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Inleiding
Dit boek, dat het Rekenhof voorlegt aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de 
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bestaat uit twee 
delen.

Het eerste deel betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat vijf hoofdstukken. Het eer-
ste hoofdstuk, Begrotingsuitvoering 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, schetst de evo-
lutie van het begrotingssaldo en van het vorderingensaldo van de gewestelijke entiteit, alsook de 
evolutie van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

Het tweede en derde hoofdstuk zijn gewijd aan de certificering van de algemene rekeningen van 
de gewestelijke entiteit, van de diensten van de regering en van de autonome bestuursinstel-
lingen. Het vierde hoofdstuk geeft een samenvatting van de laatste controleverslagen van twee 
instellingen waarvan de rekeningen niet moeten worden gecertificeerd.

Tot slot is het tweede deel van het boek gewijd aan de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en omvat één hoofdstuk. Dit is gewijd aan de certificering van de alge-
mene rekeningen van de diensten van het Verenigd College.
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I Resultaten van de 
begrotingsuitvoering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor het jaar 2020
I.1 Voorwoord

Om het Brussels Parlement te informeren, geeft dit artikel een overzicht van de resulta-
ten van de uitvoering van de begroting van de diensten van de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (DBHR) voor het jaar 2020.

Na een overzicht van de begrotingsdoelstelling van de gewestelijke entiteit voor het jaar 
2020 stelt het artikel de door de DBHR gerealiseerde begrotingssaldi voor, de door het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) opgestelde berekening van het vorderingen-
saldo van de gewestelijke entiteit en de respectieve evoluties ervan, alsook de structuur van 
de gewestschuld en de evolutie van het uitstaand bedrag ervan. 

Tot slot verstrekt het meer details over de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het 
jaar 2020 en over hun evolutie, die sedert 2015 wordt beïnvloed door de zesde staatshervor-
ming en in 2020 door de COVID-19-gezondheidscrisis, alsook over het uitstaand bedrag 
van de vastleggingen en de begrotingsfondsen.

I.2 Bepaling van de begrotingsdoelstelling

I.2.1 Context en Europees kader 
De gezondheidscrisis had grote gevolgen voor de economie van de Europese landen. Om 
het hoofd te bieden aan die uitzonderlijke situatie, activeerden de Europese instellingen 
in maart 2020 de algemene ontsnappingsclausule uit het stabiliteits- en groeipact. 

Die clausule kan worden ingeroepen als een zware economische recessie de hele Europese 
Unie treft. Ze houdt geen schorsing in van de Europese mechanismen voor toezicht op 
de nationale overheidsfinanciën, maar biedt de lidstaten de mogelijkheid tijdelijk en op 
gecoördineerde wijze af te wijken van het begrotingstraject dat ze normaal gezien zouden 
moeten volgen. Zo mogen de lidstaten alle maatregelen nemen die ze noodzakelijk achten 
om de pandemie te bestrijden en om hun economie te ondersteunen. De maatregelen mo-
gen de leefbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn echter niet in het 
gedrang brengen en ze moeten kunnen worden stopgezet als de omstandigheden die tot de 
maatregelen noopten, zijn verdwenen.
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Op 3 maart laatstleden pleitte de Europese Commissie ervoor de algemene ontsnappings-
clausule te behouden in 2022 en te desactiveren in 20231. De Commissie zal zich evenwel 
soepel opstellen voor lidstaten waar de economische activiteiten nog niet terug op het ni-
veau zitten van december 2019. Op basis van de voorjaarsvooruitzichten 2021 bevestigde 
de Commissie op 2 juni haar standpunt van 3 maart2. Na de desactivering van de algemene 
ontsnappingsclausule zal ze rekening blijven houden met de situatie van elke lidstaat.

Op korte termijn heeft de Commissie de lidstaten aanbevolen hun beleid ter ondersteuning 
van de economie te handhaven in 2021, omdat een voortijdige afbouw van de maatregelen 
grote risico’s zou impliceren. Vanaf volgend jaar, en in zoverre de toestand van de economie 
het mogelijk maakt, moet die steun geleidelijk aan worden stopgezet. De opheffing van die 
steun zal maatregelen vergen om het herstel en de veerkracht van de economie, en in het 
bijzonder de werkgelegenheid en de investeringen te bevorderen. De Europese Commissie 
zal tijdens het volgende Europees Semester voor de coördinatie van het economisch beleid 
preciseren op welke elementen ze zich zal baseren om te beoordelen of de lidstaten die 
aanbevelingen in acht hebben genomen.

I.2.2 Begrotingsdoelstellingen en –trajecten voor België en voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

I.2.2.1 Stabiliteitsprogramma 2020-2023 voor België
België heeft zijn stabiliteitsprogramma op 30 april 2020 ingediend bij de Europese Commissie. 
Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 13 december 20133 werd het stabiliteits-
programma vooraf voorgelegd aan het Overlegcomité, dat er op 29 april 2020 akte van nam. 

De informatie in dat programma berust op de financiële gegevens die toen beschikbaar 
waren, onder meer de economische perspectieven van de Nationale Bank van België (NBB) 
en van het Federaal Planbureau van 8 april 2020, alsook het advies van de Hoge Raad van 
Financiën van 27 april 2020. Door de evolutie van de pandemie raakten die economische 
vooruitzichten achterhaald, evenals de budgettaire implicaties van de antwoorden die de 
overheid bood. De reikwijdte en relevantie van het stabiliteitsprogramma moeten derhalve 
sterk worden gerelativeerd.

