningen 2018 van de FWI’s kan volgende waardering afgeleid worden:

Tabel 7 –  Waardering vaste activa per balansrubriek (in euro)

Balansrubriek 2018 2017 Verschil  %

Immateriële Vaste Activa 26.175.237,84 25.970.344,88 204.892,96 0,8 %

Software 514.135,20 597.112,24 -82.977,04 -13,9 %

Databanken 25.661.102,64 25.373.232,64 287.870,00 1,1 %

Terreinen en gebouwen 2.066.094,96 2.127.731,83 -61.636,87 -2,9 %

Gebouwen in aanbouw 493.094,96 554.731,83 -61.636,87 -11,1 %

Niet-bebouwde terreinen 1.573.000,00 1.573.000,00 - 0,0 %

Installaties, machines en 
uitrusting

1.164.551,96 1.342.399,47 -177.847,51 -13,2 %

Installaties 278.506,03 511.545,79 -233.039,76 -45,6 %

Machines 433.249,19 410.399,99 22.849,20 5,6 %

Uitrusting 452.796,74 420.453,69 32.343,05 7,7 %

Meubilair en materieel – 
Dieren en planten

3.504.558.024,34 3.499.562.182,06 4.995.842,28 0,1 %

Rollend materieel 165.796,64 50.431,65 115.364,99 228,8 %

Varend materieel 15.804,64 9.298,87 6.505,77 70,0 %

40 Financiële vaste activa.
41 Effecten van leningen op meer dan een jaar uitgegeven door derden of door de boekhoudkundige entiteit zelf – 

Andere vorderingen op meer dan een jaar ten opzichte van niet aan het Algemeen Rekeningstelsel onderworpen 
derden.

42 Andere vorderingen op meer dan een jaar ten opzichte van aan het Algemeen Rekeningenstelsel onderworpen 
derden.
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Balansrubriek 2018 2017 Verschil  %

Vliegend materieel 155.618,49 54.799,44 100.819,05 184,0 %

Informatica- en 
telematicamateriaal

4.643.343,37 3.773.484,24 869.859,13 23,1 %

Kantoormeubilair, 
-materieel en -machines

1.584.488,74 1.526.432,09 58.056,65 3,8 %

Ander meubilair en 
materieel

12.810.528,76 10.861.350,88 1.949.177,88 17,9 %

Werken van bibliotheken 901.013.272,43 899.605.520,47 1.407.751,96 0,2 %

Kunstwerken, zeldzaam 
materieel en instrumenten

2.584.169.171,27 2.583.680.864,42 488.306,85 0,0 %

Financiële vaste activa 643.087,71 643.087,71 - 0,0 %

Totaal vaste activa 3.534.606.996,81 3.529.645.745,95 4.961.250,86 0,1 %

Bron: rekeningen van de FWI’s 

In vergelijking met 2017 is er een toename met 5,0 miljoen euro. Die situeert zich voorna-
melijk bij het ’ander meubilair en materiaal’ en bij de ’werken van bibliotheken’ en in minder 
mate bij het ’informatica- en telematicamateriaal’. In 2018 was het KMMA verantwoordelijk 
voor 73,1 % van de toename aan vaste activa doordat in de loop van 2018 het gerenoveerde 
museum werd ingericht. 

4	 Inventarisatie

De FWI’s beheren collecties die mettertijd werden opgebouwd, wat resulteert in meerdere 
moeilijkheden bij de inventarisatie. Hoewel zij momenteel over één of meer collectiebe-
heerssystemen beschikken, is de informatie in deze systemen niet volledig, deels onjuist 
en niet voldoende afgestemd op de specifieke noden van de financiële rapportering. Alle 
FWI’s registeren nieuwe aanwinsten, maar de gegevens van het eerder verworven patri-
monium worden slechts mondjesmaat ingevoerd. Dit proces wordt bemoeilijkt doordat er 
veelal vertrokken moet worden van verschillende deelinventarissen, elk opgesteld volgens 
de inzichten van de opeenvolgende collectiebeheerders. Ook is er onduidelijkheid over wel-
ke voorwerpen moeten worden geïnventariseerd, onder meer door twijfel over de eigendom 
van bepaalde objecten, zijn er periodes met beperkte of helemaal geen registraties en rijzen 
er problemen met de unieke identificatie en de standplaats van collectiestukken. Ten slotte 
zijn er ook geen systematische, fysieke verificaties van de inventarissen.

Op basis van gesprekken met verantwoordelijken van de FWI’s stelt het Rekenhof vast dat 
er sinds zijn onderzoek van 2018 maar beperkte vooruitgang is gerealiseerd in het uniformi-
seren en aanvullen van de inventarissen. Als belangrijkste reden wordt de enorme en lang-
durige personeelsinzet aangehaald die voor een dergelijke inventarisatie nodig is, onder 
meer door de diversiteit en de omvang van de collecties. De moeilijkheden blijven daarom 
grotendeels bestaan, zeker wat de eigendomsrechten op bepaalde objecten en het uitvoeren 
van fysieke verificaties betreft. 
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5	 Waardering

Voor de waardering van hun patrimonium kunnen de FWI’s deels terugvallen op gegevens 
die ze in het verleden hebben verzameld. Tot en met 2011 bezorgden de FWI’s jaarlijks aan 
de Commissie voor de Inventarisatie van het Vermogen van de Staat (CIV) een opgave met 
de waarde van hun patrimonium. Daarnaast maakten ze sinds 2002 jaarlijks een boek-
houdkundige staat op van de inventaris van het patrimonium voor de vaste activa, de zoge-
naamde rekening vermogenswijziging. De FWI’s hebben deze staat als beginbalans van de 
vaste activa gebruikt, maar het is onduidelijk waarop de berekeningen van die waardering 
gebaseerd waren. 

Doordat afzonderlijke diensten instaan voor het collectiebeheer en de boekhouding en er 
weinig informatiedoorstroming is, zijn de staten opgebouwd vanuit een onvolledige en be-
perkt onderbouwde basis. Bepaalde waarderingen voor de CIV werden bijvoorbeeld wegens 
de beperkte onderbouwing niet overgenomen in de rekeningen vermogenswijziging. Sinds-
dien zijn vooral de nieuwe aankopen verwerkt. Schenkingen of andere aanpassingen nemen 
de FWI’s maar in beperkte mate in hun inventaris op. Daarnaast boeken zij soms aankopen 
als activa terwijl het eerder directe kosten zijn, bv. abonnementen bij bibliotheekwerken. 
Verkopen of vervreemdingen worden maar verwerkt als ze gemeld worden aan de boek-
houding.

6	 Databanken

Het koninklijk besluit van 10 november 2009 legt vast dat immateriële vaste activa, onder 
meer databanken, worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingskost en 
jaarlijks worden geherwaardeerd op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekom-
stige economische baten. De waarde van de databanken in de rekeningen 2018 van de FWI’s 
bedraagt 25,6 miljoen euro43.  

In 2018 heeft alleen het KMMA de waarde van zijn databanken aangepast, op basis van een 
berekende kostprijs per nieuw geregistreerd record. Ook voor de andere FWI’s is de waar-
dering van de databanken gebaseerd op een berekening van de vervaardigingsprijs. 

De FWI’s hanteren uiteenlopende principes voor de boekhoudkundige waardering van de 
databanken. Zo beschikken de instellingen van de pool Ruimte en de pool Natuur over 
meetresultaten in de databanken, maar hebben het BIRA, het KMI en het KBIN die nauwe-
lijks geactiveerd. Om een uniforme waardering mogelijk te maken is daarom een duidelijke 
definitie van databanken en van de te hanteren waarderingsregels nodig. 

43 De belangrijkste betreffen 16,4 miljoen euro door KBR; 4,6 miljoen euro door KMMA; 2,7 miljoen euro door AR-RP 
en 1,8 miljoen euro door KSB. 
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7	 Kunstwerken	en	werken	van	bibliotheken

Zoals voor de databanken worden kunstwerken en werken van bibliotheken waar mogelijk 
gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Werken verkregen via schenkingen krijgen een 
waardering tegen marktwaarde. Ook voor de jaarlijkse herwaardering is de marktwaarde 
richtinggevend.

Tabel 8 –   Waardering kunstwerken en werken van bibliotheken per FWI (in euro)

FWI 2018 2017 Verschil  %

Pool Ruimte 7.260.523,56 7.121.996,00 138.527,56 1,9 %

BIRA 710.760,83 657.182,03 53.578,80 8,2 %

KMI 1.320.449,43 1.235.706,08 84.743,35 6,9 %

KSB 5.229.313,30 5.229.107,89 205,41 0,0 %

Pool Natuur 321.330.660,77 320.936.018,10 394.642,67 0,1 %

KBIN 6.952.369,15 6.729.597,32 222.771,83 3,3 %

KMMA 314.378.291,62 314.206.420,78 171.870,84 0,1 %

Pool Kunst (exclusief KIK) 2.170.221.486,70 2.169.950.177,68 271.309,02 0,0 %

KMKG 644.870.746,07 644.798.655,13 72.090,94 0,0 %

KMSKB 1.525.350.740,63 1.525.151.522,55 199.218,08 0,0 %

Pool Documentatie 986.369.772,67 985.278.193,11 1.091.579,56 0,1 %

AGR 268.023.256,41 267.988.524,29 34.732,12 0,0 %

KBR 718.346.516,26 717.289.668,82 1.056.847,44 0,1 %

Totaal kunstwerken en 
werken bibliotheek

3.485.182.443,70 3.483.286.384,89 1.896.058,81 0,1 %

Bron: aan het Rekenhof toegezonden algemene rekening 

Door nieuwe verwervingen nam in 2018 de waarde van de collecties kunstwerken en wer-
ken van bibliotheken van alle FWI’s met 0,1 % toe. Voor de waardering van deze activa heb-
ben de instellingen bij gebrek aan uniforme regels zelf uiteenlopende methodes uitgewerkt, 
waarbij eenzelfde FWI soms verschillende methodes hanteert, afhankelijk van de collectie-
beheerder. Daarnaast zijn er aankopen als activa geklasseerd die eerder directe kosten zijn, 
bijvoorbeeld abonnementen bij bibliotheekwerken. 

Om een uniforme waardering mogelijk te maken is een verduidelijking van de waarderings-
regels nodig.
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8	 Overige	vaste	activa

Voor de overige vaste activa zorgt de waardering voor minder moeilijkheden. Er is momen-
teel onvoldoende zekerheid dat alle buitengebruikstellingen geboekt worden. Verkocht of 
vervreemd materiaal moet uit de boekhoudkundige inventaris gehaald worden, zowel het 
bedrag van de aanschaffingswaarde als het bedrag van de gecumuleerde afschrijvingen.

9	 Conclusies	en	aanbevelingen

Hoewel de FWI’s pas vanaf de rekeningen 2019 alle vaste activa in het boekhoudsysteem 
moeten opnemen, merkt het Rekenhof op dat de rekeningen 2018, op basis van de huidige 
stand van de inventarisatie en waardering van het cultureel en wetenschappelijk patrimo-
nium, geen getrouw beeld geven van het patrimonium conform de wet van 22 mei 2003. 

Het Rekenhof beveelt aan:

• voor alle onderdelen van de materiële vaste activa een fysieke inventaris uit te voeren;
• werk te maken van een volledige inventarislijst waarin alle gegevens over de inventaris-

stukken (locatie, waarde, oorsprong…) worden gecentraliseerd zodat die als een centraal 
beheerssysteem kan functioneren;

• een procedure op te zetten om de volledigheid van de inventaris te garanderen zodat 
voldaan kan worden aan de jaarlijkse inventarisatieverplichtingen van artikel 16 van de 
wet van 22 mei 2003;

• een duidelijke afstemming te maken tussen de boekhouding en de inventarissen van de 
collectiebeheerders zodat de juiste waarde in de jaarrekening opgenomen wordt;

• uniforme waarderingsregels uit te werken die praktisch toepasbaar zijn. 
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FWI’s: aanrekeningsregels voor 
subsidies
Er is onduidelijkheid over de aanrekeningsregels die FWI’s moeten volgen om subsidies te boe-
ken. Het Rekenhof beveelt de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit aan hierover een 
advies uit te brengen en vervolgens een boekingsmethode op te stellen die rekening houdt met 
de doelstellingen van zowel de algemene boekhouding, de budgettaire boekhouding als de ESR-
aanrekeningsregels. 

1	 Algemeen

Subsidies vormen een belangrijke inkomstenbron voor de federale wetenschappelijke in-
stellingen (FWI’s). Deze ontvangsten worden aangerekend volgens de principes van de al-
gemene boekhouding en de begrotingsboekhouding opgelegd door de wet van 22 mei 2003. 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er onduidelijkheid bestaat over de toe te passen aanre-
keningsregels voor subsidies.

De opbrengsten die in de resultatenrekening moeten worden opgenomen, kunnen verschil-
len van de bedragen die werden ontvangen van de subsidiërende instelling. De niet-geaffec-
teerde ontvangsten van de FWI’s (voornamelijke de dotatie, maar ook mogelijk subsidies) 
worden zowel in de uitvoering van de begroting als in de algemene boekhouding volle-
dig als opbrengst van het betreffende boekjaar geboekt. Bij de geaffecteerde ontvangsten 
(voornamelijk projectsubsidies) worden opbrengsten naar rato van de gerelateerde kosten 
opgenomen in het resultaat van de algemene boekhouding44. In de begrotingsboekhou-
ding daarentegen worden geaffecteerde ontvangsten volledig opgenomen in het jaar van 
de ontvangst45. Deze verschillende aanrekeningsprincipes verklaren dan ook het verschil 
van 5,2 miljoen euro tussen de opbrengsten en de ontvangsten die de FWI’s rapporteren46.

2	 Aanrekening	in	de	algemene	boekhouding

Het Rekenhof stelt vast dat er uiteenlopende methodes gehanteerd worden om subsidies 
geleidelijk in resultaat op te nemen in de algemene boekhouding:

• De FWI’s werken met overlopende rekeningen (rubrieken 486 en 496) om op het jaar-
einde opbrengsten over te dragen naar een volgend boekjaar of al toe te rekenen aan het 
huidige boekjaar niettegenstaande de inkomsten nog niet zijn ontvangen. Op die ma-
nier werd 2,6 miljoen euro euro in opbrengst genomen van 2018 terwijl die inkomsten 

44 De opbrengsten in de algemene boekhouding van de FWI in 2018 bedragen 168.069.235,36 euro, waarvan 
105.963.000,00 euro (63,05 %) aan dotaties en 38.517.586,48 euro (22,2 %) aan inkomensoverdrachten (voorna-
melijk subsidies).

45 De ontvangsten in de uitvoering van de begroting zijn voor dezelfde periode 173.253.881,08 euro, waarvan 
40.217.271,09 euro (23,21 %) aan subsidies in de geaffecteerde ontvangsten.

46 De bedragen zijn exclusief het KIK dat zijn rekeningen laattijdig heeft ingediend. Het Rekenhof heeft deze rekenin-
gen bijgevolg niet kunnen controleren. 
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pas in 2019 zullen worden ontvangen, en werd omgekeerd 19,9 miljoen euro ontvangsten 
uit 2018 overgedragen naar het boekjaar 201947. 

• De Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI, een ADBA die on-
der Belspo valt maar geen deel uitmaakt van de FWI’s)  boekt de subsidies eerst op een 
vorderingen- of schuldenrekening (rubrieken 408 en 447) om dan naar rato van de ge-
maakte kosten ook opbrengsten in resultaat te nemen. Het uiteindelijke saldo van het 
project wordt pas in resultaat genomen wanneer de kosten de totale subsidie overschrij-
den of wanneer het project afgelopen is. 

Hoewel beide methodes een gelijke impact op de resultatenrekening kennen, is de pre-
sentatie van de balansposities niet gelijk. Naast het gebrek aan vergelijkbaarheid van de 
rekeningen tussen instellingen bemoeilijkt dit ook de toekomstige consolidatie van de re-
keningen van de federale Staat.

3	 Aanrekening	in	de	begrotingsboekhouding

Zoals vermeld, worden subsidies in de algemene boekhouding aangerekend naar rato van 
de uitvoering van het subsidieproject. Voor de budgettaire boekhouding, die volgens de 
ESR-codes wordt gepresenteerd, wordt de ontvangst wel volledig aangerekend in het jaar 
van ontvangst. 

Het Rekenhof heeft bij de controle van de rekeningen 2018 vastgesteld dat de FWI’s, Belspo 
en de FOD Bosa het niet eens raken over de wijze van aanrekenen en het boeken van de 
subsidies. Het handboek Economische classificatie48 stelt in een toelichting over de registra-
tie van Europese subsidies dat deze stromen geen impact op het vorderingensaldo mogen 
hebben49. Omdat de budgettaire aanrekening gebeurde op niet-ESR-neutrale codes, is in 
2018 aan die vereiste geen gehoor gegeven. 

Vóór 2018 moesten de FWI’s geen rekening houden met de wet van 22 mei 2003 maar met 
het koninklijk besluit van 1 februari 200050. Bovenstaande problematiek rees echter ook 
voor de rekeningen 2017. In een eerste versie van de rekeningen 2017 die officieel zijn voor-
gelegd aan het Rekenhof, werden de ontvangen subsidies als voorschot geboekt en vervol-
gens naar rato van de gerelateerde uitgaven als ontvangsten geboekt. Omdat de FOD Bosa 
niet akkoord ging met die interpretatie, werden eind 2018 aangepaste rekeningen 2017 aan 
het Rekenhof bezorgd waarbij de ontvangsten volledig op de begroting van het jaar werden 
aangerekend en via een transfer overgebracht naar het volgende jaar. Het Rekenhof bena-
drukt dat deze methode niet in overeenstemming is met de principes van de wet van 2003.

47 Ook via de openingsbalans begin 2018 werd 4,1 miljoen euro aan ontvangsten uit 2018 toegewezen aan het resul-
taat van boekjaar 2017 terwijl er omgekeerd 16,1 miljoen euro ontvangsten uit 2017 werden overgedragen naar het 
boekjaar 2018.

48 Voor meer details, zie FOD Bosa, Economische Classificatie van maart 2017; bijlage 4: boeking van EU-subsidies, p. 
301-302. 

49 Wat mogelijk is via het gebruik van de codes 8 en 9 die wel invloed hebben op het budgettair jaarresultaat maar niet 
op het vorderingensaldo.

50 Koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het beheer van de fe-
derale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wie de bevoegdheid van het Weten-
schapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.



OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2018 VAN DE ADBA’S EN AOI’S / 49

4	 Conclusie	en	aanbeveling

Het Rekenhof stelt vast dat er onduidelijkheid bestaat over de aanrekeningsregels voor sub-
sidies en meer specifiek over de aanrekening in overeenstemming met het handboek Eco-
nomische classificatie.

Het Rekenhof beveelt de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit dan ook aan hierover 
een advies uit te brengen en vervolgens een boekingsmethode op te stellen die zowel voor 
de subsidieverlener als subsidieontvanger van toepassing is en die met de doelstellingen 
van zowel de algemene boekhouding, de budgettaire boekhouding als de ESR-aanreke-
ningsregels rekening houdt.
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Centrale Dienst voor  
de Sociale en Culturele Actie 
van het Ministerie  
van Landsverdediging
De Centrale Dienst voor de Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging 
(CDSCA) heeft in 2018, overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2009 en de wet 
van 22 mei 2003, zijn terreinen en gebouwen geherwaardeerd tegen marktwaarde. Hierdoor 
stegen de opbrengsten éénmalig met 163,7 miljoen euro. De waardering van de vaste activa 
steeg van 57,8 miljoen  (waarvan 56,5 miljoen euro terreinen en gebouwen) einde 2017 naar 
221,7 miljoen euro (waarvan 220,7 miljoen euro terreinen en gebouwen) einde 2018. 

De CDSCA is als instelling van openbaar nut van categorie B opgericht bij wet van 
10 april 1973. De instelling heeft tot opdracht te voorzien in de sociale- en culturele be-
hoeften van het personeel van het Ministerie van Landsverdediging (Defensie) en van de 
instellingen van openbaar nut die eronder ressorteren, alsook van hun gezin. Ze biedt indi-
viduele sociale hulp, stelt kinderdagverblijven ter beschikking, verhuurt woningen, organi-
seert vakanties met sociaal karakter, zorgt voor het sociaal welzijn en organiseert culturele 
activiteiten. 

De CDSCA had in 2018 34.145.535,35 euro ontvangsten, waarvan 5.669.000,00 euro (16 %) 
als dotatie en  18.522.228,04 euro (54 %) huurontvangsten. De instelling beschikt over on-
geveer 3.250 woningen51, grotendeels in volle eigendom. Eind 2017 bedroegen de vaste ac-
tiva bijna 57,8 miljoen waarvan 56,5 miljoen euro terreinen en gebouwen (voornamelijk 
woningen, garages en vakantiecentra). Eind 2018 bedroegen deze activa 221,7 miljoen euro, 
waarvan 220,7 miljoen euro terreinen en gebouwen.

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat terreinen en gebou-
wen jaarlijks worden geherwaardeerd tegen marktwaarde. Conform artikel 136, tweede lid 
van de wet van 22 mei 2003, moet dit ten laatste gebeurd zijn voor de rekeningen 2019. 
Het beheerscomité van de CDSCA heeft op 27 september 2018 beslist de gebouwen in volle 
eigendom (70 % van de woningen) al in 2018 te herwaarderen. De schatting aan markt-
waarde op basis van de huurinkomsten over 15 jaar heeft geleid tot een herwaardering met 
163.750.273,60 euro. Omdat volgens de CDSCA de activa noodzakelijk zijn voor het voort-
zetten van de activiteiten en het gebruik ervan niet beperkt is in tijd, wordt op de herwaar-
dering boekhoudkundig niet afgeschreven. De herwaardering is correct alleen in de alge-
mene boekhouding geboekt en niet in de begrotingsboekhouding omdat dit een interne 
verrichting is. Conform het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 

51 Met inbegrip van de onroerende goederen die in concessie zijn gegeven door Defensie of gebouwd op gronden die 
Defensie in concessie heeft gegeven.
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verliep de herwaardering via de resultatenrekening. Hierdoor stegen de opbrengsten één-
malig in 2018 met 163,7 miljoen euro52.

De Commissie Openbare Comptabiliteit (COC) noch de FOD Bosa heeft momenteel al 
richtlijnen uitgewerkt over een herwaardering aan marktwaarde van gebouwen. 

52 De opbrengsten in 2018 bedragen 197.620.673,44 euro tegenover 33.663.236,21 euro in 2017. 



OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2018 VAN DE ADBA’S EN AOI’S / 53

Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten
De rekeningen van het FAGG vertonen over de jaren sterke schommelingen. Dit is het gevolg 
van nieuwe wetgeving en werkmethodes maar ook van niet-consistente boekingen, die via dui-
delijke procedures en waarderingsregels ondervangen moeten worden.

Na opeenvolgende negatieve rapporten van de bedrijfsrevisor, het Rekenhof53 en de Federale 
Interne Auditdienst erkent de instelling dat er meerdere pijnpunten zijn die ze inventariseren. 
Het opzetten van acties ter verbetering vraagt middelen en tijd. De positieve evolutie van deze 
acties weerspiegelt zich daarom nog niet volledig in de rekeningen 2018. Het FAGG heeft nog 
onvoldoende zicht op de processen, de correctheid en achtergrond van de rekeningen en voert 
onvoldoende controles en analyses uit. Daardoor blijft onzekerheid over de volledigheid en cor-
rectheid van de ontvangsten en vorderingen. Ook de schulden aan derden komen onvoldoende 
tot uiting in de rekeningen. 

1	 Inleiding

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werd 
op 1 januari 200754 opgericht als een instelling van openbaar nut van categorie A. Het heeft 
als opdracht de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen (voor 
menselijk en dierlijk gebruik) en gezondheidsproducten evenals van operaties met bloed, 
weefsels en cellen te verzekeren. 

De instelling sloot haar rekeningen 2018 af met een balanstotaal van 127,6 miljoen euro 
en beheerde in 2018 een begroting van ongeveer 86,6 miljoen euro. In 2018 bestonden de 
middelen van het FAGG voor 68,5 % uit eigen ontvangsten (78 % in 2017) en 31,5 % uit een 
dotatie (22 % in 2017). De uitgaven bestonden naast personeels- en werkingskosten uit ver-
goedingen en subsidies die hun basis vinden in een koninklijk besluit en/of overeenkomst55. 

53 Rekenhof, 175e Boek, Volume I, Brussel, oktober 2018, p.179 – 183, www.rekenhof.be.
54 Wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het FAGG. Het agentschap heeft integraal de 

rol en de bevoegdheidsdomeinen overgenomen van het vroegere Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de  
FOD Volksgezondheid en staat onder het hiërarchische gezag van de minister van Volksgezondheid.

55 Het FAGG sluit ook samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstellingen zoals het RIZIV en Sciensa-
no.
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2	 Financiering

Financieringswet
In 2018 trad de nieuwe financieringswet56 van het FAGG in werking. Deze wet heeft een 
belangrijke impact op de omvang van de bijdragen die het FAGG int maar wijzigde ook een 
aantal processen. De wet bundelt alle bijdragen die in het verleden via diverse wetten gere-
geld waren maar blijft een complex geheel. Zowel het FAGG als de betrokken partners/sec-
toren beheersen de nieuwe regels nog onvoldoende. Het FAGG is onvoldoende vertrouwd 
met de ontvangstenprocessen. Ontvangsten worden soms geïnd via facturatie maar belang-
rijke ontvangsten worden ook nog altijd geïnd op kasbasis. Voor een aantal bijdragen zou 
het moeilijk zijn te bepalen wie bijdrageplichtig is en kan het FAGG de volledigheid van zijn 
ontvangsten moeilijk vaststellen. Ook heeft de nieuwe wet bepaalde grijze zones uit vorige 
wetten niet weggewerkt. 

De financieringswet van het FAGG voorziet ook in variabele bijdragen, nl. een maximale 
bijdrage die bij het jaareinde kan worden verminderd naargelang van het budgettair re-
sultaat. Met de maximale bijdrage zou het FAGG een budgettair overschot van 8,8 mil-
joen euro realiseren: 2,6 miljoen euro van dit overschot zal worden terugbetaald aan de 
overheid en 6,2 miljoen euro vloeit terug naar de sectoren. Door het systeem van variabele 
bijdragen (waarbij het overschot verdeeld wordt over de betrokken partners) realiseert het 
FAGG uiteindelijk een budgettair resultaat57 van 0 euro. 

Klinisch onderzoek
Klinische studies worden momenteel nog gefinancierd via bijdragen die de farmaceutische 
sector aan het FAGG betaalt. Een gedeelte van die bijdragen vloeit nadien via het FAGG door 
naar de ethische comités van ziekenhuizen (die klinische dossiers beoordelen). De vaststel-
ling van de subsidies aan de ethische comités (via koninklijk besluit) verliep stelselmatig 
met twee jaar vertraging. In 2018 deed het FAGG een inhaaloperatie en werden de subsidies 
voor 2016 en 2017 bij koninklijk besluit van 7 oktober 2018 vastgelegd. 

De Europese regelgeving over klinisch onderzoek is echter gewijzigd58. Dat impliceert in de 
toekomst een verhoogde werklast met bijhorende kosten voor het FAGG. De ministerraad 
van 26 juli 2017 engageerde zich om de kosten van dossiers die conform de nieuwe Europese 
regels worden behandeld, op zich te nemen. Bij de definitieve toepassing van de nieuwe 
Europese regels zou de financiering niet langer van de sector maar volledig van de overheid 
komen. De volledige kosten werden geraamd op 10,6 miljoen euro en vastgelegd in een ko-
ninklijk besluit van 20 december 201859. 

56 De wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het FAGG.
57 Op deze wijze wil het FAGG voorkomen dat de sectoren een te hoge bijdrage betalen die aanleiding geeft tot een 

budgettair overschot dat door de vereiste ESR-neutraliteit niet meer kan worden aangewend.
58 Zie Verordening 536/2014 van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk 

gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG en de uitvoeringsverordening 2017/556 van 24 maart 2017 hou-
dende de nadere regeling voor de inspectieprocedures inzake goede klinische praktijken overeenkomstig Veror-
dening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad. De wet van 7 mei 2017 betreffende klinische 
proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik dient als aanvulling op de uitvoeringsbepalingen. 

59 Koninklijk besluit van 20 december 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling 
van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat 
betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
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In 2018 ontving het FAGG voor het eerst deze aanvullende dotatie voor het volledige bedrag 
(10,6 miljoen euro). Omdat in 2018 nog maar een beperkt aantal proefprojecten volgens de 
nieuwe Europese vereisten behandeld werd, kon maar 481.645 euro kosten verantwoord 
worden. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2018 bepaalt dat het FAGG 
het verschil tussen de dotatie (10,6 miljoen euro) en de werkelijke kosten (481.645 euro) 
moet terugstorten. Uitzonderlijk mag het in 2018 ook de aan de ethische comités toege-
kende subsidies voor de jaren 2016 en 2017 (2,4 miljoen euro) aanrekenen op de dotatie van 
10,6 miljoen euro en wordt het terug te storten bedrag aldus berekend op 7,7 miljoen euro. 
De verrekening van 2,4 miljoen euro impliceert echter dat het FAGG een dubbele financie-
ring ontvangt. De sector had de subsidies immers al in 2016 en 2017 via bijdragen aan het 
FAGG betaald. 

3	 Interne	beheersing

Het FAGG beheerst onvoldoende de diverse processen. Zowel de operationele als boekhoud-
kundige processen zijn niet of onvoldoende in kaart gebracht. Sluitende procedures moeten 
nog worden opgezet. Het FAGG heeft onvoldoende zicht op de correctheid en achtergrond 
van de rekeningen en voert onvoldoende controles en analyses uit, zoals de afstemming van 
de boekhouding met de afschrijvingstabel, de klanten- en leveranciersbalans, de loonstaat 
van het sociaal secretariaat, de analyse van belangrijke mutaties. Het ontbreekt het FAGG 
momenteel nog aan voldoende onderlegde medewerkers om deze taken uit te voeren. 

4	 Rekeningen	

Het verslag van de bedrijfsrevisor over de rekeningen 201860 is tot op heden niet beschik-
baar. 

Naar aanleiding van de opmerkingen bij vorige controles heeft het FAGG zijn boekhoud-
dienst herschikt en een nieuwe verantwoordelijke aangesteld. Het is bovendien op zoek 
naar bijkomend boekhoudkundig onderlegd personeel. De instelling wil tegemoet komen 
aan de opmerkingen en aanbevelingen door bepaalde rekeningen (bv. provisies) aan te zui-
veren. Deze oefening moet nog worden voortgezet. Zo bleven de wachtrekening ’interne 
transfert’ en de ’ontvangen vooruitbetalingen voor verdovingsbons’ onveranderd, zijn er 
onverklaarde verschillen bij vaste activa en klanten, en bestaan de verkregen opbrengsten 
hoofdzakelijk uit niet afgewikkelde boekingen van vorige jaren. De saldi van de rekeningen 
zijn het resultaat van vele globale eindejaarsboekingen waarvoor de individuele facturaties 
en boekingen nog moeten worden opgemaakt en geregistreerd.

4.1	 Vaste	activa
Het FAGG heeft in 2018 3,8 miljoen euro kosten voor de ontwikkeling en de productie van 
software geactiveerd op de balans als immateriële vaste activa op basis van de door Smals 
vzw61 aangeleverde informatie. Het Agentschap kan zelf onvoldoende aangeven op welke 

60 Over de rekeningen 2017 oordeelde de bedrijfsrevisor dat ze geen getrouw beeld geven van de financiële toestand 
van het Agentschap. 

61 Het FAGG besteedt de meeste van zijn informaticaprojecten uit aan Smals.
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projecten deze kosten betrekking hebben en of de projecten al zijn afgerond en de software 
in gebruik genomen is62. 

Het FAGG maakt niet de aansluiting van de boekhoudkundige en fysieke inventaris van de 
vaste activa. Ook kan de boekhouding niet worden aangesloten met de afschrijvingstabel 
en worden soms voorschotfacturen zonder oplevering geactiveerd.

4.2	 Vorderingen	en	ontvangen	vooruitbetalingen
Het FAGG geeft de vorderingen en ontvangen vooruitbetalingen nog altijd gesaldeerd weer 
op het passief van de balans63 (3,7 miljoen euro64). Dit saldo bestaat uit 7,7 miljoen euro 
vorderingen en 11 miljoen euro ontvangen vooruitbetalingen65. De klantenbalans sluit niet 
aan met de rekeningen66, de instelling beschikt niet over een volwaardig debiteurenbeheer, 
een ouderdomsbalans kon niet worden aangeleverd en voor eenzelfde klant worden soms 
meerdere klantennummers gebruikt. 

In 2018 boog een extern bureau zich over het bestaan en de correctheid van de ontvan-
gen vooruitbetalingen67. Het onderzoek leidde tot een uitzonderlijke opbrengst van 
836.298,31 euro. De ontvangen vooruitbetalingen zijn niettemin in 2018 nog met 1,2 mil-
joen euro gestegen en zijn nog niet onder controle. 

De maximale variabele bijdragen werden berekend op 14,4 miljoen euro. Het FAGG heeft 
voor 13,7 miljoen euro voorstellen tot betaling verzonden en in de boekhouding geregis-
treerd68. Hiervan werd ongeveer 11,2 miljoen euro betaald69. Op jaareinde heeft de instelling 
de variabele bijdragen definitief berekend op 8,2 miljoen euro en in globo70 als vordering en 
opbrengst geboekt. De initieel verzonden ’verzoeken tot betaling’ werden integraal uit de 
opbrengsten gehaald en als schuld71 geboekt. Omdat de al ontvangen betalingen (11,2 mil-
joen) de uiteindelijke bijdragen (8,2 miljoen) overschrijden, is het FAGG zijn klanten 3 mil-
joen euro verschuldigd. De juiste schuldpositie komt echter onvoldoende tot uiting in de 
rekeningen. De exacte berekening van het saldo per klant moet bovendien nog gebeuren.

4.3	 Leveranciers
De leveranciersschulden zijn tegenover 2017 met 42,5 miljoen euro toegenomen. Dit wordt 
o.a. verklaard door de ’op te maken creditnota’s’ in het kader van de variabele bijdragen 
(13,7 miljoen euro), 11,5 miljoen euro schuld aan de Schatkist waarvan 7,7 miljoen euro in 
het kader van de financiering van klinische studies, 2,6 miljoen euro in het kader van de 

62 Zodat de software kan worden afgeschreven.
63 In de officiële rekeningen 2017 werd het saldo van 6 miljoen euro foutief op het actief van de balans weergegeven. 

In de balans 2018 die ook nog de cijfers 2017 opneemt, is het saldo van 6 miljoen euro niet meer op het actief maar 
wel op het passief van de balans weergegeven. Dit resulteert in een wijziging van het balanstotaal 2017 met 6 mil-
joen euro ten opzichte van de officiële rekeningen 2017. 

64 Onder ontvangen voorschotten (46).
65 Verder omvat het saldo van 3,7 miljoen een onverklaard verschil van ongeveer 350.000 euro en een ongewijzigd 

onverklaarbaar saldo van ongeveer 87.000 euro met betrekking tot verdovende middelen.
66 Verschil van 350.566,73 euro.
67 Omvat naast vooruitbetalingen ook niet toewijsbare ontvangsten.
68 Ongeveer 700.000 euro werd door late aangiftes niet meer ’gefactureerd’ en buiten de boekhouding opgevolgd.
69 Van de verzonden verzoeken zou er eind 2018 nog 2,5 miljoen euro openstaan. Exacte info ontbreekt.
70 De opmaak van de individuele creditnota’s moet nog gebeuren.
71 Op te maken creditnota.
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variabele bijdragen en 1,2 miljoen voor de NAT testen72. Het FAGG heeft door drie maanden 
achterstal een schuld van 9,4 miljoen euro aan PersoPoint, de instantie die de lonen uitbe-
taalt73. Het boekt geen provisie vakantiegeld74. Verder heeft het een openstaande schuld aan 
Scienscano voor 3,5 miljoen euro. Door een inhaaloperatie heeft het Agentschap eenmalig 
een bijkomende schuld van 2,4 miljoen euro voor subsidies aan ethische comités. 

Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat het FAGG uitgaven nog niet altijd aan het juiste boek-
jaar hecht. De methode voor de afgrenzing is onvoldoende accuraat. De boekhoudkundige 
registratie van subsidies waarbij een saldo betaald wordt na verantwoording in een volgend 
boekjaar, zal in samenspraak met het Rekenhof en de bedrijfsrevisor nog verder worden be-
keken. Ook binnen de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC) is een werkgroep 
opgericht die de aanrekeningsregels voor subsidies behandelt. 

5	 Conclusies	en	aanbevelingen

Er is een kentering merkbaar maar de pijnpunten in de rekeningen van het FAGG vragen 
een grondige analyse, hervorming en versterking van de administratieve organisatie van 
het FAGG. Zo is het nog steeds onzeker of de ontvangsten en vorderingen volledig en cor-
rect geboekt zijn. Ook de schulden aan derden komen niet allemaal duidelijk tot uiting. Zo-
wel de operationele als boekhoudkundige processen zijn nog niet of onvoldoende in kaart 
gebracht. Het FAGG heeft nog onvoldoende zicht op de correctheid en achtergrond van de 
rekeningen en voert onvoldoende controles en analyses uit. Het heeft te weinig voldoende 
onderlegde medewerkers om deze taken uit te voeren. 

Het Rekenhof beveelt aan:

• de ontvangsten- en uitgavenstromen gedetailleerd in kaart te brengen om vervolgens 
controles en functiescheidingen in te bouwen met het oog op een betere interne beheer-
sing;

• boekhouddienst met boekhoudkundig onderlegd personeel te versterken;
• nieuwe boekingsmethodieken en waarderingsregels vast te leggen;
• de fouten uit het verleden verder te corrigeren;
• accuraatheid te verzekeren bij de boekhoudkundige registraties: alle transacties moeten 

tijdig verwerkt worden, boekingen moeten gebeuren op basis van een verantwoordings-
stuk en gelijkaardige transacties moeten boekhoudkundig op eenzelfde wijze verwerkt 
worden.

72 Nucleic acid tests (NAT) zijn specifieke onderzoeken op bloedstalen. Het FAGG betaalt uit de dotatie een subsidie 
per bloedafname aan vier transfusiecentra. Sinds december 2016 moeten die centra het verschil tussen de maxi-
male subsidie/dotatie en de gerealiseerde kosten terugbetalen. Hoewel de wetgeving die de terugbetaling oplegt, 
maar inging vanaf 2016, omvat de totale terugbetaling van 1,2 miljoen euro ook 517.115,11 euro voor het jaar 2015.

73 De uitstaande schuld stemt niet overeen met het attest van PersoPoint. Het verschil is 16.249,02 euro.
74 Noch in de algemene boekhouding, noch in de begrotingsboekhouding.
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Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen 
Het FAVV rapporteert in 2018 een negatief economisch resultaat van 27 miljoen euro dat 
hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de fipronilcrisis. Ook andere crisissen zoals Veviba en de 
Afrikaanse varkenspest en een tijdelijke vertraging in de facturatie van heffingen door aan-
passingen van IT-systemen hebben een financiële impact. Dankzij aanzienlijke overgedragen 
resultaten uit vorige jaren, kan het FAVV het verlies dragen.

1	 Inleiding

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is een instelling 
van openbaar nut van categorie A, opgericht bij wet van 4 februari 2000. De instelling heeft 
als opdracht te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voed-
sel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Het agentschap sluit zijn 
rekeningen 2018 af met een balanstotaal van 181,2 miljoen euro en beheert een begroting 
van ongeveer 179 miljoen euro. Het FAVV realiseerde in 2018 een negatief economisch re-
sultaat van 26.819.900,71 euro door verschillende crisissen en geschillen en door minder 
eigen opbrengsten tegenover 2017.

2	 Opmerkingen

2.1	 Fipronil
In het kader van de fipronilcrisis75 werd in 2018 11 miljoen euro uitbetaald. Naar schatting 
zal in 2019 en 2020 nog een 16,5 miljoen euro worden uitgekeerd. De nog uit te betalen ver-
goedingen zijn al verrekend in de kosten van 2018 via voorzieningen. Deze vergoedingen 
(in totaal 27,5 miljoen euro) worden met de reserves van het FAVV gefinancierd. De federale 
Staat trok geen bijkomende middelen in de algemene uitgavenbegroting uit ter financiering 
van de vergoedingen.

2.2	 Geschil	met	slachthuizen
Ook de afwikkeling van een juridisch geschil met veertien slachthuizen (2,5 miljoen euro) 
heeft het FAVV in 2018 met zijn reserves gefinancierd.

2.3	 Afrikaanse	varkenspest
Verder draagt het FAVV via de eigen middelen ook kosten voor de Afrikaanse varkenspest76. 
Die zijn voor het FAVV begroot op 2,2 miljoen euro, te spreiden over 2018 en 201977. In 
2018 werd slechts 387.670,53 euro aan kosten hiervoor gerealiseerd. De instelling verwacht 

75 Een voedselschandaal in de pluimveesector door het gebruik van het insecticide fipronil. 
76 Deze virusziekte werd vastgesteld bij everzwijnen in het wild, waarna beschermende maatregelen werden geno-

men om verspreiding bij varkenshouders te vermijden. Ook het Begrotingsfonds dieren neemt hiervoor kosten  
(cf. prestaties dierenartsen) ten laste (ongeveer 1,2 miljoen euro in 2018).

77 Zie de beslissing van de ministerraad van 9 november 2018 (notificatie punt 20).
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voor 2019 nog voor 1,7 miljoen euro kosten. Die kosten werden echter, in tegenstelling tot 
die van de fipronilcrisis, nog niet opgenomen in de rekeningen 2018. 

2.4	 Veviba
Ingevolge het Veviba-dossier78 ontving het FAVV een bijkomende dotatie van 2 miljoen euro 
ter versterking van de controles. Dit dossier was ook de aanleiding voor twee audits van de 
Federale Interne Auditdienst in 2018 van het proces, het beleid en de procedure voor con-
trole van het FAVV in de vleessector en de interne werking en de structuren van het FAVV79.

2.5	 Eigen	opbrengsten	
De eigen opbrengsten uit heffingen en retributies zijn tegenover 2017 met 4,9 miljoen euro 
gedaald. De opbrengsten uit retributies liggen 911.538,36 euro lager omdat de afsluitdatum 
voor de registratie van de facturen op 31 januari ligt, terwijl in 2017 nog facturen opgemaakt 
in februari 201880 werden geboekt. De omschakeling naar een nieuwe applicatie voor de 
aangiftes van heffingen leidde tot een vertraging in de facturatie. Volgens het FAVV zou 
hierdoor 4 miljoen euro aan heffingen minder zijn gefactureerd dan andere jaren. 

2.6	 IT	systemen	
Het FAVV maakt gebruik van diverse applicaties. De omschakeling naar nieuwe systemen, 
zoals die voor de aangiftes van heffingen81, kan een belangrijke impact hebben op de vol-
ledigheid en correctheid van de rekeningen. 