In zijn aanbevelingen van 20 juli 20204 aangaande het voornoemde stabiliteitsprogramma, 
had de Europese Raad België aangemoedigd om, in navolging van de algemene ontsnap-
pingsclausule uit het stabiliteits- en groeipact, alle nodige maatregelen te nemen om de 
pandemie efficiënt te kunnen bestrijden, om de economie te stimuleren en om de daaruit 

1 Europese Commissie, Een jaar na de uitbraak van COVID-19: de respons vanuit het begrotingsbeleid, Mededeling van 
de Commissie aan de Raad, Brussel, 3 maart 2021, COM (2021) 105 final. Beschikbaar op www.eur-lex.europa.eu.

2 Europese Commissie, Coördinatie van het economisch beleid in 2021: COVID-19 overwinnen, het herstel ondersteunen 
en onze economie moderniseren, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investe-
ringsbank, Brussel, 2 juni 2021, COM (2021) 500 final. Beschikbaar op www.eur-lex.europa.eu. 

3 Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschaps-
commissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur 
in de Economische en Monetaire Unie.

4 Raad van de Europese Unie, Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2020 van België en 
met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2020 van België, Brussel, 20 juli 2020 (2020/C 282/01). 
Beschikbaar op www.eur-lex.europa.eu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=COM:2021:105:FIN
http://www.eur-lex.europa.eu.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0500
http://www.eur-lex.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0501
http://www.eur-lex.europa.eu
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voortvloeiende heropleving te ondersteunen. Bovendien had de Raad aanbevolen om, zodra 
de economische omstandigheden dat mogelijk maken, een begrotingsbeleid te voeren om 
op middellange termijn veilige begrotingssituaties tot stand te brengen en de houdbaar-
heid van de schuld te waarborgen, en daarbij de investeringen te bevorderen. Tot slot had 
de Raad aanbevolen de algehele veerkracht van het gezondheidszorgstelsel te versterken en 
ervoor te zorgen dat kritieke medische producten beschikbaar zijn.

I.2.2.2 Evaluatie van de begrotingsrealisaties 2020 door de Europese Commissie 
Aangezien de procedures uit het stabiliteits- en groeipact niet worden geschorst door de 
activering van de algemene ontsnappingsclausule, heeft de Commissie op 2 juni 2021 het 
verslag voorgelegd waarin artikel 126, § 3, van het Verslag betreffende de werking van de 
Europese Unie voorziet, en waarin ze de begrotingssituatie voor 2020 van elke lidstaat 
analyseert in het licht van de door het Verdrag opgelegde criteria inzake het tekort en de 
schuld. Het verslag concludeert dat België, net als vele andere lidstaten, niet voldeed aan de 
criteria, aangezien het overheidstekort in 2020 hoger was dan de in het verdrag vooropge-
stelde referentiewaarde van 3 % van het bbp5 en de schuld van de overheidsadministraties 
hoger was dan de in het verdrag vooropgestelde referentiewaarde van 60 % van het bbp6 en 
niet aan een bevredigend tempo is verminderd. 

De Commissie was evenwel van oordeel dat er in dat stadium geen beslissing moest worden 
genomen over een eventuele onderwerping van de lidstaten aan de procedure bij buiten-
sporige tekorten. De begrotingssituatie van de lidstaten zal opnieuw worden bekeken op 
basis van de economische vooruitzichten in het najaar van 2021 en op basis van de ontwer-
pen van begrotingsplannen die de lidstaten van de eurozone in oktober 2021 voorleggen.

I.2.2.3 Traject van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In haar algemene beleidsverklaring 2019-2024 had de Brusselse regering zich ertoe verbon-
den een stabiel begrotingstraject aan te houden dat instaat voor een structureel evenwicht, 
maar dat de globale fiscale druk voor de Brusselse gezinnen niet verhoogt.

Voorts preciseerde de regering dat de mogelijkheid om een deel van de strategische in-
vesteringen van deze legislatuur buiten het begrotingstraject te houden, blijft bestaan en 
jaarlijks zal worden geëvalueerd bij de uitwerking van het stabiliteitsprogramma.

Naast de inroeping van de algemene ontsnappingsclausule7 om onder bepaalde voorwaar-
den maatregelen te neutraliseren die werden genomen om de pandemie te bestrijden, 
heeft de Brusselse regering in 2020, net als de voorgaande jaren, uit eigen beweging de 
bedragen voor strategische investeringen geneutraliseerd8 bij de berekening van haar ESR-
vorderingensaldo ex ante.

Bij de evaluatie van de naleving van het preventieve luik van het stabiliteits- en groei-
pact kan enige soepelheid worden toegestaan aan de lidstaat (maar niet aan de diverse 

5 In 2020 beliep het overheidstekort van België, inclusief de investeringen, 9,4 % van het bbp.
6 In 2020 beliep de schuld van de Belgische overheidsadministraties 114,1 % van het bbp.
7 Aangeduid als “general escape clause COVID-19” in de ordonnantie van 4 december 2020 houdende de aanpassing 

van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020.
8 Grootschalige investeringen met een significante economische impact.
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deelstaten afzonderlijk). De federale regering en de deelstaatentiteiten zijn in 2018 gestart 
met een onderhandelingsproces met de Europese Unie opdat de flexibiliteitsclausule zou 
kunnen worden uitgebreid tot die zogenoemde “strategische” investeringsuitgaven, waar-
door die buiten beschouwing zouden kunnen blijven bij de Belgische begrotingsinspan-
ning. De Europese Unie heeft België vooralsnog geen toestemming gegeven om van die 
clausule gebruik te maken.