2.7	 Administratieve	boetes
Als het FAVV bij controles een overtreding vaststelt, maakt het een proces verbaal op en 
kan het de overtreder een voorstel van administratieve boete bezorgen82. In 2018 verte-
genwoordigde die boetes een opbrengst van 3,3 miljoen euro (+1,4 miljoen euro tegenover 
2017). Die boetes zijn momenteel echter niet afdwingbaar. Een wetswijziging om de boete 
afdwingbaar te maken is in opmaak. 

2.8	 Begrotingsboekhouding	
Het budgettaire resultaat (-5.337.333,28 euro) is 21,5 miljoen euro positiever dan het be-
drijfseconomische resultaat (-26.819.900,71 euro) doordat de aanleg van een provisie van 
16,5 miljoen euro voor de nog uit te keren fipronilvergoedingen correct alleen in de algeme-
ne boekhouding wordt aangerekend83. Bovendien wijzigde het FAVV, conform de instructies 
van de FOD Bosa, de budgettaire aanrekening van facturen die het in januari 2019 verzond 
voor heffingen en retributies van 2018. Vanaf 2018 registreert de instelling deze facturen 

78 Frauduleuze praktijken bij het vleesbedrijf Veviba, eigendom van de Groep Verbist.
79 De auditrapporten over de controleprocessen van het FAVV in de vleessector en over de organisatie van het FAVV 

van oktober 2018 zijn besproken in de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappe-
lijke Hernieuwing van 5 december 2018. Parl. St. Kamer, 5 december 2018, CRIV 54 COM 1007. 

80 Weliswaar met betrekking tot het voorgaande boekjaar.
81 Een omschakeling van de klantenopvolging naar een extracomptabel systeem in 2016 zorgde ook voor onzekerhe-

den over de correctheid en volledigheid van de klanten.
82 Conform artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden 

verricht door het FAVV en het koninklijk besluit van 16 december 2002 dat de procedures en modaliteiten van beta-
ling vastlegt.

83 Dit is een interne verrichting die niet leidt tot een kasstroom en dus niet thuishoort in de begrotingsboekhouding.
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als budgettaire ontvangsten, wat zorgt voor een eenmalige verhoging van de budgettaire 
ontvangsten met 5 miljoen euro84. 

2.9	 Gecumuleerd	over	te	dragen	resultaat
Het FAVV heeft de verliezen van het boekjaar kunnen verwerken via de overgedragen re-
sultaten uit voorbije jaren (eigen vermogen). Het eigen vermogen van het FAVV bedraagt op 
31 december 2018 nog 141.618.105,16 euro. Eind 2018 bedraagt het gecumuleerd overgedra-
gen budgettair resultaat 169.916.478,86 euro. 

3	 Conclusie

Een aantal crisissen uit vorige jaren en de omschakeling naar een nieuwe applicatie voor 
heffingen hadden een invloed op de rekeningen van het FAVV, die in 2018 afsluiten met een 
economisch verlies van 27 miljoen euro en een budgettair verlies van 5 miljoen euro. Dank-
zij aanzienlijke overgedragen resultaten uit het verleden, kan het FAVV het verlies dragen. 

84 Anderzijds dient ook in de uitvoeringsrekening van de begroting rekening te worden gehouden met de onderschat-
ting van de ontvangsten in het kader van heffingen.
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Federaal Agentschap voor de 
Opvang van Asielzoekers
De uitvoering van de begroting van Fedasil vertoont al enkele jaren structurele tekorten, ter-
wijl de begroting initieel in evenwicht wordt opgemaakt. Het Rekenhof beveelt dan ook aan 
dat Fedasil een realistischere begroting opstelt. Van bij de initiële begroting moeten extra 
kredieten worden uitgetrokken als er bijkomende structurele opvangplaatsen nodig zijn. Het 
Rekenhof benadrukt dat de interdepartementale provisie niet dient om structurele recurrente 
uitgaven te financieren.

Het Rekenhof stelt daarnaast vast dat Fedasil de toelagen die de opvangpartners krijgen voor 
hun kosten, onvoldoende systematisch controleert en eerder terugvalt op de maximumtoelage 
die partners daarvoor krijgen. Die maximumtoelage moet nauwkeuriger bepaald worden en 
Fedasil moet de controles opdrijven. 

Fedasil vangt ook asielzoekers op in lokale opvanginitiatieven via de OCMW’s die een forfai-
taire vergoeding krijgen per beschikbare/bezette plaats. Doordat de effectieve kostprijs voor 
de opvang lager lag dan de ontvangen vergoedingen hebben de OCMW’s door de jaren reserves 
opgebouwd. Fedasil probeert deze reserves terug te vorderen. Voor die terugvordering moet 
rechtszekerheid worden gecreëerd via een koninklijk besluit. Het Rekenhof beveelt aan dat Fe-
dasil systematisch de kosten en de reserves van de OCMW’s controleert.

1	 Inleiding

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) is een instelling van 
openbaar nut van categorie A, opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. De instel-
ling valt onder het hiërarchisch gezag van de minister voor Asiel en Migratie, is verant-
woordelijk voor de opvang van asielzoekers en andere doelgroepen en garandeert de kwa-
liteit en de conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. Daarnaast coördineert 
Fedasil de vrijwillige terugkeerprogramma’s. 

De instelling sloot haar rekeningen 2018 af met een balanstotaal van 174 miljoen euro en 
een verlies van 84 miljoen euro. In 2018 bestonden de middelen van Fedasil voor 91 % uit 
een dotatie (262 miljoen euro). De uitgaven bestonden, naast personeels- en werkingskos-
ten (respectievelijk 64 miljoen euro, d.i. 17 % en 43 miljoen euro, d.i. 12 %), vooral uit tege-
moetkomingen aan derden voor de opvang van vluchtelingen (251 miljoen euro, d.i. 67 %).

De begrotingsuitgaven bedroegen in 2018 ongeveer 373,4 miljoen euro, de begrotingsont-
vangsten 287,6 miljoen euro. Dat leidt tot een begrotingstekort van 85,8 miljoen euro. 
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2	 Begroting

De initiële begroting van 2018 toont, net als die van 2016 en 2017, een begroting in even-
wicht85. Fedasil ziet zich genoodzaakt een “pro forma” initiële begroting in evenwicht op te 
maken, op basis van een te laag aantal (basis)opvangplaatsen.

Het Rekenhof stelt dan ook vast dat de begrote uitgaven in 2018 onderschat zijn met 28 %86. 
Voor 2016 en 2017 bedroeg die onderschatting respectievelijk 71 % en 37 %. In 2016 en 
2017 waren aanvullende kredieten vanuit de interdepartementale provisie nodig om de 
structurele uitgaven te dekken, respectievelijk 300,0 miljoen euro en 137,7 miljoen euro.

In 2018 had Fedasil opnieuw te weinig middelen om zijn statutaire opdracht uit te voeren87. 
Fedasil had het tekort op 26 november 201888 formeel aan het kabinet van de bevoegde mi-
nister gemeld, zonder enige reactie. Het Agentschap sloot 2018 bijgevolg af met een begro-
tingstekort van 85.764.233,25 euro. Dit tekort kwam ten laste van de eigen reserves waar-
door het eigen vermogen zakte van 198.779.347,15 euro naar 115.316.903,51 euro. 

3	 Verslag	van	de	bedrijfsrevisor

In zijn verslag van 20 maart 2019 over de rekeningen 2018 geeft de bedrijfsrevisor een ver-
klaring met voorbehoud over drie componenten van de rekeningen:

Toelagen aan opvangpartners
Fedasil besteedt de opvang van asielzoekers voor een groot deel uit aan opvangpartners. 
Die worden vergoed op basis van hun reële kosten met een maximum per dag/beschikbare 
plaats. In totaal bedroegen die vergoedingen in 2018 157.247.106,32 euro of 42 % van de to-
tale uitgaven. De controles door Fedasil op deze kosten door middel van steekproeven zijn 
volgens de revisor niet systematisch en concentreren zich voornamelijk op de kleinere part-
ners. Fedasil argumenteert dat de grote partners door een bedrijfsrevisor worden gecontro-
leerd en dus al zouden moeten beschikken over een adequaat internecontrolesysteem. De 
bedrijfsrevisor merkt echter op dat een controle door een bedrijfsrevisor vooral het getrouw 
beeld viseert, maar niet noodzakelijk het risico op dubbele subsidiëring dekt. Er is evenmin 
garantie dat alle ingediende kosten daadwerkelijk zijn gemaakt89 of terugbetaalbaar zijn 
volgens de richtlijnen van Fedasil.

Het Rekenhof sluit zich aan bij de vaststellingen van de bedrijfsrevisor. Het wijst er ook op 
dat Fedasil nog steeds niet ter plaatse bij de opvangpartners controleert door een tekort 

85 De initiële begroting die in de begrotingswet van 22 december 2017 werd gepubliceerd, toont echter een begro-
tingsoverschot van 1.723.178,00 euro. Volgens Fedasil is dit verkeerd.

86 De voor 2018 begrote uitgavenkredieten bedroegen 292.049.136,00 euro, de gerealiseerde uitgaven 
373.379.148,79 euro, m.a.w. een overschrijding met 81.330.012,79 euro of 28 %.

87 Vanuit de interdepartementale provisie 2018 werden geen bijkomende middelen ter beschikking gesteld zodat 
Fedasil het tekort met eigen middelen moest financieren.

88 Fedasil stelt in de brief dat, ondanks pogingen om de kredieten in lijn te brengen met de noden/omvang van het 
netwerk voor 2018 via de normale budgettaire kalender (initiële begrotingsopmaak 2018 en begrotingscontrole 
van februari en juni 2018), het nog steeds kampt met een structureel begrotingstekort. De instelling schatte op dat 
moment het tekort voor 2018 op 105 miljoen euro.

89 Door de materialiteitsdrempel die de revisor bij de partner gebruikt.
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aan middelen en het ontbreken van de nodige afspraken90. Ook de facturen van de op-
vangpartners worden onvoldoende gecontroleerd, volgens Fedasil eveneens te wijten aan 
een tekort aan middelen91. Fedasil steunt nog te veel op de maximumtoelage als beheers-
maatregel. Die maximumtoelage is soms te weinig uitdagend omdat ze berekend wordt op 
basis van de beschikbare plaatsen en niet op basis van de bezetting. Ook doet Fedasil tot op 
heden geen enkele controle op de medische kosten gedaan door de opvangpartners (2018: 
17.702.972,66 euro, d.i. 5 % van de totale uitgaven).

Vordering op het Europees Vluchtelingenfonds 
Op 31 december 2018 stond een vordering in het kader van het Europees Vluchtelingen-
fonds open van 2.134.689,83 euro met betrekking tot het programmajaar 2013 (1 % van de 
balans). Deze vordering is nog niet geïnd omdat Europa de controle hierop nog niet heeft 
beëindigd. De bedrijfsrevisor wil zich niet uitspreken over de invorderbaarheid van deze 
vordering omdat enkel de betaling door Europa geldt als formeel akkoord. Naar aanleiding 
van de controle van het programmajaar 2012 legde Europa aan Fedasil een forfaitaire cor-
rectie op van 177.827,40 euro. Voor het programmajaar 2013 boekte Fedasil geen provisie 
voor een mogelijke forfaitaire correctie.

Terugbetaling van de reserves bij de lokale opvanginitiatieven 
De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) organiseren de individuele 
lokale opvang van asielzoekers en ontvangen hiervoor een vergoeding per vrijgehouden/
bezette plaats (79.499.369,63 euro of 21 % van de totale uitgaven). Doordat de effectieve 
kostprijs voor de opvang lager lag dan de ontvangen vergoedingen hebben de OCMW’s 
door de jaren reserves opgebouwd92. 

Fedasil heeft de OCMW’s een regeling voorgesteld om op vrijwillige basis 75 % van de 
reserves op 31 december 2017 terug te storten in 2018 in ruil voor een vrij gebruik van de 
overige 25 %93. 27 %94 van de OCMW’s zijn in de vrijwillige regeling ingestapt. Vanaf 1 janu-
ari 2019 zouden de OCMW’s 10 % van de uitbetaalde vergoedingen als buffer mogen aan-
houden, het saldo van de overschotten zouden ze jaarlijks integraal moeten terugbetalen. 
Hiervoor zijn momenteel nog geen initiatieven genomen.

De bedrijfsrevisor wijst op het ontbreken van een koninklijk besluit als wettelijke basis voor 
deze terugvorderingen. De terugbetalingen door de OCMW’s in 2018 waren vrijwillig en 
gebaseerd op de gegevens die ze zelf hadden overgezonden en waarover Fedasil vandaag 
volgens de bedrijfsrevisor geen controlebevoegdheid heeft. De opbrengsten zijn bovendien 
geboekt op basis van effectief ontvangen betalingen en niet op basis van de ingediende 
schuldvorderingen. Bepaalde OCMW’s hebben echter geen basisgegevens doorgegeven en 

90 Voor de “nieuwe partners” schrijft de controlestrategie van Fedasil deze controle ter plaatse voor. Die controle 
wordt echter in de praktijk niet uitgevoerd door een tekort aan middelen en tijd.

91 In 2018 vroeg de dienst Budget en Controle Conventies aan het directiecomité van Fedasil bijkomende middelen en 
bijkomende VTE’s. Die werden echter niet toegekend.

92 De tarieven waren in het verleden minder werkelijkheidsgetrouw.
93 De “75/25-regel” is berekend op de gecumuleerde reserves op 31 december 2017 verminderd met 10 % van de 

werkelijk uitbetaalde vergoedingen van het boekjaar 2017. Het OCMW behoudt daardoor 10 % van de werkelijk uit-
betaalde vergoedingen als reserves voor het komende werkjaar. Van het resterende bedrag van de gecumuleerde 
reserve kan het OCMW 25 % vrij besteden.

94 150 van de 547.
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evenmin terugbetaald. De revisor kon zich daarom niet uitspreken over de exactheid en de 
volledigheid van de geboekte terugbetalingen en dit voor 10.555.506,72 euro (4 % van de 
ontvangsten).

Het Rekenhof wijst er bovendien op dat alleen het “vrijwillige” deel van de regeling is 
uitgevoerd. Er is geen wetgevend kader waardoor het niet duidelijk is of de deelnemende 
OCMW’s nu daadwerkelijk recht hebben op het vrij gebruik van 25 % van de vroeger opge-
bouwde reserves95. De beschikbare basisgegevens zijn mogelijk niet betrouwbaar omdat ze 
niet systematisch worden gecontroleerd. Doordat de verplichte terugbetaling van de ver-
goedingen waar geen kosten tegenover staan vanaf 2019 niet is ingevoerd, bestaat het risico 
dat de reserves verder oplopen.

4	 Bijkomende	vaststellingen	

Schuld aan de Schatkist - consolidatieverschil
Fedasil had op 31 december 2017 een schuld aan de Schatkist van 11.502.325,31 euro, nl. het 
positief begrotingssaldo van 201796. Het betaalde die op 17 mei 2018 effectief terug. Fedasil 
boekte dit in de algemene boekhouding van 2017 via de resultaatsverwerking als schuld aan 
de Schatkist, maar boekte deze transactie noch in 2017, noch in 2018 in de uitvoeringsreke-
ning van de begroting. De FOD Binnenlandse Zaken heeft deze transactie wél als opbrengst 
in de algemene boekhouding 2018 en ook als ontvangst in de uitvoeringsrekening van de 
begroting 2018 geregistreerd. Omdat de verrichtingen van Fedasil in 2018 in de jaarreke-
ning van de federale Staat worden opgenomen, ontstaat hierdoor in 2018 een consolidatie-
verschil van 11.502.325,31 euro.

Consolidatie financiële activa
Fedasil neemt, op basis van een afwijking toegekend door de minister van Financiën op 
21 december 2015, de stand van één bankrekening97 niet op in zijn rapportering van de con-
solidatie van de financiële activa98. De instelling zou deze bankrekening in naam en voor 
rekening van de Europese Commissie beheren. Het Rekenhof stelt echter vast dat Fedasil 
in 2018 2,4 miljoen euro uitgaven voor Europese projecten met eigen middelen geprefinan-
cierd heeft99. Daardoor is het onderscheid tussen Europese middelen en eigen middelen 
niet meer duidelijk. Het onderscheid dat in de afwijking wordt beschreven tussen bank-
rekeningen die Fedasil enerzijds voor zichzelf en anderzijds voor derden beheert, wordt 
daardoor in de praktijk niet gevolgd. In 2017 had het Rekenhof ook al vastgesteld dat deze 
bankrekening ook voor andere zaken werd gebruikt.

95 De Inspectie van Financiën ging niet akkoord met een lager terugbetalingspercentage dan 100 %.
96 De minister van Begroting had het terugbetalen van een eventueel positief saldo als voorwaarde gesteld om de 

provisionele kredieten 2017 aan Fedasil toe te kennen om te vermijden dat Fedasil reserves zou opbouwen.
97 Het saldo hierop is 282.283,23 euro.
98 Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, Titel 11 – Maatregelen tot consolida-

tie van de financiële activa van de overheid.
99 Het betreft vooral terugbetalingen van kosten van partners in het kader van het Europees Vluchtelingenfonds.
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Nieuw aanmeldcentrum
In Neder-Over-Heembeek zal een nieuw aanmeldcentrum worden gecreëerd op de terrei-
nen van een voormalige kazerne. De Regie der Gebouwen betaalt de aankoop van de ter-
reinen voor 12 miljoen euro100. De infrastructuurwerken daarentegen, die op 17 miljoen euro 
worden geraamd, volgt de Regie der Gebouwen op, maar zijn voor rekening van Fedasil. Op 
basis van een beslissing van de ministerraad van 7 juli 2017 worden deze werken betaald 
door de dotatie van Fedasil te verminderen en die van de Regie der Gebouwen te verhogen 
naar rato van de voortgang van de werken. In 2018 werd zo al 2 miljoen euro getransfereerd. 
Het Rekenhof is van mening dat deze manier van boeken niet tegemoetkomt aan de trans-
parantie en het getrouw beeld, doordat de uitgaven en de ontvangsten van Fedasil hierdoor 
worden onderschat.

5	 Aanbevelingen

Het Rekenhof doet de volgende aanbevelingen:

• Fedasil moet een meer realistische begroting opstellen. Bij de opmaak van de initiële 
begroting moeten extra kredieten worden uitgetrokken als er bijkomende structurele 
opvangplaatsen verwacht worden. 

• Fedasil moet meer middelen uittrekken om de kosten te controleren die de opvangpart-
ners maken. De maximumtoelage voor partners moet realistischer bepaald worden door 
te differentiëren tussen bezette en vrijgehouden plaatsen. 

• Voor de regeling over de terugbetaling van de reserves door de OCMW’s en de con-
trole erop is het belangrijk rechtszekerheid te creëren via een koninklijk besluit. Daaruit 
moet eenduidig blijken welk gedeelte van de niet gebruikte vergoedingen moet worden 
terugbetaald. Fedasil dient een systematische controle op de kosten en de standen van 
de reserves van de OCMW’s te organiseren.

• De Regie der Gebouwen moet de infrastructuurwerken voor het nieuwe opvangcentrum 
in Neder-Over-Heembeek aan Fedasil factureren (i.p.v. dat ze worden verrekend via de 
dotaties van beide instellingen), zodat de uitgaven/investeringen en de bijhorende ont-
vangsten/dotaties ook bij Fedasil zichtbaar worden.

• Fedasil moet zich houden aan de regelgeving over de consolidatie van de financiële ac-
tiva en de voorwaarden van de afwijking toegekend door de minister van Financiën 
respecteren.

100 Dit zou grotendeels worden gefinancierd door de verkoop van het “Klein Kasteeltje” (10 miljoen euro).
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Koninklijke Muntschouwburg
De financiële situatie van de Koninklijke Muntschouwburg blijft precair. Het begrotingstekort 
bedraagt in 2018 5.330.751,83 euro. De voorgelegde rekeningen voldoen niet. 

Het Rekenhof beveelt de KMS aan realistische begrotingen op te maken. De KMS moet in over-
leg met de toezichthoudende overheid naar een structurele oplossing zoeken voor de aanhou-
dende thesaurietekorten zodat het niet langer een beroep hoeft te doen op externe financiering 
en betalingen van schulden blijft uitstellen. Bij ongewijzigd beleid zal de financiële situatie in 
de komende jaren bovendien nog verslechteren door de stijgende uitgaven voor aanvullend 
pensioen. 

De tax shelter is een nieuwe vorm van inkomsten. De noodzakelijke aanpassing van de orga-
nieke wetgeving is in voorbereiding maar moet nog door het parlement worden goedgekeurd.

De KMS moet coherente rekeningen opstellen en de wet van 22 mei 2003 en haar uitvoerings-
besluiten correct en volledig toepassen. 

1	 Inleiding

De Koninklijke Muntschouwburg (KMS) is als instelling van openbaar nut van categorie B 
opgericht bij wet van 19 april 1963. De KMS vervult een opdracht van openbare dienst van 
culturele aard, nl. voorstellingen van lyrische en choreografische kunst. De rekeningen 
2018 geven de volgende begrotingsinkomsten en –uitgaven weer:

Tabel 9 – Ontvangsten en uitgaven KMS 2018

Begrotingsontvangsten Begrotingsuitgaven

Dotatie van de federale Staat 34.996.999,96 Personeelskosten 33.044.435,27

Bijkomende dotatie Nationale 
Loterij

1.356.500,00 Werkingkosten 17.983.245,19

Bijkomende dotatie Europese unie 435.567,30 Investeringen 459.940,48

Bijkomende dotatie Cocof 84.800,00   

Bijkomende dotatie Stad Brussel 50.000,00

Toelage VGC 16.000,00   

Ticketverkoop 3.630.274,26

Mecenaat en sponsoring 4.083.886,59   

Tax shelter 3.395.000,00 Tax shelter 1.892.159,00

Totaal 48.049.028,11  53.379.779,94

Saldo -5.330.751,83

Bron: rekeningen KMS 2018

Het begrotingstekort bedraagt in 2018 5.330.751,83 euro. De financiële situatie van de KMS 
blijft uiterst precair. De voorgelegde rekeningen voldoen niet.
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2	 Begrotingstekort

De KMS heeft aan de minister van Begroting op 28 november 2018 gevraagd voor het be-
grotingsjaar 2018 te mogen afwijken van het budgettaire ESR-evenwicht101. De instelling 
had bij de opmaak van de begroting 2018 onvoldoende rekening gehouden met de aanreke-
ningsregels van de wet van 22 mei 2003102. De minister heeft op 9 januari 2019 toestemming 
verleend het begrotingsjaar af te sluiten met een tekort van 5.086.443 euro103. De volgende 
jaren moet de KMS opnieuw een begroting in evenwicht voorleggen. Het begrotingstekort 
(5.330.751,83 euro) bedraagt uiteindelijk 244.308,83 euro meer dan toegestaan. 

3	 Financiële	situatie

De KMS worstelt al decennia met een precaire liquiditeitssituatie en doet hiervoor een be-
roep op externe financiering, zowel voor lopende verrichtingen als voor kapitaalsinveste-
ringen. Eind 2018 sloot de KMS af met een negatief banksaldo van 2.555.126,28 euro104 waar-
bij voor 2.620.537,61 euro gebruik gemaakt werd van de  kredietlijn waarover de instelling 
beschikt bij een private bank. Die kredietlijn bedraagt maximaal  10.000.000 euro  en wordt 
regelmatig opgenomen. 

Dankzij de uitkering begin 2018 van een subsidie van 9 miljoen euro uit de interdepar-
tementale provisie 2017 als compensatie voor de financiële tekorten van 2016 (6,2 mil-
joen euro) en 2017 (2,8 miljoen euro) is voorkomen dat de KMS gedurende het volledige jaar 
2018 met thesaurietekorten kampte.

De KMS doet bovendien opnieuw een beroep op een onorthodoxe vorm van kortetermijn-
financiering door de betaling van de bedrijfsvoorheffing uit te stellen tot de ontvangst 
van 75 % van de dotatie in het eerste trimester van het daaropvolgende jaar (m.n. 2019). 
Eind 2018 was de KMS daardoor 1.658.655,27 euro bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor de 
maanden november en december 2018105. Ook stelde de instelling de betaling van andere 
leveranciers uit, zoals de FOD Financiën (142.381,61 euro), Ethias (61.272,55 euro), bpost 
(29.000,00 euro106), Bozar (283.999,13 euro107), RSZ (86.627,68 euro).

101 Ingevolge de beslissing van de ministerraad van 23 oktober 2014 moeten de instellingen van openbaar nut en de 
andere met de federale staat geconsolideerde entiteiten vanaf 2015 het begrotingsjaar afsluiten met een positief 
saldo in ESR-termen. Deze verplichting is ook opgenomen in de beheersovereenkomst 2016-2019 van de KMS met 
de federale Staat. De KMS verbindt zich ertoe om zijn begrotingsevenwicht te verzekeren. Dat evenwicht moet 
ook bereikt worden vanuit ESR- standpunt, tenzij de minister van Begroting een uitzondering toestaat (artikel 22).

102 Met name de aanrekening van de lonen van december op het lopende jaar (13 maanden loon in 2018 met een bud-
gettaire impact van 2 miljoen euro), de aanrekening van de provisie voor het vakantiegeld (budgettaire impact 
van 1,3 miljoen euro), de aanrekening van de ticketinkomsten in het jaar waarin de voorstellingen plaatsvinden 
(1,9 miljoen ticketinkomsten mochten pas in 2019 worden aangerekend).  

103 Eerder was met brief van 20 december 2018 een afwijking toegestaan van 1.926.443 euro voor de extra maand 
loon.

104 Eind 2017: 24.806,12 euro.
105 Eind 2017 had de KMS een schuld van 2.452.177,48 euro aan bedrijfsvoorheffing voor de maanden augustus tot en 

met december 2017.
106 De schulden aan Ethias en bpost zijn al meer dan tien jaar vervallen.
107 Het betreft een achterstallige huur die teruggaat tot 2016.
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4	 Tax	shelter

In artikel 24 van de beheersovereenkomst 2016-2019 engageert de KMS zich om bijkomende 
middelen te verwerven bovenop de middelen van de federale Staat door gebruik te maken 
van de verschillende vormen en maatregelen van steun voor investeringen in artistieke 
producties. 

Hoewel hiervoor de wettelijke basis ontbrak108, richtte de KMS in 2018109 een productie-
maatschappij Prospero MM Productions nv (hierna: Prospero) op om een beroep te kunnen 
doen op de financieringsmogelijkheden geboden door de tax shelter110. De raad van bestuur 
keurde op 12 december 2017 het principe goed op voorwaarde van een voorafgaandelijke ru-
ling met de FOD Financiën111 en de goedkeuring van de statuten van de vennootschap door 
de toezichthoudend minister. De FOD Financiën had, op enkele voorwaarden na112, in zijn 
advies van 27 maart 2018 geen bezwaar tegen de oprichting van een productiemaatschap-
pij. De bevoegde minister gaf op 16 mei 2018 de toestemming voor de oprichting van de nv. 

De vereiste wetswijziging die de KMS machtigt vennootschappen113 op te richten, is in voor-
bereiding114, maar is nog niet goedgekeurd. Na deze goedkeuring moeten de statuten van 
Prospero via koninklijk besluit worden bekrachtigd. 

In 2018 deed de KMS voor de financiering van vijf producties een beroep op de tax shelter. 
Dit resulteerde in 3,4 miljoen euro aan ontvangsten door de facturatie van personeelskos-
ten aan Prospero; die ontvangsten moeten echter met 1,9 miljoen euro worden verminderd 
voor productiekosten die Prospero factureerde aan de KMS en die niet door de tax shelter 
werden afgedekt115. 

108 De huidige organieke wetgeving laat de KMS niet toe dochtervennootschappen op te richten.
109 Notariële akte van 25 mei 2018.
110 Dankzij de tax shelter kan de KMS een fiscale aftrek genieten ten belope van een percentage van de investering in 

bepaalde vennootschappen.
111 Met name met de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (ruling) die zich uitspreekt over alle vragen 

over de toepassing van de belastingwetgeving.
112 Deze voorwaarden betroffen hoofdzakelijk het karakter van de activiteiten van de vennootschap (ontwikkeling 

en productie audiovisuele producties) en de in aanmerking komende uitgaven (alle uitgaven verbonden aan de 
productie en de exploitatie alsook de personeelsuitgaven voor de productie gefactureerd door de KMS aan de 
productiemaatschappij).

113 Artikel 5 van het wetsvoorstel staat toe participaties te nemen in Belgische of buitenlandse vennootschappen, 
verenigingen of instellingen naar publiek of privaat recht, of om het initiatief te nemen tot of deel te nemen aan de 
oprichting van dergelijke vennootschappen, verenigingen of instellingen.

114 Parl. St. Kamer, 27 februari 2019, DOC 54 3603/001, Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 1963 tot 
oprichting van een openbare instelling genaamd “Koninklijke Muntschouwburg” en de wet van 22 april 1958 hou-
dende statuut van het Nationaal Orkest van België.

115 De facturaties dateren van 31 december 2018 en hebben pas in 2019 effect op de liquide positie van de KMS.
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5	 Getrouw	beeld	van	de	rekeningen

5.1	 Verslag	van	de	bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor stelde op 27 maart 2019 een verslag op van zijn controle van de rekenin-
gen 2018, zonder oordeel over het getrouw beeld ervan. Het verslag vermeldt verschillende 
voorzieningen die niet werden aangelegd of onvoldoende groot zijn:

• De voorziening voor vakantiegeld bedraagt 1.254.658,48 euro maar omvat alleen het 
dubbel vakantiegeld, niet het enkel vakantiegeld (betaald verlof).  

• Er moet een voorziening voor overgedragen vakantiedagen of recuperatiedagen worden 
aangelegd. De bedrijfsrevisor raamt die op 375.000 euro.

• De impact van de jaarlijkse vergoeding betaald aan de kinderen van de overleden perso-
neelsleden is niet becijferd.

• De KMS heeft in 2015 en 2016 tien personen ontslagen. Vijf personen genieten supple-
menten (impact 300.000 euro). Voor de vijf andere zou de KMS volgens de boekhoudre-
gels een voorziening moeten aanleggen van 100.000,00 euro voor de loonkosten van de 
resterende opzegperiode en 225.000 euro voor nog uit te betalen supplementen.

• Voor de compensatie die de KMS verschuldigd is tijdens arbeidsongeschiktheid116 moet 
de instelling een voorziening aanleggen op basis van een statistische berekening. De 
bedrijfsrevisor heeft de budgettaire impact hiervan niet berekend.

De bedrijfsrevisor verklaart bovendien te hebben begrepen dat de verplichtingen verbon-
den aan het aanvullend pensioen de komende vijf jaar significant zullen toenemen, wat 
betekent dat een belangrijk deel van de werkingsmiddelen van de KMS zullen moeten aan-
gewend worden om het aanvullend pensioen te betalen117.

5.2	 Balans	en	resultatenrekening
De balans en de resultatenrekening 2018 zijn niet opgemaakt overeenkomstig de synthe-
setabellen in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2009118. De balans geeft 
in de vorm waarin ze is overgelegd, geen getrouw beeld van het vermogen en de financiële 
toestand van de instelling. Zo worden er geen rubrieken opgenomen naast de omschrijving, 
worden meerdere rekeningnummers gegroepeerd onder één rubriek en boekt de KMS het 
overgedragen verlies niet onder het eigen vermogen maar als een vordering op meer dan 
een jaar omdat de instelling van mening is de gecumuleerde verliezen te kunnen recupere-
ren van de federale overheid. 

Tal van sociale schulden zijn ondergewaardeerd (zie punt 5.1).

116 Met name het verschil tussen de uitkeringen die de werknemer ontvangt en het laatst gestorte loon.
117 De meest recente cijfers over de evolutie van het aanvullend pensioen in de komende vijf jaar dateren uit 

een tienjarenprognose van 2012: toen werden de jaarlijkse kosten in 2018 geraamd op 1.159.387,08 euro voor 
164 mensen waarvan het aanvullend pensioen ten laste wordt genomen, terwijl die in 2022 gestegen zou zijn tot 
1.473.387,08 euro voor 212 mensen ten laste. Het Rekenhof heeft geactualiseerde cijfers opgevraagd bij de KMS, 
maar heeft die (nog) niet verkregen.  

118 De KMS maakt al decennia een dergelijke balans op waarop het Rekenhof telkens kritiek uitte. Hoewel de KMS 
sinds 2018 het boekhoudplan en de aanrekeningsregels van het koninklijk besluit van 10 november 2009 moet toe-
passen, stelt de KMS balans en resultatenrekening niet op volgens deze regels.
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De KMS heeft in 2012, 2013 en 2015 voor 930.336,11 euro kapitaalsubsidies ontvangen van 
de FOD Mobiliteit (Beliris)119. De instelling neemt in haar balans echter enkel het saldo op 
van de uitgaven die met de toelage van het jaar 2009 in 2012, 2013 en 2014 werden gedaan 
(751.805,73 euro) en de subsidies die in 2012 en 2013 werden ontvangen (588.620,39 euro). 
De KMS heeft bovendien eerdere uitgaven, betaald met subsidies voor de jaren 2005-2008, 
nooit in haar rekeningen opgenomen. De KMS heeft de materiële vaste activa die zij dankzij 
deze financiering heeft verworven, tot op heden niet in de fysieke inventaris opgenomen, 
niet als activa op de balans opgenomen en dus ook niet afgeschreven120. Het Rekenhof dringt 
er op aan deze verrichtingen overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 en zijn uitvoeringsbe-
sluiten op te nemen en deze activa in kaart te brengen zodat zij in de jaarrekening van de 
federale Staat worden opgenomen waarin de verrichtingen van de KMS vanaf 2018 worden 
geïntegreerd.

5.3	 Uitvoeringsrekening	van	de	begroting
De KMS rekent sommige begrotingsontvangsten op een verkeerd begrotingsartikel aan. 
Daardoor kan de uitvoering van de begroting niet worden opgevolgd. Zo zou de instelling 
conform de economische classificatie de inkomsten uit verkoop moeten aanrekenen op de 
artikelen 16.11 (bedrijven) en 16.12 (gezinnen). De KMS gebruikt beide artikelen maar geeft 
er een andere invulling aan waarbij 16.11 gebruikt wordt voor “verkoop andere dan tickets” 
en 16.12 voor “verkoop uit tickets”. Verder boekt de instelling de inkomsten uit de tax shel-
ter niet op het daartoe voorziene artikel 16.11, maar op artikel 38.10 dat is bestemd voor de 
inkomstenoverdrachten van bedrijven.

6	 Conclusies	en	aanbevelingen

In overleg met de toezichthoudende overheid moet de KMS naar een structurele oplossing 
zoeken voor de aanhoudende thesaurietekorten zodat ze niet langer een beroep hoeft te 
doen op externe financiering of betalingen van schulden blijft uitstellen. Bij ongewijzigd 
beleid zal de financiële situatie in de komende jaren nog verslechteren door de evolutie van 
de uitgaven voor aanvullend pensioen ten laste van de KMS die in 2018 al 1.436.613,89 euro 
bedroegen121.

Wat de tax shelter betreft, is de organieke wetgeving in voorbereiding.

De KMS moet rekeningen opstellen die een getrouwer beeld geven van het vermogen, de 
financiële positie en het resultaat. Daartoe moet ze de wet van 22 mei 2003 en haar uit-
voeringsbesluiten correct toepassen en de wettelijke modellen gebruiken. Ze moet ook de 
activa gefinancierd door Beliris en de nodige voorzieningen opnemen in de rekeningen. 

119 In het kader van het op 13 september 1993 afgesloten samenwerkingsakkoord tot bepaalde initiatieven om de in-
ternationale rol en de functie van hoofdstad Brussel te bevorderen tussen de federale Staat en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

120 De FOD boekt van zijn kant enkel de kapitaalsubsidies als financiering van de KMS in het kader van Beliris.
121 1.295.062,05 euro aanvullend pensioen en 141.551,84 euro RIZIV-inhoudingen op aanvullend pensioen.
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Poolsecretariaat
Om een einde te maken aan hun geschillen ondertekenden de Belgische Staat en de Internati-
onale Poolstichting op 15 juni 2017 een dading. Ingevolge die dading regelen jaarlijkse partner-
schapsprotocollen per campagne (2017-2018 en 2018-2019) de samenwerking. Dat gebeurt in 
afwachting van de uitvoering van de wet van 8 juli 2018122 die de Koning machtigt een interna-
tionale vzw voor het beheer van de Zuidpoolbasis op te richten. 

Naar aanleiding van zijn controle stelt het Rekenhof allerhande problemen vast: zo zijn er geen 
gedetailleerd meerjarig infrastructuur- en investeringsplan, geen getekende notulen van de be-
leidsraad, geen inventaris van de producten in voorraad, geen gewaardeerde tegensprekelijke 
inventaris van de roerende goederen, nog geen notariële schenkingsakte van de 1/1000 door IPF 
en geen uitvoeringsbesluiten voor de internationale vzw Poolinstituut.

Het Rekenhof doet verscheidene aanbevelingen om de vastgestelde problemen te verhelpen.

1	 Inleiding

Het Rekenhof heeft naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2018 van het Pool-
secretariaat de samenwerking onderzocht tussen het Poolsecretariaat en de Internationale 
Poolstichting (IPF – International Polar Foundation) voor het financieel en materieel beheer 
van de wetenschappelijke basis “Prinses Elisabeth” op Antarctica123. 

Het Poolsecretariaat is als staatsdienst met afzonderlijk beheer opgericht met toepassing 
van de artikelen 61 en 62 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I). Hij 
staat in voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke basis “Prinses 
Elisabeth” in het kader van de schenking aan de Staat door de IPF. Die schenking vloeide 
voort uit een partnerschapsovereenkomst van 15 juni 2007 maar was niet volledig en aan 
voorwaarden gekoppeld. De IPF behield immers een ondeelbaar symbolisch aandeel van 
1/1000 van de eigendom (artikel 5). De Belgische Staat financiert mee de bouw van de basis, 
het onderhoud en de werking ervan (via een jaarlijkse bijdrage), en het wetenschappelijk 
onderzoek via de POD Wetenschapsbeleid (Belspo). Dat onderzoek verloopt via jaarlijkse 
campagnes. Een campagne loopt van de tweede helft van een kalenderjaar tot de eerste 
helft van het volgende kalanderjaar en kost jaarlijks ongeveer 3,2 miljoen euro, betaald door 
een dotatie van Belspo. De IPF was in het kader van het paritair beheer van het Poolsecre-
tariaat de geprivilegieerde partner van de Staat, en als dusdanig verantwoordelijk voor het 
onderhoud en de instandhouding van de basis. Ook mag ze de basis gebruiken om haar 
maatschappelijk doel na te streven.

122 Wet van 8 juli 2018 houdende machtiging tot oprichting van een internationale vzw voor het beheer van de Zuid-
poolbasis “Princess Elisabeth” en tot opheffing van hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende 
diverse bepalingen.

123 Het Rekenhof heeft al eerder over de werking van het Poolsecretariaat verslag uitgebracht. Zie: Rekenhof,  
169e Boek, Volume I, Brussel, oktober 2012, p. 264-273 en 173e Boek, Volume I, Brussel, oktober 2016, p. 217-225,  
www.rekenhof.be. 
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2	 Breuk	met	IPF

De Belgische Staat zette midden 2015 de samenwerking met de IPF stop en koos een andere 
operator124 voor het beheer van de basis. Het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 2009 moest hiervoor de wettelijke basis 
leggen. De private sector, en in het bijzonder de IPF, was niet langer vertegenwoordigd in 
de beleidsraad waarvan de leden werden benoemd met ministerieel besluit van 24 augus-
tus 2015. Het besluit verstevigde het gezag van de staatssecretaris in het beheer van het 
Poolsecretariaat. 

De breuk leidde tot tal van rechtszaken vanwege de IPF tegen de Belgische Staat en de 
nieuwe operator. 

Nadat de Raad van State op 23 september 2016 het koninklijk besluit van 10 augus-
tus 2015 had geschorst125, vernietigde de Raad op 9 juni 2017126 zowel dit besluit als het 
ministerieel besluit van 24 augustus 2015. Inmiddels waren via het ministerieel besluit van 
17 maart 2017127 de leden van de beleidsraad benoemd conform het oorspronkelijke artikel 
6 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009128. 

De ministerraad besprak op 20 oktober 2016 de gevolgen van de schorsing van het koninklijk 
besluit van 10 augustus 2015 op de overheidsopdracht voor onderhoud en instandhouding 
van het poolstation die aan AntarctiQ bvba gegund was. Om de instandhouding van de 
basis en de continuïteit van het poolonderzoek te garanderen, besliste de ministerraad een 
beperkte missie onder leiding van Defensie te organiseren. Die moest een geactualiseerde 
inventaris opmaken en de wetenschappelijke structuur, systemen en lopende experimenten 
veiligstellen. De bedoeling was dat drie vertegenwoordigers van de IPF, onder voorwaarden, 
met de missie zouden meereizen. De Raad van State schorste echter op 27 oktober 2016129 
deze beslissing130. De Belgische Staat organiseerde vervolgens in februari 2017 een inspec-
tiemissie131. 

124 Voor de campagne 2015-2016 werd gewerkt met AntarCtiQ bvba. Daarnaast was er een uitgebreide samenwerking 
met Defensie.

125 Arrest 235.839.
126 Arrest 238.471.
127 Gewijzigd via het ministerieel besluit van 10 januari 2019.
128 De beleidsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Staat en de privésector. 
129 Arrest 236.304.
130 Volgens de Raad van State kon uit de beslissing van de ministerraad en de beschrijving van de missie niet worden 

besloten dat de missie zich zou beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de duurzaamheid van de basis en meer 
specifiek het vaststellen en herstellen van beschadigingen.

131 Parl. St. Kamer, 15 februari 2017,  CRIV 54 COM 595. Volgens het Poolsecretariaat had de missie voornamelijk be-
trekking op de landingsbaan nabij de basis, waarbij ook een bezoek aan de basis was ingepland.
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3	 Dading	met	IPF

Om een einde te maken aan de geschillen ondertekenden de Belgische Staat (vertegen-
woordigd door de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid) en de IPF op 15 juni 2017 een 
dading, die het volgende bepaalde:

• De Belgische Staat maakt 4.500.000 euro over aan de IPF.
• Uiterlijk 15 juni 2017 moet in een wetsontwerp een nieuwe structuur worden uitgewerkt 

voor het beheer en de uitbating van de Zuidpoolbasis132.
• De documenten voor het opzetten van deze toekomstige structuur vormen een onlos-

makelijk geheel. Als een van de documenten niet wordt goedgekeurd, vervalt ook de 
goedkeuring van de andere. Als de ministerraad een van de documenten zou wijzigen, 
engageren de partijen zich voor 5 juli 2017 een akkoord te bereiken over deze wijzigin-
gen.

• Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet over de Zuidpoolbasis zal de IPF het over-
blijvende 1/1000 van de onroerende goederen van de Zuidpoolbasis schenken aan de 
Belgische Staat. Hierdoor wordt de Belgische Staat voor 1000/1000 eigenaar. 