In afwachting van die eventuele herziening heeft het stabiliteitsprogramma 2020-2023, net 
als de voorgaande programma's, geen rekening gehouden met de neutralisatie van derge-
lijke investeringen.

In zijn analyse van de aanpassing van de begroting 2020 deelde het Rekenhof aan het 
Brussels Parlement mee dat de berekening van het vorderingensaldo van het gewest berust-
te op een bekritiseerbare hypothese, namelijk het feit dat in totaal 476,1 miljoen euro aan 
strategische investeringen die in de begroting waren ingeschreven, niet werden meegeteld.

De lijst van die investeringen in het verslag dat namens de Commissie voor de Financiën 
en de Algemene Zaken werd opgemaakt over de ontwerpen van aanpassing van de begro-
tingen van het gewest voor het jaar 20209, vermeldt evenwel een bedrag van 475,9 miljoen 
euro, dat als volgt is samengesteld:

• 436,6 miljoen euro voor de investeringen met betrekking tot de mobiliteit, de openbare 
werken en het openbaar vervoer10; 

• 39,3 miljoen euro voor investeringen met betrekking tot de veiligheid, ingevolge de 
aanslagen uit 2016. 

Aangezien de kredieten voor investeringen met betrekking tot de veiligheid daalden 
(-1,7 miljoen euro) door toedoen van een overdrachtenbesluit van 17 december 2020, be-
lopen de definitieve uitgavenramingen voor strategische investeringen 474,2 miljoen euro 
voor het jaar 2020.

I.3 Begrotingssaldi van de DBHR en vorderingensaldo opgesteld door 
het Instituut voor de Nationale Rekeningen

I.3.1 Begrotingssaldi van de DBHR 
Het brutobegrotingssaldo11 dat blijkt uit de uitvoering van de middelenbegroting en van de 
algemene uitgavenbegroting van de DBHR, stemt overeen met het verschil tussen de to-
tale ontvangsten12 en de aangerekende uitgaven (vereffeningen) in termen van vastgestelde 
rechten. 

9 Parl. doc. Bru – A-263/2 – 2020/2021, Verslag van 23 november 2020 over de ontwerpen van ordonnantie houdende 
de aanpassing van de middelenbegroting en van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest voor het begrotingsjaar 2020, alsook de ontwerpen van verordening houdende de aanpassing van de mid-
delenbegroting en van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020, 
uitgebracht namens de commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken van het Brussels Parlement.

10 Waarvan 211,2 miljoen euro in het kader van het meerjareninvesteringsplan van de MIVB.
11 Hoewel het begrip brutobegrotingssaldo, waarin de schuldverrichtingen verwerkt zijn, niet formeel wordt ge-

bruikt, zal het in dit artikel toch worden gebruikt zoals dat gebruikelijk is in de Rekenhofverslagen over het onder-
zoek van de ontwerpbegrotingen van de verschillende deelstaatentiteiten.

12 Sinds boekjaar 2011 worden alle opbrengsten uit langetermijnleningen aangerekend op de begroting.
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Daartoe omvatten de definitieve uitgavenkredieten voor het jaar 202013 en de realisaties, 
aangerekend op de uitvoeringsrekening van de begroting van de DBHR, de uitgaven voor 
de strategische investeringen voor infrastructuur in de domeinen mobiliteit en veiligheid 
(474,2 miljoen euro voor de ramingen en 438,3 miljoen euro voor de realisaties), alsook 
de uitgaven voor de COVID-19-gezondheidscrisis (694,1 miljoen euro voor de ramingen 
en 631,4 miljoen euro voor de realisaties). Die uitgaven hebben een negatieve impact op 
de geraamde en de gerealiseerde begrotingssaldi van de DBHR. De berekening van het 
geraamde vorderingensaldo van de gewestelijke entiteit daarentegen (geconsolideerde be-
grotingen van alle instellingen die tot de perimeter van het gewest behoren, cf. punt I.3.2.3 
ESR-vorderingensaldo) vrijwaarde die uitgaven ten belope van 476,1 miljoen euro voor de 
strategische investeringen en ten belope van 443,2 miljoen euro voor de COVID-uitgaven.

Er is sprake van het nettobegrotingssaldo als de verrichtingen die vallen onder de over-
heidsschuld er niet in zitten: bij de ontvangsten is dat de opbrengst van langetermijnlenin-
gen en bij de uitgaven zijn dat de verrichtingen inzake aflossingen en terugbetaling van de 
schuld, en eventueel ook de teruggekochte overheidseffecten.

Zoals het Rekenhof had aanbevolen, omvatten de aangepaste ontvangsten- en uitgavenbe-
grotingen voor het jaar 2020 niet langer ramingen aangaande verrichtingen in samenhang 
met de gemeentelijke opcentiemen en de opcentiemen van de agglomeratie, die vasthangen 
aan bepaalde gewestelijke belastingen en aan de gewestbelasting op hotels14. Het betreft 
immers geen begrotingsverrichtingen, maar verrichtingen voor rekening van derden15. Ze 
zijn weergegeven in de bijlage bij elk van die begrotingen. De uitvoeringsrekening van de 
begroting bevat een overzicht van de financiële bewegingen die verband houden met het 
mechanisme waarmee de opcentiemen en andere derdenfondsen in fiscale zaken worden 
beheerd (cf. situatie in bijlage 1).

De volgende tabel schetst de geraamde en de gerealiseerde begrotingssaldi van de DBHR 
voor het jaar 2020. 

13 Aangepaste algemene uitgavenbegroting, goedgekeurd op 4 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staats-
blad van 26 januari 2021, zoals gewijzigd door de kredietoverdrachten die na aanpassing werden uitgevoerd tot 
31 december 2020.