De ministerraad keurde op 30 juni 2017 de dading, de uitbetaling van het dadingsbedrag 
en de oprichting van een internationale vzw Poolinstituut goed. De IPF ondertekende op 
29 juni 2017 de schenkingsakte (1/1000), de Belgische Staat tekende nog niet. De notariële 
akte, die conform de schenkingsakte zal opgemaakt worden om de overdracht te bevesti-
gen, werd tot op heden nog niet verleden. Via artikel 24 van de wet van 21 juli 2017133 werd 
een wettelijke regeling uitgewerkt om een Belgische notaris hiervoor bevoegd te maken. 
Volgens het Poolsecretariaat kan deze wetgeving echter geen retroactieve toepassing vin-
den waardoor het niet mogelijk is de vroegere eigendomsoverdracht (999/1000) notarieel 
vast te leggen134. Bovendien heeft de IPF op 26 januari 2018 aan het Grondwettelijk Hof de 
vernietiging gevraagd van deze wet. Eind april 2019 was er nog geen uitspraak van het Hof.

132 Het wetsontwerp moet volgende krachtlijnen bevatten: 1) goedkeuring van een nieuwe wet die, onder andere, 
voorziet in (a) het opheffen van de wet van 24 juli 2008 en het koninklijk besluit van 20 mei 2009; en (b) de oprich-
ting van een internationale vzw (en bekrachtiging door een koninklijk besluit zo spoedig mogelijk na 30 juni 2017) 
die zal instaan voor het financiële, administratieve en materiële beheer van de Zuidpoolbasis en 2) het afsluiten 
van een overeenkomst tussen de Belgische Staat, de internationale vzw en de IPF voor een initiële periode van vijf 
jaar te verlengen met drie jaar (indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn) voor onder andere het onderhoud, de 
instandhouding, de operationele logistiek van de Zuidpoolbasis en het uitvoeren van wetenschappelijke onder-
zoeken op de Zuidpoolbasis. In de initiële periode van vijf jaar is de campagne 2017-2018 niet inbegrepen aange-
zien hiervoor het Protocol (zoals beschreven in artikel 8 van de dading) wordt afgesloten. Het wetsontwerp werd 
goedgekeurd als de wet van 8 juli 2018.

133 Wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de 
rechtsbevoegdheid van België.

134 Zie Rekenhof, 169e Boek, Volume I, p. 266, www.rekenhof.be. De volledige eigendomsoverdracht zelf staat niet 
ter discussie. Zowel in de dading (artikel 5) als in de schenking (artikel 1.1) wordt duidelijk gestipuleerd dat de  
Belgische Staat eigenaar wordt van 1000/1000.

http://www.rekenhof.be
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4	 Partnerprotocol	per	campagne	

Het Poolsecretariaat en de IPF hebben voor de campagne 2017-2018, op basis van de dading 
van 15 juni 2017 en zonder de beslissingen van de ministerraad af te wachten, een protocol 
gesloten. De campagne moest immers zo snel mogelijk worden opgestart en de financiering 
ervan verzekerd. Omdat de uitvoeringsmaatregelen voor de oprichting van het Poolinsti-
tuut nog niet waren getroffen, moest ook voor de campagne 2018-2019 een protocol worden 
gesloten. 

5	 Controle	van	de	rekeningen	2018

Uit de controle van de rekeningen blijkt met betrekking tot de campagne 2018-2019135 het 
volgende: 

• Het Poolsecretariaat beschikt nog steeds niet over een gedetailleerd meerjarig infra-
structuur- en investeringsplan136 en 137, een geconsolideerd verslag voorgelegd aan de in-
ternationale instanties138 en een inventaris139 van de producten in voorraad ter beschik-
king van het Poolsecretariaat140. 

• Doordat ondertekende notulen van de beleidsraden na 24 januari 2018 ontbreken is het 
niet zeker of de beleidsraad het budget voor de campagne 2018-2019 vooraf heeft goed-
gekeurd141. 

• Het is niet duidelijk of de IPF het Poolsecretariaat op de hoogte heeft gebracht van de in 
artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 20 mei 2009 bedoelde kalender, de planning 
en de organisatie van de vooropgestelde wetenschappelijke activiteiten op de basis142. 

• Het vooropgestelde maximale budget (3.154.000 euro voor de campagne 2017-2018 en 
3.191.848 euro voor de campagne 2018-2019) ligt in de lijn van het budget voor de vorige 

135 Gelijkaardige problemen werden vastgesteld naar aanleiding van de campagne 2017-2018.
136 De IPF moet dit plan aan het Poolsecretariaat bezorgen ten laatste 60 kalenderdagen na het einde van de cam-

pagne (artikel 5). Het moet de staat van de gebouwen en het materiaal (met inbegrip van de voertuigen) beschrij-
ven en vermelden welke werken en vervangingen er moeten gebeuren op een termijn van vijf jaar alsook de acties, 
updates en investeringen die moeten worden uitgevoerd in het volgende campagnejaar, met verwijzing naar de 
betrokken begrotingsposten.

137 De IPF heeft in een presentatie aan het Poolsecretariaat de werkzaamheden toegelicht die de volgende vijf jaar 
moeten worden uitgevoerd maar vermeldt geen kostprijs van de investeringen. Hierdoor is het niet mogelijk de 
financiële impact op de toekomstige begrotingen correct in te schatten.

138 Conform artikel 8 van het protocol moeten de IPF en het Poolsecretariaat dit verslag samen opstellen. 
139 Conform artikel 5 van dit protocol moet de IPF ten laatste 60 kalenderdagen na het einde van de campagne een 

inventaris opstellen van de producten in voorraad ter beschikking van het Poolsecretariaat, met vermelding van 
het aantal producten (mechanische stukken, voertuigonderdelen, kleding, voedsel-en brandstofreserves enz.). 

140 Volgens het Poolsecretariaat heeft de IPF gemeld dat ze deze inventaris niet kon opmaken door slechte weersom-
standigheden.

141 Artikel 4.1 van het protocol bepaalt dat voor de financiering van het onderhoud, de operaties en de instandhouding 
van de basis voor de campagne, er een maximale federale uitgave is van 3.191.848 euro, waarvan 2.074.701,20 euro 
zal worden betaald na ondertekening van het protocol en na goedkeuring van de begroting door de beleidsraad 
van het Poolsecretariaat.

142 Zie artikel 3.13 van het protocol. Uit de ontwerpnotulen van de vergadering van de beleidsraad van 10 novem-
ber 2018 (ondertekende versie niet beschikbaar) blijkt dat het wetenschappelijk programma 2018-2019 werd be-
sproken door de vertegenwoordigers van de IPF. Deze bespreking bevat echter geen melding van een kalender of 
planning.
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campagnes maar laat geen ruimte voor grote investeringen143. Nochtans heeft de IPF in 
het verleden al duidelijk gemaakt dat dit budget niet altijd toereikend is. 

Daarnaast stelde het Rekenhof ook de volgende punten vast144: 

• Er werden geen acties ondernomen om de tegensprekelijke gewaardeerde inventaris van 
de basis en de aanwezige goederen en uitrusting te verkrijgen145. 

• De schenkingsakte werd nog steeds niet ondertekend door alle partijen en de schenking 
van het 1/1000 door de IPF werd nog niet notarieel vastgelegd (net als de 999/1000). 

• Ondanks de dading heeft de IPF opnieuw een zaak ingeleid bij het Grondwettelijk Hof 
tot vernietiging van de wet van 21 juli 2017.

• De koninklijke besluiten en statuten voor de oprichting van het Poolinstituut ontbreken 
nog altijd. Hierdoor kon de overeenkomst tussen de Belgische Staat, de IPF en het Pool-
instituut alsook de beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Poolinstituut 
niet worden gesloten en is de kans reëel dat ook voor de campagne 2019-2020 een proto-
col moet worden gesloten met de IPF. 

• Als het Poolsecretariaat en het IPF opeenvolgende protocollen blijven sluiten voordat de 
Belgische Staat, de IPF en het Poolsecretariaat de overeenkomst sluiten die de wet van 
8 juli 2018 oplegt waarbij de IPF de operator wordt voor vijf jaar, éénmalig verlengbaar 
voor een termijn van drie jaar 146, kan dat het beoogde tijdelijke karakter van de overeen-
komst met de IPF voor de uitvoering van de operationele aspecten van het beheer, het 
onderhoud en de instandhouding van de Zuidpoolbasis hypothekeren. Het protocol van 
2017-2018 preciseert niet dat de campagne is inbegrepen in de termijn van vijf jaar147. Een 
dergelijke bepaling is wel opgenomen in het protocol 2018-2019. Voor het protocol 2019-
2020 adviseerde de Inspectie van Financiën op 3 april 2019 uitdrukkelijk de bepaling 
te hernemen. Het sluiten van een nieuw protocol, zonder deze bepaling, zou tot verder 
uitstel kunnen leiden om de rol van operator van de basis te gunnen via een overheids-
opdracht148.

143 In 2018 moest het Poolsecretariaat de eigen reserves aanspreken om de investeringskosten voor de verdere bouw 
van de hangar (280.961,98 euro) te kunnen dragen. Deze uitgave werd in de algemene boekhouding als een kost 
geboekt terwijl het een investering is.

144 Deze vaststellingen werden eveneens gemaakt naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2016 en 2017. 
145 De opmaak van een inventaris bedoeld in artikel 5 van het partnerschapsprotocol en het overzicht van het mate-

riaal gevoegd aan de dading komt niet (volledig) tegemoet aan het arrest van het hof van beroep van 17 decem-
ber 2015 noch aan de aanbevelingen van het Rekenhof. Zij bevatten immers geen plaatsbeschrijving en tegenspre-
kelijke inventaris van de basis. Het hof van beroep maakt in zijn beslissing een onderscheid tussen de “opmaak van 
een plaatsbeschrijving en een tegensprekelijke inventaris van de basis” enerzijds en de “opmaak van een plaatsbe-
schrijving en een tegensprekelijke inventaris van de goederen en uitrusting die er zich bevinden” anderzijds. Bovendien 
zijn deze inventaris en dit overzicht niet gewaardeerd. Het Poolsecretariaat is, door afwezigheid van een vertegen-
woordiger tijdens de campagne, aangewezen op de informatie van de IPF. Dit doet afbreuk aan het tegensprekelijk 
karakter van de inventaris. 

146 Artikel 4, § 3, van de wet van 8 juli 2018.
147 Artikel 5 van de dading vermeldt daarentegen in dit verband dat de campagne 2017-2018 niet is opgenomen in de 

termijn van vijf jaar.
148 Zoals besproken in de nota aan de ministerraad van 29 juni 2017.
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6	 Aanbevelingen

Het Poolsecretariaat moet acties ondernemen om een tegensprekelijke gewaardeerde in-
ventaris van de basis en van de aanwezige goederen en uitrusting te verkrijgen. Beslissingen 
van de beleidsraad moeten duidelijker, vollediger en tijdig worden genotuleerd. Om het 
formele en definitieve karakter ervan te bevestigen moet de voorzitter van de beleidsraad 
de notulen ondertekenen. De opmaak van een cijfermatig onderbouwd, gedetailleerd en 
duidelijk infrastructuur- en investeringsplan is nodig opdat de overheid tijdig de nodige 
kredieten kan uittrekken.

Verder beveelt het Rekenhof aan dat de schenkingsakte door alle partijen wordt onder-
tekend en dat de schenking van 1/1000 notarieel wordt vastgelegd zoals bepaald in deze 
schenkingsakte. Ook dringt het aan op de goedkeuring, met het oog op de oprichting van 
het Poolinstituut, van de vereiste koninklijke besluiten en statuten. De overeenkomst tus-
sen de Belgische Staat, de IPF en het Poolinstituut alsook de beheersovereenkomst tussen 
de Belgische Staat en het Poolinstituut moeten zo snel mogelijk worden gesloten. In de 
tussentijd moet in de protocollen die de jaarlijkse campagnes organiseren, worden bepaald 
dat die campagnes zijn inbegrepen in de samenwerkingstermijn van vijf jaar die de wet van 
8 juli 2018 bepaald.
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Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen heeft zijn algemene rekening over het jaar 2018 niet opgemaakt. Struc-
turele problemen blijven de tijdige opmaak ervan hypothekeren: gepaste boekhoudsoftware, 
een aangepast boekhoudplan en een materieel correcte eindbalans 2017 ontbreken en er is 
onvoldoende boekhoudkundig personeel. 

De Regie heeft weliswaar in 2018 de achterstand in de rekeningen 2015, 2016 en 2017 wegge-
werkt, maar de kwaliteit ervan blijft ondermaats. Gelet op het negatieve oordeel van de Regie 
zelf over die rekeningen en de door het Rekenhof  vastgestelde tekortkomingen en het gebrek 
aan interne beheersing, heeft het de rekeningen 2015 tot en met 2017 niet gecontroleerd ver-
klaard.

Het Rekenhof beveelt aan alles in het werk stellen om te voldoen aan de wet van 22 mei 2003 en 
de uitvoeringsbesluiten, met bijzondere aandacht voor het boekhoudplan, de boekhoudsoft-
ware, de waardering van de activa, de toepassing van de correcte aanrekeningsregels en de tij-
dige opmaak en overlegging van de rekeningen. De interne beheersing van het boekhoudkundig 
en financieel proces moet worden verbeterd.

De uitvoering van deze maatregelen is dringend omdat de rekeningen van de Regie moeten 
worden geïntegreerd in de jaarrekening van de federale Staat. De belangrijke tekortkomingen 
in de rekeningen van de Regie kunnen immers een negatieve impact hebben op de betrouw-
baarheid van de jaarrekening van de federale Staat, die vanaf het boekjaar 2020 moet worden 
gecertificeerd door het Rekenhof. 

1	 Inleiding

De Regie der Gebouwen (Regie) is opgericht bij wet van 1 april 1971 als een instelling van 
openbaar nut van categorie A en beheert het grootste deel van de gebouwen in eigendom 
van de federale Staat. De instelling sluit haar rekening 2017 af met een balanstotaal van 
7,6 miljard euro. Jaarlijks beheert ze een begroting van ongeveer 900 miljoen euro aan 
ontvangsten. Het onroerend patrimonium van de Staat is op 31 december 2017 gewaar-
deerd aan 7,1 miljard euro en is de belangrijkste post in de balans. De opbrengsten bestaan 
voornamelijk uit de dotaties van de federale Staat (648,5 miljoen euro in 2017). De kosten 
bestaan voornamelijk uit huurkosten (467,2 miljoen euro in 2017) en de kosten voor de 
administratieve werking voor 89,1 miljoen euro waarvan 58,4 miljoen euro voor personeel. 
De algemene boekhouding sluit het boekjaar 2017 af met een positief resultaat van 11,5 mil-
joen euro, terwijl het begrotingsresultaat een overschot van 57,3 miljoen euro geeft. 
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2	 Opmaak	van	de	rekeningen	

De Regie heeft zijn algemene rekening over het jaar 2018 niet opgemaakt. 

Het Rekenhof stelde al in zijn 173e, 174e en 175e Boek149 vast dat structurele problemen de 
tijdige opmaak van de rekeningen 2018 hypothekeren: er is achterstand bij de opmaak van 
de rekeningen 2015 en 2016 en gepaste boekhoudsoftware, een aangepast boekhoudplan 
en een materieel correcte eindbalans 2017 ontbreken. Het waarschuwde voor de negatieve 
gevolgen voor de betrouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat waarin de 
verrichtingen van de Regie vanaf 2018 worden geïntegreerd. Deze vaststellingen blijven 
pertinent.

De Regie heeft weliswaar de achterstand in de opmaak en de overlegging van de rekenin-
gen 2015, 2016 en 2017 in 2018 weggewerkt. De kwaliteit van de rekeningen blijft echter 
ondermaats (zie verder punt 3). Naar aanleiding van de controle van deze rekeningen heeft 
het Rekenhof bovendien vastgesteld dat de Regie het Algemeen Rekeningstelsel (ARS) niet 
heeft toegepast in 2018150. Ook maakt de instelling nog altijd geen gebruik van aangepaste 
boekhoudsoftware en beschikt ze over onvoldoende boekhoudkundig personeel. Dat ver-
klaart waarom de rekeningen 2018 nog niet zijn voorgelegd aan het Rekenhof.  

De Regie ontwikkelt sinds 2018, samen met de FOD Bosa, een boekhoudsoftware die com-
patibel zou zijn met Fedcom. Die zou echter naar verluidt ten vroegste pas vanaf het boek-
jaar 2020 operationeel zijn. 

Artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 legt bovendien op dat de (im)materiële vaste activa 
van de administratieve openbare instellingen ten laatste in de rekeningen 2019 moeten wor-
den opgenomen. Ze moeten bovendien jaarlijks worden geherwaardeerd aan marktwaarde. 
Hoewel de Regie de gebouwen en terreinen alleen beheert voor rekening van de Staat151, 
staat ze in voor de inventaris en de (jaarlijkse) waardering ervan. De Regie gaf in 2017 aan 
de waardering te willen uitbesteden via een overheidsopdracht. Die was op 15 mei 2019 ech-
ter nog niet gegund. De Regie der Gebouwen verwacht de opdracht te kunnen toewijzen 
uiterlijk begin juli 2019. Gezien in een uitvoeringstermijn van een jaar wordt voorzien, is het 
weinig  waarschijnlijk dat de waardering kan worden opgenomen in de rekeningen 2019. 
Met het oog op de opmaak van de jaarrekening van de federale Staat, beveelt het Rekenhof 
bovendien opnieuw152 aan, in overleg met de minister van Begroting en de FOD Bosa, te 
bepalen waar deze activa moeten worden geboekt en afgeschreven. 

3	 Rekeningen	2015,	2016	en	2017

De Regie heeft de rekeningen 2015, 2016 en 2017 te laat opgesteld en bezorgd aan de be-
voegde minister. Daardoor heeft ook de minister van Financiën deze rekeningen laattijdig 

149 Rekenhof, 173e Boek, Volume I, Brussel, oktober 2016, p. 235-239; 174e Boek, oktober 2017, p. 165-173 en 175e Boek, 
oktober 2018, p. 169-178, www.rekenhof.be.

150 Evenmin kreeg de instelling de goedkeuring van de hiërarchisch bevoegde minister en de minister van Begroting 
om met toepassing van artikel 138 van de wet van 22 mei 2003 een afwijkend boekhoudplan te gebruiken.

151 Deze activa staan sinds het boekjaar 2017 op het actief van de balans van het algemeen bestuur. De Regie boekt ze 
echter tegelijk op haar balans als vorderingen op lange termijn.

152 Zie ook 173e Boek, p. 239.
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op 6 maart 2018, 6 augustus 2018 en 6 september 2018 ter controle van het Rekenhof voorge-
legd. Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn controle op 20 februari 2019 toegestuurd aan 
de minister van Financiën, de minister belast met de Regie en de administrateur-generaal 
van de Regie.

De Regie voert een begrotingsboekhouding op basis van het sui generis boekhoudplan van 
1988 dat zorgt voor een automatische koppeling met de algemene boekhouding. Met dat 
boekhoudplan kan de Regie echter de transacties niet zó registreren dat de jaarrekening 
een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële situatie en het resultaat van de 
instelling. Bovendien maakt ze zelf bij de beschouwingen bij de jaarbalansen 2015, 2016 en 
2017 een voorbehoud voor vier rubrieken153 of meer dan 97 % van de totale balans. Volgens 
de Regie zijn de erin vermelde cijfers geen getrouwe weergave van de werkelijkheid.

Omdat de Regie het principe van de juiste afgrenzing154 niet toepast, rekent de instelling 
niet alle kosten of opbrengsten op het juiste boekjaar aan. Tal van boekingen beantwoorden 
niet aan het principe van een dubbele boekhouding. Dit strookt niet met de vermelding 
in de toelichting dat de Regie zo veel mogelijk streeft naar de toepassing van de principes 
van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013155 en de uitvoeringsbesluiten 
ervan, voor zover die conform zijn met de voorschriften van de wet van 16 maart 1954156 en 
het koninklijk besluit van 7 april 1954157. 

Uit de controle van de rekeningen 2015, 2016 en 2017 blijken hoofdzakelijk dezelfde tekort-
komingen als de voorgaande jaren:

• De aankoop van software wordt niet als activa geboekt maar direct in kosten genomen, 
terwijl die in de uitvoeringsrekening van de begroting als investeringsuitgaven wordt 
aangerekend. 

• In de rubriek financiële vaste activa worden ten onrechte vorderingen opgenomen. 
• De vorderingen op meer dan één jaar (7,1 miljard euro per 31 december 2017) bevat-

ten het onroerend patrimonium, dat eigendom is van de federale Staat maar door de 
Regie wordt beheerd met als tegenpost het eigen vermogen op het passief. Doordat er 
geen afschrijvingen, herwaarderingen of afboekingen zijn, kan deze rubriek jaarlijks 
alleen maar toenemen. Hoewel die boekingswijze overeenstemt met het verouderde 
boekhoudplan en waarderingsregels van de Regie, geeft dit geen getrouw beeld van de 
waarde van de gebouwen. Op 31 december 2017 is deze rekening met minimaal 1,4 mil-
jard euro overschat. 

• De voorraden (37,0 miljoen euro eind 2017) betreffen vorderingen op derden die onvol-
doende onderbouwd zijn met verantwoordingstukken. Hiervan moet 16,5 miljoen euro 
worden uitgeklaard.

• Bij de vorderingen op ten hoogste één jaar (289,1 miljoen euro op 31 december 2017) wor-
den geen op te maken facturen of waardeverminderingen geboekt. Er bestaat geen pro-

153 Het materieel vast actief, de vorderingen wegens statutaire opdracht, de vorderingen op ten hoogste één jaar en 
de schulden op ten hoogste één jaar.

154 De kosten en opbrengsten aan het juist boekjaar toewijzen, bv. via overlopende rekeningen.
155 Vroeger de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
156 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
157 Koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de 

wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut.
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cedure om de openstaande vorderingen systematisch op te volgen. Daardoor kan eind 
2017 10 % van de vorderingen als dubieus worden beschouwd. Daarvan staat ongeveer 
7 miljoen euro al meer dan 20 jaar open. 

• Verschillende verrichtingen op het eigen vermogen (eind 2017 7,4 miljard euro) zijn strij-
dig met de principes van het dubbel boekhouden omdat zij rechtstreeks op een kapi-
taalrekening zijn geboekt (zonder via de resultatenrekening te lopen of te werken met 
kapitaalsubsidies). Zo wordt de verkoop van onroerend goed rechtstreeks geboekt in 
het ’kapitaal financieringsfonds’. Een deel van de jaarlijkse aanvullende dotatie van de 
Staat158 wordt rechtstreeks geboekt op het ’kapitaal investeringsdotatie’159 en een deel 
van de dotatie voor huurkoop en/of andere verrichtingen wordt rechtstreeks geboekt op 
het ’kapitaal alternatieve financiering’. Hieruit blijkt dat het eigen vermogen, dat eind 
2017 97,24 % van het balanstotaal vertegenwoordigt, geen getrouw beeld geeft.

• Hoewel de algemene boekhouding gekoppeld is aan de begrotingsboekhouding, kan de 
Regie het boekhoudkundig resultaat en het begrotingsresultaat niet aansluiten. Naast 
een verschil in aanrekeningsregels kan dit wijzen op foute boekingen in de algemene 
boekhouding en/of de begrotingsboekhouding.

• De toelichting vermeldt dat bij gebrek aan een inventaris van de hangende geschillen, 
deze rechten en verplichtingen niet worden opgenomen. Nochtans houdt de juridische 
dienst een databank bij van de lopende zaken, met een inschatting van de financiële 
impact160.

4	 Interne	beheersing	

De internecontroledienst bestaat formeel uit vijf personen maar in werkelijkheid heeft 
slechts 1,5 VTE tijd voor internebeheersingsactiviteiten doordat de cel veel andere taken 
kreeg toegewezen (veiligheidsofficier, archieven, ad-hocopdrachten, GDPR161). Er zijn pro-
cedures beschikbaar maar die zijn niet geactualiseerd. Uit de controle van de rekeningen 
blijkt dat wegens tijdsgebrek en een tekort aan boekhoudkundig onderlegd personeel open-
staande posten minder worden gecontroleerd en opgevolgd162. Bovendien is de financiële 
dienst voor de algemene boekhouding sterk afhankelijk van één medewerker. Dat houdt 
risico’s in. 

De invoering van de nieuwe boekhoudsoftware zou volgens de Regie het internebeheer-
singsrisico van het boekhoudkundig en financieel proces verlagen doordat verschillende 
controles al in het systeem zouden zijn ingebouwd en een betere opvolging mogelijk moet 
zijn. Om die controles uit te voeren en rekening te houden met de noodzakelijke functie-
scheiding, moet daarvoor wel voldoende personeel beschikbaar zijn dat vertrouwd is met 
de software. 

158 “Voor de eigen inspanning van de Staat tot vermeerdering van zijn onroerend goed”. Deze dotatie wordt opgesplitst 
afhankelijk of zij effectief wordt gebruikt voor investeringen dan wel voor onderhoud of ter dekking van andere 
kosten.

159 Ofwel gaat het om een “investeringssubsidie” en moet die in resultaat worden genomen naar rato van de afschrij-
vingen op het investeringsgoed ofwel gaat het om een “bedrijfssubsidie” die moet worden verwerkt via de resulta-
tenrekening.

160 Op 15 oktober 2018: 114,8 miljoen euro geëist van de Regie en 40,6 miljoen euro geëist door de Regie.
161  General Data Protection Regulation.
162 Bv. foute boeking in vorderingen, geen opvolging van openstaande vorderingen, verhoging wachtrekening. 
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Om het tekort aan interne beheersing enigszins op te vangen heeft de Regie een aantal au-
dits laten uitvoeren door externe consultants163. Ook de Federale Interne-auditdienst (FIA) 
heeft inmiddels drie audits uitgevoerd bij de Regie164. De bevindingen en aanbevelingen van 
deze audits werden vertaald in concrete actieplannen waarvan de internecontroledienst de 
implementatie moet opvolgen.

Het Rekenhof benadrukt opnieuw het belang van een efficiënte en effectieve uitbouw van 
het systeem van interne beheersing. De genomen initiatieven vormen een belangrijke stap 
maar er moet nog een lange weg worden afgelegd, wil de interne beheersing van de Regie 
een voldoende hoge maturiteit bereiken. 

5 IT

Het Rekenhof heeft de algemene IT-omgeving bij de Regie in kaart gebracht165 en stelt het 
volgende vast:

• De IT-dienst geeft zelf aan over te weinig technisch gekwalificeerd personeel te be-
schikken. Vervangingen verlopen moeizaam. Ook volgens het rapport van een externe 
consultant over de IT Redesign166  is er voor een performante IT-organisatie de komende 
jaren nood aan extra personeel en competenties.

• De IT-dienst wordt maar beperkt betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties. 
Daardoor  bestaat het risico dat na de beëindiging van het consultancycontract de dienst 
niet de nodige kennis of informatie heeft over opbouw of interactie met andere pakket-
ten en bijgevolg niet de gepaste ondersteuning kan bieden.

• De rekeningen van de Regie vloeien niet automatisch voort uit het boekhoudpakket. 
Daardoor zijn er een groot aantal risicovolle manuele acties nodig om de rekeningen op 
te maken.

• De Regie beschikt niet over een langetermijnbeleidsplan voor IT167 dat gekoppeld is aan 
een langetermijnbudget. Het budget op korte termijn is weinig gedetailleerd. Omdat 
bovendien niet is vastgelegd welke uitgaven prioritair zijn, kan dit budget niet worden 
gebruikt als beheersinstrument.

• Veel personen168 hebben toegang tot de serverruimte, ook soms externen. Die behoren 
niet altijd tot de IT-dienst en worden niet altijd begeleid door iemand van IT. Hierdoor 
is de IT-dienst niet altijd op de hoogte wie deze ruimte betreedt.

• De IT-dienst en de dienst die het gebouw onderhoudt en beheert, communiceren weinig 
of niet. Hierdoor worden bv. stroomonderbrekingen, gepland door de dienst onderhoud, 
soms niet (tijdig) meegedeeld aan de IT-dienst. Dergelijke acties kunnen leiden tot on-
verwachte problemen bij de gevoelige IT-apparatuur.

163 Audits over het plaatsen en het gunnen van overheidsopdrachten en het toezicht op de uitvoering van bouwwer-
ven, renovatiewerken, en onderhoudswerken van publieke gebouwen beheerd door de Regie (2016), het beheer, 
het gebruik en de machtigingen van de bankrekeningen van de Regie (2017), de ontvangsten van de Regie, met 
uitzondering van de dotaties (2018).

164 Aanpak die de Regie gekozen heeft of uitvoert voor het bereiken van de doelstellingen voor de ontwikkeling van 
het systeem van interne controle (02/2018), GDPR-audit (05/2018) en identificatie van de risico’s (2018).

165 Op basis van een interview met het hoofd van de IT-dienst en enkele van zijn medewerkers met behulp van een 
vragenlijst.

166 Rapport van september 2018, p. 73-76.
167 Dit plan moet de risico’s van de IT-omgeving omvatten, een duidelijk toekomstbeeld schetsen van de IT-dienst en 

van de vereiste investeringen.
168 Zoals mensen van de onderhoudsdienst die deze ruimte zouden gebruiken als doorgang naar andere ruimtes.
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6	 Conclusie	en	aanbevelingen

Gelet op het negatieve oordeel van de Regie zelf over zijn rekeningen 2015 tot en met 2017 en 
rekening houdend met de tekortkomingen en het gebrek aan interne beheersing voor het fi-
nancieel en boekhoudkundig proces die het Rekenhof heeft vastgesteld, heeft het Rekenhof 
de rekeningen 2015 tot en met 2017 niet gecontroleerd verklaard, evenmin als de rekeningen 
2012 tot en met 2014.

Het Rekenhof beveelt aan volgende maatregelen te nemen:

• onverkort alles in het werk stellen om te voldoen aan de wet van 22 mei 2003 en de uit-
voeringsbesluiten, met bijzondere aandacht voor het boekhoudplan, de boekhoudsoft-
ware, de waardering van de activa in eigendom van de federale Staat maar beheerd door 
de Regie, de toepassing van de correcte aanrekeningsregels en de tijdige opmaak en 
overlegging van de rekeningen;

• de boekhoudkundige tekortkomingen verhelpen en correcties boeken om fouten uit het 
verleden recht te trekken;

• de interne beheersing verbonden aan het boekhoudkundig en financieel proces verbe-
teren;

• gezien het belang van IT bij de Regie de nodige acties ondernemen en opvolgen om de 
tekortkomingen weg te werken.

De uitvoering van deze maatregelen is dringend omdat de rekeningen van de Regie moeten 
worden geïntegreerd in de jaarrekening van de federale Staat. De belangrijke tekortkomin-
gen in de rekeningen van de Regie kunnen immers een negatieve impact hebben op de be-
trouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat, die vanaf het boekjaar 2020 moet 
worden gecertificeerd door het Rekenhof. 
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War Heritage Institute
De installatie van het in 2017 opgerichte War Heritage Institute (WHI) is nog niet voltooid. Tal 
van modaliteiten en uitvoeringsbesluiten van de oprichtingswet ontbreken nog. Het Rekenhof 
heeft de rekeningen van 2018 niet en die van 2017 laattijdig ontvangen. Die rekeningen verto-
nen grote problemen en zijn daardoor moeilijk te beoordelen. Het Rekenhof beveelt aan drin-
gend maatregelen te nemen om te voldoen aan de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 over 
de opmaak en overlegging van de begroting en de rekeningen. Het WHI moet een dubbele 
boekhouding voeren, een inventaris opmaken, de aanrekenings- en waarderingsregels naleven 
en de verrichtingen afdoende verantwoorden. Daartoe moet het zijn boekhouddienst verster-
ken en zijn interne beheersing en werking verbeteren. Ook moet het de openstaande schuld aan 
de Schatkist vereffenen.

1	 Oprichting	

Het War Heritage Institute (WHI) is bij wet van 28 april 2017169 opgericht als een instelling 
van openbaar nut van categorie B onder toezicht van de minister van Defensie. Het inte-
greert sinds 1 mei 2017 de opdrachten, de middelen en het personeel van volgende intus-
sen opgeheven instellingen en diensten: het Instituut voor Veteranen–Nationaal Instituut 
voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO)170, het Koninklijk 
Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM), het Nationaal Gedenkteken van 
het Fort van Breendonk (NGFB) en de Historische Pool van Defensie (HPD). Het WHI heeft 
als opdracht het Belgische militaire erfgoed te valoriseren en de herinnering aan de ge-
wapende conflicten op Belgisch grondgebied of de conflicten met inzet van Belgen in het 
buitenland levend te houden.

Het Rekenhof wijst erop dat de installatie van het WHI nog niet voltooid is. Tal van moda-
liteiten en uitvoeringsbesluiten van de oprichtingswet zijn nog niet uitgevaardigd. Het ko-
ninklijk besluit dat in toepassing van de wet van 28 april 2017 de organisatie en de werking 
van het WHI regelt, is nog in ontwerp. Ook de oprichting van een wetenschappelijke jury, 
een adviescommissie voor verwervingen en een erfgoedraad zijn nog in voorbereiding. De 
directeur-generaal en zijn adjunct zijn tijdelijk aangewezen. Het beheerscontract tussen de 
federale Staat en het WHI is er nog niet.

169 Wet van 28 april 2017 houdende oprichting van het WHI en houdende integratie van de opdrachten, de middelen 
en het personeel van het IV-NIOOO, KLM, het NGFB en de HPD.

170 De opdrachten van het IV-NIOOO worden verdeeld volgens artikel 26 van de wet van 28 april 2017: het recht op 
geneeskundige verzorging (§ 1) en sociale bijstand (§ 2) worden door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsver-
zekering (HZIV) overgenomen, de sociale bijstand ten aanzien van de veteranen (§ 3) door de Centrale Dienst voor 
Sociale en Culture Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) en de herinnering en communicatie 
(§ 4) gaat naar het WHI. 
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2	 Overlegging	rekeningen

Op grond van artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003 moet de minister van Begroting de 
algemene rekening 2018 van het WHI vóór 31 maart 2019 overleggen aan het Rekenhof. Het 
Rekenhof heeft deze rekeningen niet ontvangen. Het ontbreken van die rekeningen heeft 
ook een impact op de jaarrekening 2018 van de federale Staat waarin de verrichtingen van 
het WHI moeten worden geïntegreerd. 

De minister van Financiën heeft de rekeningen over het jaar 2017 laattijdig op 3 decem-
ber 2018 aan het Rekenhof bezorgd171. De raad van bestuur keurde de rekeningen 2017 im-
mers pas op 22 oktober 2018 goed, de toezichthoudend minister op 29 november 2018. 

Naar aanleiding van zijn eerste controle heeft het Rekenhof op 24 april 2019 zijn vaststellin-
gen en aanbevelingen in een verslag voor commentaar bezorgd aan de minister van Finan-
ciën, de minister van Defensie, de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur-gene-
raal ad interim van het WHI. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste vaststellingen.

3	 Opmaak	van	de	rekeningen

De rekeningen 2017172 van het WHI steunen op de extracomptabele consolidatie van de 
boekhoudsystemen van de samengevoegde entiteiten173. Het WHI heeft daartoe de saldo’s 
op het jaareinde samengevoegd en de boekhoudkundige verrichtingen getoetst aan de be-
wegingen van de openings- en slotbalans van de bankrekeningen (kasboekhouding). 

Het WHI heeft zijn boekhouding in 2017 dus niet gevoerd volgens de gebruikelijke regels 
van het dubbel boekhouden174. Ook in 2018 zou dat nog niet het geval zijn. Pas vanaf het 
boekjaar 2019 zouden de onderdelen met behulp van een nieuw boekhoudpakket volwaar-
dig gefuseerd zijn en zou het WHI overstappen naar de aanrekening op basis van vastge-
stelde rechten. 

Het WHI heeft, conform artikel 138 van de wet van 22 mei 2003, via de toezichthoudende 
minister op 13 juni 2018 de goedkeuring van de minister van Begroting gekregen om zijn 
boekhouding vanaf 2018 te voeren volgens het minimum algemeen rekeningstelsel inge-
voerd bij koninklijk besluit van 12 september 1983, aangevuld met een overeenstemmings-
tabel naar het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009. 

171 Op grond van artikel 6, § 4, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut moet de minister van Financiën deze rekeningen uiterlijk op 31 mei voor toezicht aan het Rekenhof 
overleggen. 

172 Periode 1 mei 2017 tot en met 31 december 2017. 
173 NGFB: kasbasis; KLM: kasbasis; IV-NIOOO: dubbele boekhouding; HPD: dienst binnen Defensie. 
174 Artikel 16 van het koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de compta-

biliteit van de bij de wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nu (boekjaar 2017) en artikel 12 van 
de wet van 22 mei 2003 (vanaf boekjaar 2018).



OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2018 VAN DE ADBA’S EN AOI’S / 89

4	 Interne	beheersing	

Het Rekenhof dringt er al jaren bij het IV-NIOOO, het KLM en het NGFB op aan om de 
belangrijkste processen en procedures te formaliseren. Die vraag blijft van kracht voor het 
WHI. De instelling heeft bovendien geen globale risicoanalyse om risico’s te identificeren 
en gepaste controlemaatregelen te treffen. Het delegatiebesluit is nog niet geactualiseerd. 

De financiële afdeling heeft te weinig middelen om een tijdige, bewijskrachtige en transpa-
rante dubbele boekhouding te voeren. Er is bovendien te weinig boekhoudkundig onder-
legd personeel. De verrichtingen kunnen niet altijd met verantwoordingsstukken worden 
gestaafd en opzoekingen via detailrekeningen zijn niet vanzelfsprekend. De boekhoud-
dienst kan de boekhoudkundige cijfers onvoldoende onderbouwen en werkt niet met een 
gestructureerd afsluitdossier. Daardoor is de boekhouding moeilijk te controleren. 

Het WHI moet zijn werkwijze om verrichtingen te boeken en op te volgen bovendien in 
overeenstemming brengen met de wet van 22 mei 2003. Om te komen tot een boekhouding 
op basis van vastgestelde rechten moet het WHI zijn boekhoudpakket beheersen en zich 
reorganiseren door o.a. sluitende procedures op te zetten en de fouten uit het verleden te 
corrigeren.

Met het oog op de implementatie van het boekhoudpakket in 2019 en de invoering van de 
dubbele boekhouding moet het personeel voldoende worden opgeleid. Ook moet de finan-
ciële afdeling de nodige middelen krijgen om een tijdige, bewijskrachtige en transparante 
dubbele boekhouding te kunnen voeren overeenkomstig de wet van 22 mei 2003.

5	 Balans	en	resultatenrekening

De bedrijfsrevisor heeft onvoldoende geschikte controle-informatie verkregen om een oor-
deel over de jaarrekening 2017 uit te kunnen brengen. Omdat hij evenmin via alternatieve 
controlewerkzaamheden de betrouwbaarheid en de volledigheid van de rubrieken in de 
jaarrekening heeft kunnen nagaan, formuleert hij in zijn verslag van 22 oktober 2018 een 
oordeelonthouding. 

De boekhouding van het WHI is een kasboekhouding die steunt op de afzonderlijke boek-
houdingen van de drie samengevoegde entiteiten en met name op de bewegingen tussen de 
begin- en eindsaldi van de bankverrichtingen. Balans, resultaten- en uitvoeringsrekening 
zijn extracomptabel opgesteld. 

Het balanstotaal eind 2017 (18,5 miljoen euro) bestaat aan actiefzijde voornamelijk uit 
12,1 miljoen liquide middelen, 5 miljoen euro vaste activa en 1,4 miljoen euro vorderingen. 
De passiefzijde bestaat voornamelijk uit 5,3 miljoen eigen vermogen en 12,5 miljoen euro 
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rekening-courant Thesaurie en Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering175. Het resul-
taat van het boekjaar bedraagt 816.840,75 euro176&177.

De waarde van de vaste activa is de som van de cijfers op 30 april 2017 van de samenge-
voegde entiteiten178 verhoogd met de investeringen in 2017. Die waarde geeft echter geen 
getrouw beeld. Zo heeft het Rekenhof bij het KLM in het verleden al vastgesteld dat het 
niet beschikt over een volledige, actuele inventaris van de collecties en andere vaste activa. 
Alleen de collectiestukken aangekocht vanaf 2003 zijn opgenomen, giften en donaties niet. 
Daardoor is de aangegeven collectiewaarde ondergewaardeerd. Ook bij het NGFB heeft het 
Rekenhof in het verleden meermaals opgemerkt dat de inventariswaarde niet correct is 
door fouten, doordat investeringen niet opgenomen zijn en de fysieke inventaris niet is 
afgestemd met de boekhouding. 

Bovendien moet het WHI zijn waarderingsregels nog vervolledigen en goedkeuren. De raad 
van bestuur heeft op 22 oktober 2018 de waarderingsregels besproken. Het WHI zal het 
geheel van vaste activa, andere dan collectiestukken, aangekocht vóór de oprichting van 
het WHI, waarderen aan 1 euro. Het geheel van collectiestukken dat als gevolg van de fusie 
is ingebracht in het WHI, zal aan 0 euro worden gewaardeerd. De instelling benadrukt 
dat het moeilijk is de collecties op betrouwbare wijze te waarderen. Zij trekt het nut van 
dergelijke waardering in twijfel en wenst te starten met de waardering vanaf de oprichting 
van het WHI. Zij benadrukt dat de waardering aan een symbolische waarde losstaat van de 
inventarisatie van de betrokken activa.

De vorderingen en schulden zijn onvolledig. Sommige te ontvangen facturen worden twee 
keer geboekt. Het WHI beschikt niet over een klanten- of leveranciersbalans. Door een 
gebrek aan interne beheersing worden facturen soms meer dan eens betaald. Zo werd in 
2017 een aankoopfactuur van 19.674,58 euro drie keer betaald179. Verkopen worden niet tij-
dig en consequent gefactureerd.

De rekening-courant Thesaurie (11,2 miljoen euro) betreft de terugbetaling aan de Schat-
kist van reserves van het KLM, het NGFB en het IV-NIOOO, zoals voorgeschreven door 
de wet van 27 april 2017180. De rekening-courant HZIV (1,3 miljoen euro) bestaat uit een 
schuld aan het HZIV in het kader van de overdracht van activiteiten van het IV-NIOOO181. 
Het WHI neemt bovendien de begrotingssaldi op 30 april 2017 van het NGFB, het KLM en 
het IV-NIOOO in zijn rekeningen op als opbrengst en niet als schuld. Deze schuld aan de 
Schatkist was in mei 2019 nog niet vereffend.

175 Het grootste deel van het IV-NIOOO is toegewezen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering.
176 De kosten 2017 bedragen 5.362.537,90 euro (2,5 miljoen werkings-en investeringskosten en 2,9 miljoen perso-

neelskosten), de opbrengsten 6.179.378,65 euro (3,9 miljoen euro dotatie van Defensie  en 1 miljoen euro inkom-
sten uit het museum). De instelling is er niet in geslaagd een betrouwbare opsplitsing te maken tussen werkings- en 
investeringskosten.