14 Het gewest houdt opcentiemen in bij de belastingplichtingen op de ingekohierde belastingen en taksen en stort die 
door aan de gemeenten en aan de Brusselse Agglomeratie in de vorm van maandelijkse voorschotten, in afwach-
ting van een jaarlijkse regularisatie.

15 Artikel 5 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de 
begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC), bepaalt dat de begroting voorziet in alle verrichtingen met 
een financiële afwikkeling die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden, en dat de begroting al 
deze verrichtingen machtigt. Artikel 42 voegt daar het volgende aan toe: “worden alleen aangerekend op de begro-
tingsboekhouding van een bepaald jaar:

 1° als ontvangsten: de tijdens het begrotingsjaar ten voordele van de dienst vastgestelde rechten;
 2° als uitgaven: (…) b) ten laste van de vereffeningskredieten, de bedragen die worden vereffend tijdens het begrotings-

jaar uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenis-
sen.” 
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Begrotingssaldi van de DBHR

 Aangepaste 
begroting 2020  Uitvoering Verschil

Totale begrotingsontvangsten 6.028,0 6.615,0 586,9

Totale begrotingsuitgaven (vereffeningen) 6.750,0 6.005,0 -745,0

Brutobegrotingssaldo	(1) ‐722,0 609,9 1.332,0

Opbrengsten van leningen (2) 1.681,5 2.338,0 656,5

Aflossingen van de schuld (3) 339,7 286,1 -53,6

Nettobegrotingssaldo	(4)=(1)‐(2)+(3) ‐2.063,9 ‐1.442,0 621,9

Bron: Rekenhof, op basis van de aangepaste begrotingen 2020 en van 
de rekening van uitvoering van de begroting 2020 van de DBHR

(in miljoen euro)

Het brutobegrotingssaldo (+609,9 miljoen euro), dat blijkt uit de gegevens van de rekening 
van uitvoering van de begroting van de DBHR, is gunstiger dan het ex ante geraamde saldo 
(-722,0 miljoen euro). Het verschil van 1.332,0 miljoen euro is te verklaren door het feit 
dat de gerealiseerde ontvangsten 587 miljoen euro hoger lagen dan geraamd (voornamelijk 
wegens leningen waarvan de opbrengsten 656,5 miljoen euro hoger lagen dan geraamd) en 
door het feit dat de uitgavenkredieten onderbenut bleven, ten belope van 745 miljoen euro.

Het nettobegrotingssaldo, waaruit de schuldverrichtingen van groep 9 van de economische 
ESR-classificatie (Europees rekeningenstelsel) zijn uitgesloten, beloopt -1.442,0 miljoen 
euro, wat dus gunstiger uitvalt dan geraamd (+621,9 miljoen euro). 

De volgende tabel schetst de evolutie van het verschil tussen de geraamde nettosaldi 
(ex ante) en de gerealiseerde saldi (ex post) in de loop van de boekjaren 2017 tot 2020.

Vergelijking	tussen	de	begrotingssaldi	2017‐2020	ex post en ex ante

 2016 2017 2018 2019 2020

Nettobegrotingssaldo ex ante (1) -384,1 -559,1 -961,4 -1.029,6 -2.063,9

Nettobegrotingssaldo ex post (2) -156,1 -200,7 -599,5 -1.054,1 -1.442,0

Verschil	(2)‐(1) 228,0 358,4 361,9 ‐24,6 621,9

Bron: Rekenhof, op basis van de aangepaste begrotingen en de rekeningen  (in miljoen euro)
van uitvoering van de begroting van de DBHR

Van 2016 tot 2018 wordt een toenemend positief verschil vastgesteld tussen de nettobegro-
tingssaldi ex post en ex ante, voornamelijk vanwege de onderbenutting van de vereffenings-
kredieten. Het boekjaar 2019 luidt echter een ommekeer in. Dat is te verklaren door de ster-
ke teruggang van het percentage van de gerealiseerde ontvangsten in dat boekjaar (93,6 % 
in plaats van een gemiddelde van 98,7 % in de drie voorgaande boekjaren), samen met een 
toegenomen benuttingsgraad van de uitgavenkredieten (95,3 % in plaats van 92,4 %). In 
2020 viel het gerealiseerde nettosaldo gunstiger uit dan geraamd, onder de dubbele impuls 
van het herstel van de gerealiseerde ontvangsten (98,4 %) en de gedaalde benutting van de 
uitgaven (89,0 %). Het verschil was nooit groter dan in die periode.
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Ratio nettobegrotingssaldo/ontvangsten

 2016 2017 2018 2019 2020

Ontvangsten (zonder  
leningopbrengsten)

4.131,5 4.115,7 4.222,5 4.061,1 4.277,0

Nettobegrotingssaldo -156,1 -200,7 -599,5 -1.054,1 -1.442,0

Ratio nettobegrotingssaldo /
ontvangsten

‐3,8	% ‐4,9	% ‐14,2	% ‐26,0	% ‐33,7	%

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen van uitvoering van  (in miljoen euro)
de begroting van de DBHR

De verhouding tussen het nettobegrotingssaldo en de ontvangsten is in de beoogde periode 
gestaag verslechterd, van -3,8 % in 2016 tot -33,7 % in 2020. Een ratio van 0 % betekent dat 
het begrotingsevenwicht is bereikt en dat de ontvangsten zonder leningen de volledige uit-
gaven zonder aflossingen van de schuld dekken. In andere woorden was dus in 2020 minder 
dan twee derde van de uitgaven gedekt door de ontvangsten.

Bovendien stelde het Rekenhof vast dat de begrotingssaldi die voortkomen uit de verrich-
tingen van de algemene rekening van de DBHR voor het jaar 2020, 126 miljoen euro te 
hoog zijn geraamd. Bij de controle van de algemene rekening 2020 van de DBHR stelde het 
Rekenhof immers de volgende elementen vast:

• de excedentaire aanrekening bij de begrotingsontvangsten (60,4 miljoen euro) van vast-
gestelde rechten betreffende boekjaar 2021;

• de niet-aanrekening bij de begrotingsuitgaven (65,6 miljoen euro) van vastgestelde 
rechten betreffende boekjaar 2020, die werden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Rekening houdend met die correcties bedraagt het brutobegrotingssaldo 483,9 miljoen 
euro en het nettobegrotingssaldo -1.568 miljoen euro.

I.3.2 Vorderingensaldo 
Het vorderingensaldo bepaalt de nettofinancieringsbehoefte in ESR-termen. Het wordt door 
het INR berekend op basis van het begrotingssaldo van de DBHR en van de ontvangsten 
en uitgaven van de instellingen die behoren tot de consolidatieperimeter van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald door interne verrichtingen te schrappen16. Dat resul-
taat ondergaat vervolgens correcties als gevolg van de toepassing van de ESR-normen.

16 De synthese van alle ontvangsten- en uitgavenverrichtingen wordt uitgevoerd volgens de criteria van de economi-
sche classificatie en wordt de “economische hergroepering” genoemd.
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Het INR bepaalt in oktober het ESR-vorderingensaldo van de gewestelijke entiteit voor het 
voorgaande jaar op basis van de rapportering van de gegevens van de economische hergroe-
pering, die in mei plaatsvindt bij de Algemene Gegevensbank17 door het bestuur Financiën 
en Begroting, in het kader van de definitieve afsluiting van de economische hergroepering 
van de ontvangsten en de uitgaven van de instellingen die tot de consolidatieperimeter 
behoren. 

Die berekening wordt uitgevoerd los van de controle die het Rekenhof verricht op de begro-
tingsgegevens van de algemene rekening van de DBHR en van de Brusselse instellingen, re-
kening houdend met de termijnen die momenteel gelden voor de opmaak ervan18. Bijgevolg 
kan het INR de vaststellingen die het Rekenhof formuleert in het raam van de certificering 
van de algemene rekening, niet integreren.

De onderstaande tabel schetst de berekening die leidt tot het vorderingensaldo dat het INR 
in oktober 2021 publiceerde19. Het INR publiceert twee saldi: één volgens het concept van 
het ESR, en één waarin de voorschotten (thesauriestroom) van de federale overheid inzake 
gewestelijke opcentiemen zijn opgenomen20.

Vorderingensaldo 2020

 
INR	–	Definitieve	 

afsluiting  
oktober 2021

Begroting van de DBHR 

Ontvangsten (zonder leningopbrengsten – codes 9) 4.277,0

Uitgaven (zonder aflossingen van de schuld – codes 9) 5.718,9

Nettobegrotingssaldo ‐1.442,0

Gewestelijke entiteit (definitieve afsluiting van de economische  
hergroepering)

Ontvangsten economische hergroepering (zonder leningen) 5.305,0

Uitgaven economische hergroepering (zonder aflossingen van de schuld) 6.746,0

Netto	te	financieren	saldo	volgens	de	economische	hergroepering	 ‐1.441,0

Correctie kredietverleningen en deelnemingen (KVD)

Saldo KVD DBHR -6,6

Saldo KVD geconsolideerde instellingen 227,9

Totaal saldo KVD 221,3

Vorderingensaldo	van	de	economische	hergroepering	 ‐1.219,7

17 FOD Beleid en Ondersteuning.
18 De algemene rekening van de gewestelijke entiteit moet ter certificering worden overgezonden aan het Rekenhof 

vóór 31 augustus van het jaar dat volgt op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Het Rekenhof moet zijn 
opmerkingen meedelen ten laatste bij de indiening bij het parlement van de ontwerpordonnantie houdende de 
begroting, namelijk op 31 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar.

19 Instituut voor de Nationale Rekeningen, Nationale rekeningen; overheidsrekeningen 2020, Brussel, 18 oktober 2021. 
Beschikbaar op www.icn.be. De definitieve bepaling van het vorderingensaldo van het jaar 2020 door het INR zal 
echter gebeuren in april 2022 op basis van de geactualiseerde cijfers, de zogeheten “realisatiecijfers”, die worden 
bezorgd door de entiteit.

20 Cf. punt I.3.2.3 ESR-vorderingensaldo.

http://www.icn.be
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INR	–	Definitieve	 

afsluiting  
oktober 2021

ESR-correcties  

- Perimeterverschillen -3,7

- Verschillen in boekingstijdstip 23,6

- Inhoudelijke verschillen -73,5

- Andere verschillen -4,6

Totaal ESR-correcties -58,2

ESR‐vorderingensaldo	 ‐1.277,9

Vorderingensaldo	met	daarin	de	voorschotten	inzake	gewestelijke	
opcentiemen	

‐1.374,5

Bron: Rekenhof, op basis van de publicatie van het INR van 18 oktober 2021,  (in miljoen euro)
van de algemene rekening 2020 en de gegevens van de economische 
hergroepering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

I.3.2.1	 Netto	te	financieren	saldo21 volgens de economische hergroepering
De overgang van het nettobegrotingssaldo naar het netto te financieren saldo van de eco-
nomische hergroepering wordt uitgevoerd rekening houdend met de nettoverrichtingen22 
van alle instellingen die behoren tot de perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
met schrapping van interne verrichtingen, overdrachten binnen de gewestelijke entiteit en 
de toepassing van bepaalde technische aanpassingen. Dat saldo bedraagt -1.441,0 miljoen 
euro voor 2020 volgens het INR.