177 De uitvoeringsrekening van de begroting 2017 is identiek aan de resultatenrekening 2017.
178  456.807,59 euro NGFB, 4.504.190,21 euro KLM en 65.175,52 euro IV-NIOOO.
179 In 2018 werd deze twee keer teruggevorderd en ook terugbetaald.
180 Artikelen 14 en 30, § 2, van de wet van 28 april 2017.
181 Waarvan 1.187.149,69 euro is betaald aan het HZIV op 3 oktober 2018.
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6	 Conclusie	en	aanbevelingen

De rekeningen 2017 van het WHI zijn moeilijk te beoordelen. Ook de bedrijfsrevisor geeft 
dit aan via een oordeelonthouding. Het Rekenhof beveelt aan dringend maatregelen te ne-
men om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen, in het bijzonder:

• de in de oprichtingswet opgenomen modaliteiten en uitvoeringsbesluiten uitvaardigen;
• voldoen aan de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 over de opmaak en overlegging 

van de begroting en de rekeningen, een dubbele boekhouding voeren, een inventaris 
opmaken, de aanrekenings- en waarderingsregels naleven;

• de verrichtingen afdoende verantwoorden;
• de boekhouddienst met boekhoudkundig onderlegd personeel versterken;
• de interne beheersing en de werking van de instelling verbeteren;
• de schuld aan de Schatkist vereffenen.
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ADBA eID
eID is een ADBA opgericht door de programmawet van 9 juli 2004 bij de FOD Binnenlandse 
Zaken. De dienst beheert de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en het rijksre-
gister. 

De begroting van de FOD Binnenlandse Zaken draagt een aanzienlijk deel van de personeels-
kosten van de dienst. Het Rekenhof beveelt aan alle werkingskosten ten laste te leggen van eID 
zodat de effectieve kosten van zijn werking kunnen worden bepaald. 

De dienst beschikt over aanzienlijke financiële middelen (35,3 miljoen euro eind 2018). Hij zal 
echter de komende vijf jaar geconfronteerd worden met een daling van zijn ontvangsten. Als 
eID bovendien zonder werkingsdotatie alle kosten van zijn werking ten laste moet nemen, zou-
den deze middelen op termijn echter niet volstaan.

De dienst heeft een geschil met de FOD Economie, de FOD Justitie en de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid over de berekening van de forfaits voor het raadplegen van het rijksregister. 
Het gaat over in totaal 16,4 miljoen euro aan vorderingen. De federale regering zou dit moeten 
oplossen. In afwachting moet de dienst op die vorderingen zijn waarderingsregels toepassen.

1	 Inleiding

De administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de 
identiteitskaarten en het rijksregister (eID) werd bij de FOD Binnenlandse Zaken opgericht 
door de programmawet van 9 juli 2004. Hij moet de uitreiking van de elektronische identi-
teitskaarten en het rijksregister beheren. 

Sinds 2012 krijgt eID geen dotatie meer van de federale Staat. Hij wordt hoofdzakelijk 
gefinancierd door de opbrengst van de verkoop van identiteitskaarten (60 % van de ont-
vangsten) en de raadpleging van het rijksregister (28 % van de ontvangsten). De overige 
middelen bestaan onder meer uit de terugvordering van kosten voor personeel dat bij de 
gemeenten is gedetacheerd. 

2	 Rendabiliteit

De activiteiten van eID genereren een positieve commerciële marge, met uitzondering van 
de verkoop van de Kids-ID182. Die marges houden echter geen rekening met onrechtstreekse 
kosten die gemeenschappelijk zijn voor verschillende activiteiten (kosten voor IT-consul-
tancy, personeel, huurlasten…). De rendabiliteit van de activiteiten zou beter geëvalueerd 
kunnen worden door de geplande ontwikkeling van een meer geïntegreerde analytische 
boekhouding. 

182 De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.
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Sinds 1 maart 2014 zijn elektronische identiteitskaarten tien jaar geldig (vroeger was dat vijf 
jaar). Vanaf 2019 zal de verkoop ervan dus dalen gedurende vijf jaar. 

De dienst beschikt over aanzienlijke financiële middelen (35,3 miljoen euro eind 2018) 
waardoor hij die daling van zijn ontvangsten zal kunnen opvangen. De jaarrekening van de 
dienst geeft echter geen volledig beeld van zijn activiteiten. De omvang van die middelen in 
vergelijking met de uitgaven van de instelling moet dus worden genuanceerd. De begroting 
van de FOD Binnenlandse Zaken draagt immers een aanzienlijk deel van de personeelskos-
ten van eID.

De Regie der Gebouwen betaalt bovendien de huur van 1,6 miljoen euro per jaar (buiten in-
dexering) van het gebouw Park Atrium waarin de dienst is gehuisvest. eID betaalt alleen de 
huurlasten. Het huurcontract eindigt echter op 31 maart 2022 en er is nog niet beslist waar 
de dienst zal worden gehuisvest en welke instelling de kosten ervan zal dragen. 

Het Rekenhof is van mening dat een ADBA integraal de begrotingslast zou moeten dragen 
van de kosten die eigen zijn aan de werking. Dit laat toe de kosten van het gevoerde beleid 
te evalueren183. 

3	 Vorderingen	

De vorderingen (met inbegrip van de op te stellen facturen) zijn met 2,4 miljoen euro gedaald 
tot 17,0 miljoen euro. Door informaticaproblemen waren de cijfers van december 2018 laat-
tijdig bekend, wat tot vertragingen bij de facturatie heeft geleid. De op te stellen facturen 
belopen daardoor 5.917.131,37 euro op 31 december 2018 (tegenover 440.997,72 euro een jaar 
eerder). 

De dienst is op dit moment in een geschil verwikkeld met de FOD Economie, de FOD Jus-
titie en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid over de berekening van de forfaits voor 
het raadplegen van het rijksregister. Op 31 december 2018 ging het om 16.438.611,32 euro 
aan betwiste vorderingen. Het beheerscomité van eID heeft beslist ze in onbepaald uitstel 
in te schrijven en een waardevermindering van 100 % te boeken voor de volledige bedragen. 

Het Rekenhof benadrukt dat die vorderingen ten onrechte in onbepaald uitstel werden 
geboekt. Zoals gepreciseerd in de memorie van toelichting van de wet van 22 mei 2003 ver-
onderstelt het in onbepaald uitstel brengen immers dat de schuldenaar insolvabel of ver-
dwenen is. Dat is voor schuldenaren die onder de federale Staat ressorteren, niet denkbaar. 
Bovendien draagt het systematisch neutraliseren van de opbrengsten voor de nieuwe be-
twiste vorderingen (door het boeken van waardeverminderingen) niet bij tot het zoeken 
naar een oplossing voor dat structureel probleem. 

Zolang de federale regering het probleem niet oplost (bijvoorbeeld door een akkoord tussen 
de bevoegde ministers) moet de dienst zijn waarderingsregels toepassen op de vorderin-
gen. Dat houdt de terugname in van 8.264.766,09 euro op de waardeverminderingen op 
31 december 2018. 

183 Zie artikel “Volledigheid van de rekeningen” in hoofdstuk 4.
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Fedorest
Fedorest werd opgericht door artikel 73 van de programmawet van 8 juni 2008 om het collec-
tieve cateringaanbod in het federaal openbaar ambt te rationaliseren. 

Het Rekenhof stelt vast dat de dienst niet minstens één keer per jaar een volledige inventaris 
opmaakt van zijn vaste activa en van zijn voorraden. Het beveelt aan schriftelijke procedures 
uit te werken voor het beheer van die twee soorten activa. 

Fedorest beschikt over aanzienlijke middelen (18,1 miljoen euro op 31 december 2018, waarvan 
24.846,83 euro in de kassa’s van de restaurants). Er is echter geen enkel document waaruit 
blijkt dat iemand effectief periodiek de verantwoordelijkheid opneemt voor de juistheid van de 
kassen van de restaurants. Er wordt alleen een kasverslag opgesteld op 31 december, maar het 
saldo kan niet worden verantwoord op basis van de bijlagen daarvan. 

Bovendien komen op de rekeningen voor interne overdrachten, die worden gebruikt bij de over-
dracht van tegoeden in kas naar de kassier, onverklaarde saldi voor ongeveer 25.100 euro. Dat 
kan worden gelijkgesteld met een kastekort. Het Rekenhof beveelt Fedorest aan te zoeken naar 
de oorsprong ervan en de nodige corrigerende maatregelen te treffen. 

1	 Inleiding

De administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest werd opgericht door 
artikel 73 van de programmawet van 8 juni 2008 om het aanbod aan collectieve catering in 
het federaal openbaar ambt te rationaliseren. Fedorest beheert de cateringdiensten voor de 
verschillende federale departementen184 en hangt af van de FOD Financiën. 

Fedorest wordt voornamelijk gefinancierd met een dotatie uit de begroting van de FOD 
Financiën, opbrengsten die voortvloeien uit de exploitatie van cateringdiensten en het net-
toactief van het vermogen van de cateringdiensten die zijn geïntegreerd in Fedorest.

De controle is gebaseerd op de algemene rekening 2018 van Fedorest, die de minister van 
Begroting op 20 maart 2019 aan het Rekenhof bezorgde. Het Rekenhof merkt op dat die 
rekening pas op 26 april 2019 werd goedgekeurd door de minister van Financiën, d.i. meer 
dan een maand na de uiterste datum die artikel 81 van de wet van 22 mei 2003 vastlegde. 

De controleresultaten werden op 3 mei 2019 bezorgd aan de leidinggevenden van Fedo-
rest en aan de contactpersoon die de toezichthoudende minister had aangewezen. Dit ver-
slag houdt rekening met de preciseringen en opmerkingen die Fedorest in een nota op 
13 mei 2019 toezond. 

184 De bestaande cateringdiensten zouden in twee fasen worden geïntegreerd: de eerste fase beoogde de catering op 
het niveau van de FOD Financiën en de tweede die op het niveau van de federale Staat. De tweede fase werd nog 
niet aangevat.
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2	 Beheer	van	activa	en	liquide	middelen

2.1	 Immateriële	en	materiële	vaste	activa
Fedorest stelt niet minstens een keer per jaar een volledige inventaris van zijn bezittingen 
op. Dat is in strijd met artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 dat sinds 1 januari 2018 van 
toepassing is. 

De functies van beslissing, boeking, bewaring en toezicht voor de vaste activa zijn on-
voldoende gescheiden. Het Rekenhof beveelt aan interne procedures op te stellen en te 
verspreiden voor het beheer van de vaste activa, in het bijzonder voor de uitboekingen (ver-
kopen en andere vervreemdingen, uitgebruiknemingen en declasseringen). 

Bovendien werden andere problemen vastgesteld:

• De vaste activa zijn niet individueel geïdentificeerd en omvatten niet het patrimonium 
van zeventien restaurants die Fedorest heeft overgenomen. 

• Tien verdeelautomaten voor op te warmen gerechten die in juni 2017 werden aangekocht 
voor 105.875 euro, bevinden zich niet in de lokalen van Fedorest, hoewel ze werden 
opgeleverd. Een verdeelautomaat bevindt zich in testfase bij een instelling die klant is 
van Fedorest. De andere bevinden zich bij de leverancier. Daar die activa niet in gebruik 
zijn genomen, hadden ze moeten worden geboekt in rubriek 249 – Nog niet in dienst 
genomen vaste activa. 

2.2	 Voorraden
Ondanks het ontbreken van geformaliseerde procedures voor het voorraadbeheer werd 
geen significant verschil vastgesteld tussen de fysieke voedselvoorraden en de gegevens 
geregistreerd in de logistieke database. 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat artikelen ontbraken in de voorraden wijn en sterke 
dranken, hoewel de toestand verbeterd is tegenover voorgaande dienstjaren. 

Het beveelt bijgevolg aan enerzijds een schriftelijke procedure uit te werken en te versprei-
den voor het beheer, de bescherming en de inventarisering van de voorraden en anderzijds 
minstens één keer per jaar een volledige inventaris van de voorraden op te stellen. 

2.3	 Liquide	middelen
Op 31 december 2018 waren 18.035.951,38 euro op de bankrekeningen en 24.846,83 euro in 
de kas beschikbaar. 

Er wordt geen document opgesteld waarin iemand periodiek de effectieve verantwoorde-
lijkheid opneemt voor de juistheid van de kassen van de restaurants. Er wordt pas op 31 de-
cember een kasverslag opgesteld waarop de handtekening van twee personen voorkomt. 
Het Rekenhof merkt op dat bij die verslagen meestal stukken zitten waarmee het saldo van 
het verslag niet kan worden verantwoord. Daardoor moet de boekhouding van Fedorest 
manuele correcties uitvoeren. 

Het Rekenhof beveelt Fedorest aan procedures uit te werken en te verspreiden voor het be-
heer van de kassen en voor de interne overdrachten van de kas naar de bank. 
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De verantwoordelijken van de kassen van de restaurants185 deponeren immers zelf de kas-
gelden bij bpost. Voordat de bedragen op de bankrekening van Fedorest komen, worden ze 
geboekt op interne overdrachtrekeningen. Het Rekenhof merkt al sinds 2010 op dat er op 
die rekeningen onverklaarde saldi voorkomen die progressief toenemen tot een nettodebet-
saldo van 25.118,31 euro op 31 december 2018. Hoewel die toestand kan worden gelijkgesteld 
met een kastekort, hebben de verantwoordelijken van Fedorest het Rekenhof laten weten 
dat ze geen tijd hebben gehad om het probleem te bekijken. 

Omdat er geen bewijskrachtige verantwoordingsstukken zijn, heeft Fedorest deze onver-
klaarde saldi op 31 december 2018 geherklasseerd naar klantenrekeningen “restaurants”186. 
Het Rekenhof benadrukt dat deze onregelmatige herklassering het structurele opduiken 
van onverklaarde saldi op de rekeningen voor interne overdrachten niet oplost. Het beveelt 
Fedorest aan te zoeken naar de oorsprong ervan en de nodige correctiemaatregelen te ne-
men. 

2.4	 Opbrengsten
De bedrijfsopbrengsten (omzet) bestaan voornamelijk uit de ontvangsten van de restau-
rants (7,5 miljoen euro). De middelen van Fedorest worden vervolledigd met een dotatie 
(27,4 miljoen euro in 2018). Omdat er geen verdeelsleutel voor de dotatie over de fede-
rale departementen is, draagt de FOD Financiën die dotatie volledig, hoewel medewerkers 
van andere departementen toegang hebben tot de restaurants. Het beheercomité van Fe-
dorest moet nochtans krachtens artikel 5, § 10, van het koninklijk besluit van 18 decem-
ber 2008 een verdeelsleutel vastleggen. 

3	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt Fedorest aan schriftelijke procedures voor het beheer van zijn vaste 
activa en zijn voorraden op te stellen die bepalen dat minstens één keer per jaar een vol-
ledige inventaris moet worden opgemaakt.

Fedorest moet zeker ook werk maken van een beter kasbeheer. De liquide middelen afkom-
stig van de restaurants moeten op tegensprekelijke wijze gecontroleerd worden.

De rekeningen voor interne overdrachten, waarop verrichtingen plaatsvinden wanneer die 
liquide middelen bij bpost worden gedeponeerd, moeten nauwgezetter worden bijgehou-
den.

Het Rekenhof verzoekt Fedorest het debetsaldo van ongeveer 25.000 euro op die rekenin-
gen te verklaren en te corrigeren.

185 Met uitzondering van de kas van het restaurant van FinTo waarvoor een bewakingsfirma de gelden bij bpost moet 
deponeren. 

186 Het gaat om subrekeningen voor klanten die voor elk Fedorest-restaurant werden aangemaakt en die louter een 
analytisch doel hebben, aangezien die restaurants een onderdeel van Fedorest zijn.
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Regie van de 
Gevangenisarbeid
De Regie van de Gevangenisarbeid is een ADBA die werk verschaft aan gedetineerden.

De meeste bezoldigingen en sociale lasten hebben betrekking op de arbeidslonen die de Regie van 
de Gevangenisarbeid aan de gedetineerden betaalt. De minimumloonschalen die door een minis-
terieel besluit van 1 oktober 2004 werden vastgelegd, werden nooit geïndexeerd. Het Rekenhof  
stelt bovendien aanzienlijke verschillen per site vast in het gemiddelde bedrag van de uitbe-
taalde arbeidslonen, en tussen sites in de bezoldigingen voor eenzelfde werk. 

Het Rekenhof heeft ook opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in verband met de in-
terne beheersing en de governance bij de Regie. 

1	 Inleiding

De Regie van de Gevangenisarbeid (hierna de RGA) werd opgericht door titel XI van de pro-
grammawet van 30 december 2001. Het is een administratieve dienst met boekhoudkun-
dige autonomie die op 36 penitentiaire sites actief is. De RGA verschaft jaarlijks ongeveer 
zes miljoen uren arbeid aan de gevangenispopulatie, die in 2017 uit gemiddeld 10.471 gede-
tineerden bestond. Het personeel van de RGA (ongeveer 430 VTE) wordt gratis ter beschik-
king gesteld door het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) van de FOD 
Justitie. Dat vertekent het beeld van de financiële toestand van de RGA. 

Artikel 82 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende de administratie van de peniten-
tiaire inrichtingen omschrijft de doelstellingen van het aanbod inzake gevangenisarbeid 
als volgt: “De penitentiaire administratie draagt er zorg voor dat arbeid beschikbaar gesteld 
wordt of beschikbaar gesteld kan worden die aan de gedetineerden de mogelijkheid biedt om 
zinvol hun detentietijd door te brengen, om na hun invrijheidstelling de geschiktheid tot een 
bestaansactiviteit te behouden, te bevorderen of te verwerven, om hun detentie te verzachten, 
om verantwoordelijkheden op te nemen, in voorkomend geval ten aanzien van hun naastbe-
staanden en de slachtoffers en om, zo daartoe grond bestaat, met het oog op herstel of met het 
oog op re-integratie, schulden geheel of gedeeltelijk af te betalen”.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot vaststelling van de activitei-
ten van de RGA verleent haar een aanzienlijke autonomie op organisatorisch en commer-
cieel vlak. Het legt vier categorieën van arbeid vast die kunnen worden aangeboden aan 
gedetineerden: 

• huishoudelijk werk en onderhoud van het materiaal en van de penitentiaire gebouwen;
• werk in werkplaatsen uitgevoerd voor rekening van de Regie. In dat kader kunnen acti-

viteiten worden georganiseerd met het oog op het verwerven van beroepskennis;
• werk binnen werkplaatsen of op cel, uitgevoerd voor rekening van externe klanten;
• arbeid verbonden aan een landbouwbedrijf.
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Artikel 2, 1e lid, van datzelfde besluit bepaalt dat de RGA ondersteuning biedt bij de werking 
van de gevangenissen, zonder de aard van die opdrachten precies te definiëren.

Door haar administratieve organisatie en haar activiteiten is de RGA sterkt gelinkt aan de 
activiteiten van het DG EPI. Het Rekenhof heeft trouwens al bij vorige controles opgemerkt 
dat de RGA uitgaven doet die niet expliciet vallen onder de opdrachten die in haar organiek 
besluit zijn gedefinieerd, onder meer: 

• de financiering van verschillende welzijnsprojecten ten voordele van de gevangenissen 
(zie punt 2.2);

• de aankoop van materieel dat niet direct bruikbaar is voor haar activiteiten. 

2	 Algemene	boekhouding

2.1	 Arbeidslonen
Omdat de RGA haar personeelsuitgaven niet ten laste hoeft te nemen, bestaat het merendeel 
van de bezoldigingen en sociale lasten (rekeningen 62) uit de arbeidslonen die aan gedeti-
neerden worden betaald. Op grond van artikel 29 van het koninklijk besluit van 28 septem-
ber 2004187 betaalt de RGA verschillende arbeidslonen aan de gedetineerden188 op basis van 
minimumschalen die zijn vastgelegd door een ministerieel besluit van 1 oktober 2004. De 
minimumschalen van de arbeidslonen werden sindsdien niet geïndexeerd. Dat komt neer op 
een waardevermindering met nagenoeg 35 % van de verloning per uur in reële termen. 

Tabel 10 – Evolutie van de arbeidslonen per type voor de boekjaren 2016 tot 2018 (in euro)

Kernindicator 2016 2017 2018 Verschil    
2016-2018

Gemiddelde gevangenispopulatie 10.619,00 10.471,40 Niet vermeld Niet vermeld

Personeelskosten 2016 2017 2018 Verschil    
2016-2018

Arbeidslonen voor werk in een 
werkplaats 

3.827.359,89 4.042.754,71 3.918.071,12 90.711,23

Arbeidslonen voor huishoudelijk werk 3.442.000,00 3.424.000,00 3.368.259,69 -73.740,31 

Arbeidslonen voor beroepsopleiding 92.946,72 101.492,62 95.209,47 2.262,75 

Vergoedingen in geval van sociale 
conflicten

78.235,31 3.119,22 70.991,03 -7.244,28 

Vergoedingen voor invaliditeit 
ingevolge een arbeidsongeval

97.357,79 110.669,69 92.007,37 -5.350,42 

Totaal 7.537.899,71 7.682.036,24 7.544.538,68 6.638,97

Bronnen: jaarverslagen van het DG EPI en resultatenrekeningen van de RGA

187 Het koninklijk besluit van 28 september 2004 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van 
de Regie van de Gevangenisarbeid als staatsdienst met afzonderlijk beheer.

188 Er worden drie soorten arbeidslonen betaald aan gedetineerden:
 •   een verloning per uur voor werk in een werkplaats (eigen productie);
 •   een arbeidsloon per stuk voor werk in een werkplaats ten behoeve van een ondernemer;
 •   een verloning per uur voor huishoudelijk werk in penitentiaire inrichtingen.
 De RGA betaalt bovendien vergoedingen voor tijdelijke of blijvende ongeschiktheid als gevolg van een arbeidson-

geval in de gevangenis, voor deelname aan een beroepsopleiding en voor de onmogelijkheid om aan het arbeids-
aanbod te kunnen deelnemen bij sociale conflicten. 
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Het bedrag van de arbeidslonen is relatief stabiel en komt neer op een gemiddeld inkomen 
van 733,62 euro per jaar per gedetineerde in 2017. 