I.3.2.2 Vorderingensaldo van de economische hergroepering
Om het vorderingensaldo van de economische hergroepering te berekenen op basis van 
het netto te financieren saldo van de economische hergroepering, moeten de ontvangsten 
en uitgaven met code 8 (toekenningen en terugbetalingen van kredieten, deelnemingen en 
vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten) worden geschrapt.

Aangezien het saldo van die verrichtingen voor de hele gewestelijke entiteit 221,3 miljoen 
euro bedraagt, beloopt het netto te financieren saldo van de economische hergroepering 
volgens het INR -1.219,7 miljoen euro. Volgens de methodologie van de economische her-
groepering stemt dat saldo overeen met de consolidatie van het resultaat van de DBHR 
(1.150,8 miljoen euro) en het resultaat van alle autonome bestuursinstellingen die deel uit-
maken van de consolidatieperimeter van de gewestelijke entiteit (-2.370,5 miljoen euro).

I.3.2.3 ESR-vorderingensaldo
De overgang van het vorderingensaldo van de economische hergroepering naar het ESR-
vorderingensaldo verloopt via door het INR uitgevoerde statistische correcties, waarvan 
het bedrag -58,2 miljoen euro beloopt. Ze worden uitgevoerd los van de controle die het 
Rekenhof uitoefent op de algemene rekening van de gewestelijke entiteit. 

21 Het begrip “nettovorderingensaldo” verwijst traditioneel naar een kasoptiek. Het stemt overeen met het nettobe-
grotingssaldo, vermeerderd met het saldo van de thesaurieverrichtingen, en bepaalt theoretisch de aangroei van 
de overheidsschuld. In heel wat publicaties wordt het nettovorderingensaldo vaak verward met het nettobegro-
tingssaldo; het heeft dan alleen betrekking op de begrotingsverrichtingen.

22 Verrichtingen zonder ESR-code 9 (leningopbrengsten en aflossingen van de schuld).
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Dit zijn de voornaamste correcties:

Perimeterverschillen (-3,7 miljoen euro)
Die correctie wil het saldo integreren van de verrichtingen van entiteiten die deel uitmaken 
van de consolidatieperimeter, maar niet zijn opgenomen in de economische hergroepering.

Verschillen in boekingstijdstip (23,6 miljoen euro)
Deze correctie omvat onder meer:

• een negatieve correctie van 22,5 miljoen euro om te neutraliseren dat er een maand ver-
strijkt tussen het moment waarop sommige belastingen23 moeten worden toegerekend 
en het moment waarop ze effectief in de boekhouding van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest worden geregistreerd;

• een positieve correctie van 98,3 miljoen euro met betrekking tot de impact van de op-
centiemen op de personenbelasting, voortvloeiend uit het feit dat de voorschotten24 die 
in de rekeningen van het gewest als ontvangst werden geboekt, in 2020 lager uitvielen 
dan de bedragen die in de loop van het boekjaar effectief werden ingekohierd25. Dat was 
toe te schrijven aan de veel snellere inkohiering van de personenbelasting in het kalen-
derjaar 2020;

• een negatieve correctie van 1,1 miljoen euro in verband met de impact van de opcentie-
men op de belasting voor niet-ingezetenen;

• een negatieve correctie van 43,2 miljoen euro in verband met de overdrachten afkomstig 
van de agglomeratie;

• een negatieve correctie van 1,8 miljoen euro in samenhang met de zesde staatshervor-
ming, overeenstemmend met het verschil tussen de geraamde behoeften van de opera-
toren en hun werkelijke uitgaven26; 

• een negatieve correctie van 0,1 miljoen euro voor emissierechten, die overeenstemt met 
het verschil tussen het bij de ontvangsten aangerekende bedrag (26,4 miljoen euro) voor 
het Klimaatfonds (opbrengst van de toekenning tegen betaling van de emissierechten 
die niet kosteloos worden toegewezen) en het door het INR in ESR-termen berekende 
bedrag (26,3 miljoen euro)27. 

23 Voornamelijk de gewestbelastingen die de Staat int voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
24 Om te voorkomen dat de gewesten zonder middelen komen te zitten, werd een voorschottensysteem ingevoerd: 

de federale overheid stort hun maandelijkse voorschotten die overeenstemmen met 1/12e van de voor het aan-
slagjaar en het desbetreffende gewest geraamde middelen. Een eerste voorlopige afrekening wordt opgemaakt 
zodra de normale aanslagtermijn (18 maanden) is verstreken. Voor de latere regularisaties wordt een maandelijkse 
afrekening opgesteld.

25 Volgens de regels van het ESR 2010 stemmen de ontvangsten niet overeen met de voorschotten, maar met de 
bedragen die in de loop van het boekjaar effectief worden ingekohierd.

26 Die uitgaven zijn nog niet noodzakelijk de definitieve uitgaven voor alle operatoren.
27 Die opbrengsten worden beschouwd als belastingen op de uitstoot die moeten worden gespreid over de rekenin-

gen van de jaren waarin de broeikasgassen werden uitgestoten.
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Inhoudelijke verschillen (-73,5 miljoen euro)
De correctie wegens “een inhoudelijk verschil” omvat:

• een positieve correctie van 36,8 miljoen euro voor de registratie van swaps28; 
• een negatieve correctie van 81,6 miljoen euro om, binnen in de perimeter, uitgaven te 

integreren van eenheden die moeten worden geconsolideerd, maar die niet zijn opgeno-
men in de economische hergroepering; 

• een negatieve correctie van 29,2 miljoen euro betreffende verrichtingen rekening 
houdend met de impact van het mechanisme van groenestroomcertificaten in de 
rekening van het gewest29.

Gebruik van recentere gegevens (-4,6 miljoen euro) 
Deze correctie heeft betrekking op de Europese fondsen (-3,7 miljoen euro) en op de gede-
legeerde opdrachten (-0,9 miljoen euro).

De toepassing van al die correcties leidt tot een ESR-vorderingensaldo van -1.277,9 miljoen 
euro. In de optiek van de voorschotten inzake gewestelijke opcentiemen, die door het INR 
in aanmerking werden genomen ten belope van 96,6 miljoen euro, beloopt dit saldo uitein-
delijk -1.374,5 miljoen euro, wat neerkomt op een tekort dat 856,9 miljoen euro hoger uitvalt 
dat het tekort dat de Brusselse regering had voorzien (-517,6 miljoen euro).

De begrotingsraming van de Brusselse regering berustte op de uitsluiting van de volgende 
elementen, voor in totaal 1.279,3 miljoen euro, uit de berekening van het saldo:

• begrotingsverrichtingen (onderbenutting van kredieten) ten belope van 240 mil-
joen euro;

• uitgaven voor strategische investeringen in verband met mobiliteit en veiligheid 
(476,1 miljoen euro);

• uitzonderlijke steunmaatregelen in het kader van de gezondheidscrisis, door de active-
ring van de algemene ontsnappingsclausule (443,2 miljoen euro);

• ESR-correcties (120 miljoen euro).

Het verschil (-856,9 miljoen euro) tussen de begrotingsdoelstelling van de regering en het 
werkelijke tekort in ESR-termen van de geconsolideerde begrotingen van de gewestelijke 
entiteit, zoals dat werd becijferd door het INR, resulteert uit de volgende elementen:

• de werkelijke onderbenutting van de kredieten (577,2 miljoen euro) is hoger dan ver-
wacht (+337,2 miljoen euro);

• het verschil (-1.194,1 miljoen euro) tussen het bedrag van de door het INR toegepaste 
correcties (-154,8 miljoen euro)30 en het totaal van de positieve correcties (zonder 
onderbenuttingen) die de regering ex ante uitvoerde (1.039,3 miljoen euro).

28 Deze correctie beoogt de intreststromen die verband houden met de swap-verrichtingen die werden geregistreerd 
met ESR-code 2, te herklasseren bij de niet-financiële verrichtingen (ESR-code 8).

29 Het mechanisme van de groene certificaten moet in de ESR-rekeningen worden geregistreerd als een taks-sub-
sidiemechanisme. De impact op het vorderingensaldo vloeit voort uit het verschil tussen de taks ten laste van 
de stroomleveranciers (36,7 miljoen euro) en de certificaten die worden toegekend aan producenten van groene 
stroom (65,9 miljoen euro).

30 Zonder de (positieve) impact van 96,6 miljoen euro van de opcentiemen op de PB.
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In het door het INR berekende vorderingensaldo zijn immers uitgaven opgenomen die 
de regering had geneutraliseerd, te weten de uitgaven voor de strategische investeringen 
(393,6 miljoen euro)31 en de uitgaven voor de maatregelen betreffende de gezondheidscrisis 
(631,4 miljoen euro), waarvan een bedrag van 416,8 miljoen euro wordt beschouwd als mo-
gelijk ressorterend onder de algemene ontsnappingsclausule32.

I.3.2.4 Meerjarenevolutie
De volgende grafiek vergelijkt over verschillende jaren de door de Brusselse regering ge-
raamde vorderingensaldi en de door het INR berekende gerealiseerde vorderingensaldi. Tot 
in 2019 voorzag de Brusselse regering bij de opmaak van haar aangepaste begrotingen elk 
jaar in een vorderingensaldo met nulwaarde. Om tot dat evenwicht te komen, heeft ze uit-
zonderlijke uitgaven voor de migratiecrisis, de veiligheid en de strijd tegen het radicalisme 
geneutraliseerd (in 2016), en deed vervolgens hetzelfde voor de grootschalige investeringen 
(vanaf 2017). In 2020 werden aan die laatste groep de maatregelen betreffende de gezond-
heidscrisis toegevoegd. De door het INR berekende gerealiseerde vorderingensaldi omvat-
ten daarentegen de uitvoering van de uitgaven die de regering bij de voorstelling van de 
begrotingen aan het parlement buiten beschouwing had gelaten.

Evolutie	2016‐2020	van	het	vorderingensaldo	

* Met impact van de autonomiefactor (- 151,8 miljoen euro) in 2018

Bron: Rekenhof, op basis van de aangepaste begrotingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van
de INR-publicatie van oktober 2021 (in miljoen euro)

31 Geconsolideerde begrotingen: werkelijke uitvoering ten voordele van derden.
32 Verslag van het Budgettair Monitoringcomité van de gewestelijke entiteit, februari 2021. 
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I.4 Toestand van de schuld

I.4.1 Geconsolideerde brutogewestschuld 
Op 31 december 2020 bedraagt de door het INR bepaalde geconsolideerde brutoschuld in de 
zin van het Verdrag van Maastricht 8,86 miljard euro33. Ze bestaat uit de directe schuld ten 
belope van 6,40 miljard euro (72,3 % van de totale schuld) en de indirecte schuld ten belope 
van 2,45 miljard euro (27,7 %). 