Voor het werken in een werkplaats stelt het Rekenhof grote verschillen vast in het gemid-
delde bedrag van de arbeidslonen per site. Het onderstreept ook het grote aantal verschil-
lende loonschalen binnen eenzelfde werkplaats en significante verschillen in bezoldiging 
tussen sites voor eenzelfde werk. Door die toestand ontstaat een risico op willekeur en 
discriminatie en ontstaat er meer administratief werk. 

Het Rekenhof merkt in dat verband op dat de ministerraad op 5 april 2019 twee ontwerpen 
van koninklijk besluit heeft goedgekeurd waarbij enerzijds de vergoeding wordt vastgelegd 
van gedetineerden die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval in de gevangenis, en waarbij 
anderzijds het bedrag en de voorwaarden worden vastgelegd voor de toekenning van de in-
komsten uit de aangeboden arbeid en van de opleidingstoelage en de voorwaarden waaron-
der de tijd die in de gevangenis werd besteed aan opleidingsactiviteiten wordt gelijkgesteld 
met arbeidstijd. Dat laatste ontwerp voorziet in een stijging van de minimale arbeidslonen 
per uur en definieert een gemiddelde uurverloning voor stukwerk. 

2.2	 Welzijnsprojecten
Op grond van een ruime interpretatie van zijn ondersteunende opdrachten189 heeft de be-
heercommissie van de RGA op 19 juni 2007 het principe goedgekeurd om welzijnsprojecten 
in de gevangenissen te financieren. De uitgaven in kwestie dekken diensten en diverse goe-
deren ten voordele van penitentiaire inrichtingen (bijvoorbeeld de inrichting van lokalen, 
sportinstallaties, de aankoop van elektrische apparaten, yoga- en muzieklessen, preventie-
acties over rook- en drugsverslaving, fonds voor slachtofferhulp door de tewerkstelling van 
gedetineerden enz.). 

Die uitgaven bedroegen 627.531 euro in 2017 en 368.672 euro in 2018 (10.330.281 euro over de 
periode 2008-2018). Het Rekenhof onderstreept dat een expliciete reglementaire basis hier-
voor ontbreekt en dat het parlement onvoldoende wordt geïnformeerd over die projecten. 
Ze zijn immers opgenomen in de begrotingsrubriek Algemene werkingskosten van de RGA, 
waardoor ze minder goed zichtbaar zijn. Ze worden bovendien niet vermeld in de algemene 
beleidsnota’s noch in de verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting van de FOD 
Justitie. Het Rekenhof stelt de laatste twee jaren wel een beperking van die projecten vast. 

Het Rekenhof beveelt aan een afzonderlijk begrotingsartikel op te nemen voor de kredieten 
die worden besteed aan de welzijnsprojecten, om de activiteiten van de RGA transparanter 
te maken en de primauteit van het parlement op budgettair vlak in acht te nemen. De RGA 
wijst er in dat verband op dat sinds 1 januari 2019 in detail maandelijks wordt gerapporteerd 
in eBMC. 

Het Rekenhof merkt daarnaast op dat een significant deel van de aankopen in het kader 
van die projecten had moeten worden geboekt op de balans (als vast actief) en niet bij de 
kosten. Het nettoactief van de RGA is dus vertekend. Het niet-integreren van die activa in 
de inventaris van de RGA of in die van het DG EPI is bovendien in strijd met de boekhoud-

189 Artikel 142 van de programmawet van 30 december 2001 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 september 2004.
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regels en vormt een risico voor de vrijwaring van de middelen van de federale Staat. Om dat 
te verhelpen beveelt het Rekenhof aan de eigendom van de activa in kwestie over te dragen 
naar het DG EPI, om ze te laten opnemen, opvolgen en waarderen in de inventaris van de 
gevangenissen. 

3	 Interne	beheersing

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er geen coherent en compleet systeem van interne 
beheersing is, in strijd met de verplichtingen vastgelegd door het koninklijk besluit van 
17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de 
federale uitvoerende macht. 

Er ontbreken meer bepaald een overzicht en een evaluatie van de risico’s, hoewel die door 
de activiteiten van de RGA juist talrijk zijn: 

• operationele risico’s (gezondheidsrisico’s190, handelsrisico’s, lichamelijke ongevallen, 
diefstallen, fraude enz.);

• risico’s in verband met de rapportering (betrouwbaarheid, naleving van termijnen, 
transparantie); 

• conformiteitsrisico’s (naleving van toepasselijke wetten, besluiten en reglementen).

De bestaande activiteiten van interne beheersing zijn ontoereikend voor de meeste operati-
onele cycli, onder meer door leemten in de documentatie van de procedures, het gebrek aan 
integratie van de IT-toepassingen en beperkte personeelsbezetting (in het bijzonder voor de 
administratieve functies). 

Zo wijst het Rekenhof op: 

• leemten bij de inventarisering (identificatie en lokalisatie van de goederen);
• het ontbreken van een permanente inventaris op computer;
• de gebrekkige betrouwbaarheid van sommige operationele processen, in het bijzonder 

de facturatie van de verkopen (zie punt 2.2);
• de ontoereikende controlemaatregelen voor de aankoop- en thesauriecyclus;
• het ontbreken van controlemaatregelen voor gevoelige goederen (zoals IT-materieel en 

smartphones, zie punt 4). 

De RGA benadrukt dat het ingewikkeld is een volledig systeem van interne beheersing te 
implementeren. Hiervoor zal bekwaam personeel nodig zijn dat het COSO-model kent. 

190 Onder meer voor de activiteiten in de bakkerij, de kaasmakerij en de veeteelt.



OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2018 VAN DE ADBA’S EN AOI’S / 103

4	 Governance

De beheerscommissie van de RGA bestaat uitsluitend uit leden van het DG EPI. De direc-
teur-generaal van het DG EPI zit ambtshalve de commissie voor. De leidend ambtenaar van 
de RGA heeft bovendien geen stemrecht. Het Rekenhof is van oordeel dat door die toestand 
belangenconflicten kunnen ontstaan gelet op de talrijke commerciële en operationele be-
trekkingen tussen de RGA en het DG EPI. 

Het stelt voor de beheerscommissie open te stellen voor leden van diverse herkomst, zoals 
dat het geval is bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), dat 
eveneens van de FOD Justitie afhangt. 

Het Rekenhof beveelt de RGA bovendien aan richtlijnen191 goed te keuren om haar intern 
beleid van tenlasteneming van kosten en terbeschikkingstelling van gevoelige goederen 
voor haar personeel, haar leidend ambtenaren en de leden van de beheerscommissie te 
vervolledigen (in aanmerking komende functies, toegekende budgetten, nadere regels voor 
toekenning enz.). 

5	 Conclusies	en	aanbevelingen	

De Regie vermeldt aanzienlijke uitgaven voor de financiering van de welzijnsprojecten in de 
gevangenissen, zonder dat daar een expliciete reglementaire grondslag voor bestaat en zon-
der het parlement daar afdoende over te hebben geïnformeerd. Een deel van die uitgaven 
(aankoop van goederen) had in de balans moeten worden geboekt in plaats van als kosten.

De arbeidsvergoedingen die aan de gedetineerden worden betaald, worden berekend op 
basis van minimumschalen die sinds 2004 niet meer zijn geïndexeerd. Er zijn per vestiging 
grote verschillen tussen de gemiddelde bedragen van de betaalde vergoedingen, en de ves-
tigingen betalen uiteenlopende vergoedingen voor hetzelfde werk. Het Rekenhof merkt op 
dat de ministerraad op 5 april 2019 twee ontwerpen van koninklijk besluit heeft goedge-
keurd die aan deze opmerkingen gedeeltelijk tegemoet kunnen komen.

Tot slot beveelt het Rekenhof aan een coherent en volledig internebeheersinssysteem in te 
voeren, overeenkomstig de voorschriften van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007, 
en maatregelen van good governance goed te keuren. 

191 Bijvoorbeeld via het huishoudelijk reglement van de beheerscommissie.
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Bijlage 1

Kerncijfers

De kerncijfers in volgende tabellen komen uit de algemene rekeningen opgesteld door de 
ADBA’s en AOI’s. Ze houden dus geen rekening met de correcties die het Rekenhof noodza-
kelijk acht na zijn controle.



1081	 Administratieve	diensten	met	boekhoudkundige	autonomie

Naam Balanstotaal Opbrengsten Kosten Economisch 
resultaat Ontvangsten Uitgaven Budgettair 

resultaat

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
de Provinciën

281.341.033,61 18.436.263,66 19.236.781,82 -800.518,16 18.346.733,16 17.089.518,77 1.257.214,39

Belgisch Telematica-
onderzoeksnetwerk

30.441.379,52 17.964.239,52 17.774.238,42 190.001,10 18.373.753,00 17.502.223,00 871.530,00

Centrale dienst voor Duitstalige 
vertaling

465.183,03 157.142,27 118.012,82 39.129,45 157.142,27 110.900,28 46.241,99

Centrum voor Internationale 
Conferenties Egmont II-Egmontpaleis

1.059.430,18 565.896,71 285.177,05 280.719,66 577.331,00 353.477,00 223.854,00

Consulaire Zaken 42.662.795,17 40.548.895,55 35.065.102,41 5.483.793,14 40.188.553,00 35.401.910,00 4.786.643,00

Dienst voor Wetenschappelijke en 
Technische Informatie

4.789.085,76 1.354.549,78 1.349.213,35 5.336,43 1.354.549,78 1.322.111,30 32.438,48

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele 
Veiligheid

1.327.422,29 673.819,70 1.950.337,03 -1.276.517,33 673.819,70 1.948.500,32 -1.274.680,62

Fedorest 22.577.308,65 34.866.533,52 41.790.888,30 -6.924.354,78 34.866.016,73 41.644.002,01 -6.777.985,28

Internationaal perscentrum 11.319.563,79 5.494.937,14 5.494.937,14 0,00 3.300.934,00 5.487.456,00 -2.186.522,00

Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen te Brussel

27.353.996,62 37.057.070,63 36.733.393,61 323.677,02 34.741.301,51 33.451.651,89 1.289.649,62

Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Ruimte-aëronomie

14.686.070,38 13.636.580,17 14.725.011,40 -1.088.431,23 17.564.021,21 13.588.692,36 3.975.328,85

Koninklijk Meteorologisch Instituut van 
België

17.331.525,40 16.441.885,64 16.739.755,50 -297.869,86 16.511.418,45 14.971.320,79 1.540.097,66

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 330.742.237,73 20.668.742,85 17.413.961,23 3.254.781,62 17.517.768,33 20.009.169,79 -2.491.401,46

Koninklijke Bibliotheek van België 749.304.291,18 17.847.126,60 16.891.987,43 955.139,17 16.777.657,98 16.399.332,04 378.325,94

Koninklijke Munt van België 182.463.317,29 5.647.613,29 42.112.008,86 -36.464.395,57 49.397.072,67 53.805.078,46 -4.408.005,79
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Naam Balanstotaal Opbrengsten Kosten Economisch 
resultaat Ontvangsten Uitgaven Budgettair 

resultaat

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis te Brussel  

658.232.962,44 18.671.487,62 18.459.973,01 211.514,61 17.432.370,33 16.061.458,54 1.370.911,79

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België

1.538.696.014,79 20.387.652,68 18.632.372,51 1.755.280,17 17.956.779,01 18.017.841,55 -61.062,54

Koninklijke Sterrenwacht van België 22.239.009,02 14.829.793,77 14.806.104,70 23.689,07 16.405.366,33 13.877.015,43 2.528.350,90

Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie

15.737.667,65 14.168.315,12 14.023.917,93 144.397,19 14.837.935,00 15.743.782,00 -905.847,00

Nationale Veiligheidsoverheid 7.625.347,52 5.056.197,22 1.383.199,13 3.672.998,09 5.064.565,00 3.225.949,00 1.838.616,00

Poolsecretariaat 3.129.982,99 3.875.374,01 5.703.319,61 -1.827.945,60 3.589.375,81 3.704.201,01 -114.825,20

Regie van de Gevangenisarbeid 43.760.952,31 15.275.680,84 15.561.860,84 -286.180,00 14.891.871,00 13.174.326,00 1.717.545,00

Restauratie- en Hoteldienst van 
Defensie

13.797.218,83 18.037.865,45 18.069.961,18 -32.095,73 18.687.970,00 18.179.996,00 507.974,00

Sociale Activiteiten 217.406,45 545.525,29 638.782,82 -93.257,53 552.411,00 545.450,00 6.961,00

Staatsdienst met afzonderlijk 
beheer belast met het beheer van de 
identiteitskaarten

60.988.978,86 65.628.871,12 57.967.548,02 7.661.323,10 60.502.364,63 56.801.170,56 3.701.194,07



1102	 Administratieve	openbare	instellingen	met	ministerieel	beheer

Naam Balanstotaal Opbrengsten Kosten Economisch 
resultaat Ontvangsten Uitgaven Budgettair 

resultaat

Federaal Agentschap 
voor  Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten

127.605.167,47 86.577.978,55 84.739.874,28 1.838.104,27 86.577.978,55 86.577.978,55 0,00

Federaal Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers

173.582.152,97 287.737.587,61 371.200.031,25 -83.462.443,64 287.614.915,54 373.379.148,79 -85.764.233,25

Federaal Agentschap voor de Schuld 332.953,65 2.284.200,00 1.985.441,20 298.758,80 2.284.200,00 2.515.156,73 -230.956,73

Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen

181.220.969,27 167.875.684,72 194.695.585,43 -26.819.900,71 173.362.634,08 178.699.967,36 -5.337.333,28

Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen – dierlijke fondsen

60.197.896,12 15.045.099,41 13.487.694,26 1.557.405,15 14.662.590,33 13.645.252,48 1.017.337,85

Federaal Planbureau 9.846.952,96 11.453.304,65 11.448.409,37 4.895,28 11.453.033,13 11.226.840,24 226.192,89
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3	 Administratieve	openbare	instellingen	met	beheersautonomie

Naam Balanstotaal Opbrengsten Kosten Economisch 
resultaat Ontvangsten Uitgaven Budgettair 

resultaat

Bureau voor Normalisatie 14.206.249,55 9.663.667,89 9.223.627,34 440.040,55 9.386.167,89 9.176.889,82 209.278,07

Centrale Dienst voor de Sociale en 
Culturele Actie van het Ministerie 
van Landsverdediging

236.217.795,32 197.620.673,44 197.854.222,97 -233.549,53 34.145.535,35 34.828.508,57 -682.973,22

Controledienst voor de 
Ziekenfondsen en Landsbonden 
van Ziekenfondsen

5.112.351,87 5.901.943,95 5.653.960,20 247.983,75 6.073.646,81 5.715.154,76 358.492,05

Delcredere – Eigen rekening (*) 3.331.745.854,00 64.404.981,00 12.452.034,00 51.952.947,00 7.968.046,00 51.954.347,00 -43.986.301,00

Delcredere – Rekening van de 
Staat

659.482.756,80 6.598.653,95 1.069,91 6.597.584,04 7.180.063,00 1.070,00 7.178.993,00

Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle

34.741.543,57 27.676.908,51 26.335.470,27 1.341.438,24 27.210.326,00 25.017.629,00 2.192.697,00

Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg

18.423.865,49 20.196.476,02 20.237.865,71 -41.389,69 20.196.476,02 20.196.476,02 0,00

Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen

5.763.790,38 7.220.424,81 7.227.473,04 -7.048,23 7.220.424,81 7.215.567,10 4.857,71

Koninklijke Muntschouwburg 14.791.409,33 48.049.028,11 53.432.212,97 -5.383.184,86 48.049.028,11 53.379.779,94 -5.330.751,83

Nationaal Geografisch Instituut 14.869.979,67 17.680.424,68 16.425.249,42 1.255.175,26 17.589.428,16 16.566.295,07 1.023.133,09

Nationaal Orkest van België 2.804.688,93 11.232.441,78 11.051.307,52 181.134,26 11.276.260,34 11.027.860,45 248.399,89
(*) De begroting van Delcredere – Eigen rekening bevat alleen de ontvangsten en uitgaven van de administratie. Hij wordt volledig gefinancierd door de commerciële activiteiten van de Delcredere. 
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Kredietoverschrijdingen

Naam Art. Omschrijving Begroting AUB
Begroting 
(art.79/2-

91 wet 2003) 
Gerealiseerd Overschrij-

dingen AUB

Overschrijding 
(art.79/2-

91 wet 2003)

Federaal Agentschap voor de 
Opvang van Asielzoekers

11 Lonen 64.466.620,00 64.466.620,00 68.271.269,00 3.804.649,00 3.804.649,00

21 Rente op overheidsschuld 1.600,00 1.600,00 2.184,63 584,63 584,63

33 Inkomensoverdrachten vzw’s 92.231.013,00 92.231.013,00 162.290.656,58 70.059.643,58 70.059.643,58

34 Inkomensoverdrachten gezinnen 28.561.105,00 28.561.105,00 32.786.255,87 4.225.150,87 4.225.150,87

43 Inkomensoverdrachten lokale 
overheden

73.193.882,00 73.193.882,00 84.665.606,11 11.471.724,11 11.471.724,11

Poolsecretariaat 33 Inkomensoverdrachten vzw’s 3.201.000,00 3.462.543,56 3.462.543,56 261.543,56 -

Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen

32 Inkomensoverdrachten bedrijven - 17.420,00 17.419,91 17.419,91 -

91 Aflossingen van leningen 324.850,00 354.850,00 349.301,96 24.451,96 -

Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten

35 Inkomstenoverdrachten aan 
internationale instellingen

62.562,00 62.562,00 72.881,00 10.229,00 10.229,00

41 Inkomensoverdrachten binnen 
een institutionele groep

103.789,00 103.789,00 11.576.439,00 11.472.650 11.472.650,00

Federaal Kenniscentrum voor de 
Civiele Veiligheid

41 Inkomensoverdrachten binnen 
een institutionele groep

- - 1.323.230,66 1.323.230,66 1.323.230,66

Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie

12 Aankoop niet-duurzame 
goederen en diensten 

3.438.252,00 3.438.252,00 3.904.455,24 466.203,24 466.203,24
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Naam Art. Omschrijving Begroting AUB
Begroting 
(art.79/2-

91 wet 2003) 
Gerealiseerd Overschrij-

dingen AUB

Overschrijding 
(art.79/2-

91 wet 2003)

Nationale Veiligheidsoverheid 12 Aankoop niet-duurzame 
goederen en diensten

498.000,00 498.000,00 571.588,00 73.588,00 73.588,00

72 Nieuwbouw van gebouwen - - 169.685,00 169.685,00 169.685,00

74 Verwervingen van overige 
investeringsgoederen

12.483,00 12.483,00 1.722.471,00 1.709.988,00 1.709.988,00

Egmont 74 Verwervingen van overige 
investeringsgoederen

174.576,00 174.576,00 203.569,00 28.993,00 28.993,00

Koninklijke Bibliotheek van België 12 Aankoop niet-duurzame 
goederen en diensten

2.361.000,00 2.421.000,00 2.419.966,24 58.966,24 -

Consulaire Zaken 74 Verwervingen van overige 
investeringsgoederen

700.000,00 700.000,00 1.354.772,00 654.772,00 654.772,00

Restauratie- en Hoteldienst van 
Defensie

11 Lonen  en sociale lasten 500.000,00 500.000,00 550.000,00 50.000,00 50.000,00

Koninklijke Sterrenwacht van 
België

41 Inkomstenoverdrachten binnen 
een institutionele groep

- - 22.863,15 22.863,15 22.863,15

Koninklijk Museum voor Kunst en 
Geschiedenis

33 Inkomensoverdrachten vzw’s - - 71.478,20 71.478,20 71.478,20

Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen

12 Aankoop niet-duurzame 
goederen en diensten

2.177.806,00 2.255.222,00 2.225.563,83 47.757,83 -

74 Verwervingen van overige 
investeringsgoederen

553.212,00 598.212,00 590.460,97 37.248,97 -

Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika

12 Aankoop niet-duurzame 
goederen en diensten

1.444.373,00 1.472.893,00 1.607.508,45 163.135,45 134.615,45

74 Verwervingen van overige 
investeringsgoederen

172.855,00 239.335,00 203.367,52 30.512,52 -
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Naam Art. Omschrijving Begroting AUB
Begroting 
(art.79/2-

91 wet 2003) 
Gerealiseerd Overschrij-

dingen AUB

Overschrijding 
(art.79/2-

91 wet 2003)

Koninklijk Meteorologisch 
Instituut van België

12 Aankoop niet-duurzame 
goederen en diensten

2.400.000,00 2.500.000,00 2.453.777,39 53.777,39 -

41 Inkomstenoverdrachten binnen 
een institutionele groep

- - 23.905,48 23.905,48 23.905,48

74 Verwervingen van overige 
investeringsgoederen

650.600,00 930.600,00 808.255,16 157.655,16 -

Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Ruimte-aëronomie

41 Inkomstenoverdrachten binnen 
een institutionele groep

- - 44.746,17 44.746,17 44.746,17

74 Verwervingen van overige 
investeringsgoederen

251.004,00 303.302,00 300.880,82 49.876,82 -

Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën

12 Aankoop niet-duurzame 
goederen en diensten

2.566.409,00 2.783.551,00 2.696.276,61 129.867,61 -

74 Verwervingen van overige 
investeringsgoederen

89.291,00 149.291,00 100.737,60 11.446,60 -
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