De volgende grafiek toont de evolutie van de componenten van de geconsolideerde bruto-
schuld (INR-optiek).

Evolutie	van	de	geconsolideerde	brutoschuld	tussen	2016	en	2020	–	INR‐optiek

Bron: INR, notificatie van oktober 2021 (in miljoen euro)

De geconsolideerde brutoschuld is met 2,45 miljard euro toegenomen in vergelijking met 
eind 2019 (+38,2 %) en met 4,20 miljard euro in vergelijking met eind 2016 (+90,0 %). Die 
laatste stijging is toe te schrijven aan de toename van de directe schuld (+149,4 %) en aan 
de toename van de indirecte schuld (+17,1 %) tussen 2016 en 2020.

De volgende tabel toont de evolutie over de periode 2016-2020 van het uitstaand bedrag van 
de verschillende componenten van de geconsolideerde brutogewestschuld volgens de op-
tiek van het Agentschap van de Schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die van 
het INR.

33 Volgens de definitieve notificatie van het overheidstekort en de overheidsschuld aan de Europese Commissie in het 
raam van de procedure voor de buitensporige tekorten van oktober 2021 van het INR.
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Evolutie	van	het	uitstaand	bedrag	van	de	componenten	van	de	geconsolideerde	brutoschuld	
tussen 2016 en 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020
Variatie 
2019‐
2020

Variatie 
2016‐
2020

Agentschap van de 
Schuld

    

Directe schuld (op 
lange termijn)

2.568,8 2.407,3 2.656,3 3.577,0 5.629,0 2.052,0 3.060,3

Vlottende schuld (op 
korte termijn) 

119,3 551,3 708,4 714,8 198,4 -516,3 79,2

Directe gewestschuld  2.688,0 2.958,6 3.364,7 4.291,8 5.827,4 1.535,7 3.139,4

Andere 
geconsolideerde 
gewestelijke schulden

2.039,6 2.051,0 2.177,9 2.241,1 2.437,3 196,2 397,7

Geconsolideerde  
brutogewestschuld  
(ESR	2010)

4.727,6 5.009,6 5.542,6 6.532,9 8.264,8 1.731,9 3.537,1

INR        

Directe schuld (op 
lange termijn)

2.562,8 2.407,3 2.656,3 3.577,0 5.629,0 2.052,0 3.066,3

Vlottende schuld (op 
korte termijn) 

6,0 422,6 617,8 589,7 776,5 186,8 770,5

Directe gewestschuld  2.568,8 2.829,9 3.274,0 4.166,7 6.405,5 2.238,8 3.836,8

Indirecte schuld 2.093,3 2.079,5 2.217,4 2.242,0 2.452,1 210,1 358,8

Geconsolideerde 
brutoschuld volgens 
het INR

4.661,8 4.909,9 5.491,5 6.408,8 8.857,7 2.448,9 4.195,9

Verschil brutoschuld 
Agentschap van de 
Schuld/INR

65,8 99,7 51,1 124,1 -592,9 -717,0 -658,8

Bron: Rekenhof, op basis van het jaarverslag 2020 van het Agent-
schap van de Schuld en van de INR-publicatie van oktober 2021 

(in miljoen euro)

De bedragen van de geconsolideerde brutogewestschuld in de zin van ESR-201034, opge-
nomen in het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld, verschillen van de bedragen 
die het INR in oktober 2021 publiceerde op de site van de Nationale Bank van België. In 
2020 heeft het verschil (-592,9 miljoen euro) voornamelijk betrekking op het uitstaand be-
drag van de vlottende kortetermijnschuld, dat in het verslag van het Agentschap van de 
Schuld 578,1 miljoen euro lager ligt dan het bedrag dat het INR publiceerde. Het INR houdt, 
in tegenstelling tot het Agentschap van de Schuld, immers geen rekening met het credit-
saldo van de lopende rekeningen van de DBHR (176,8 miljoen euro), noch met de termijn-
beleggingen (401,3 miljoen euro).

34 De begrotingsverrichtingen worden aangerekend in termen van vastgestelde rechten.
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Met betrekking tot de schulden van de te consolideren gewestelijke instellingen (d.i. de in-
directe schuld volgens het INR) heeft het Agentschap van de Schuld zich er sedert 2018 op 
toegelegd, zowel voor het lopende jaar als voor de voorgaande jaren, de verschillen te doen 
afnemen die niet alleen zouden voortvloeien uit het moment waarop de inlichtingen wor-
den verzameld. Op 31 december 2020 beloopt het verschil in absolute waarde tussen die 
twee bronnen 14,8 miljoen euro, tegenover 0,9 miljoen euro het jaar voordien.

I.4.2 Directe gewestschuld35

I.4.2.1 Totaal uitstaand
De directe gewestschuld (of schuld in strikte zin) bestaat uit de langetermijnschuld (lenin-
gen op meer dan een jaar)36 en de kortetermijnschuld (oftewel vlottende schuld, waarbij de 
looptijd van de leningen minder bedraagt dan een jaar). Ze bestaat uit de cumulatie van de 
netto te financieren saldi37 van de diensten van de regering sedert de oprichting van het 
gewest.

In 2020 steeg het uitstaand bedrag van de directe schuld met 1.535,7 miljoen euro in vergelij-
king met eind 2019 (+35,8 %). Die stijging situeert zich vooral bij de langetermijnschuld, die 
met 2.052,0 miljoen euro (+57,4 %) toenam. De kortetermijnschuld daalde met 516,3 mil-
joen euro (-72,2 %). 

De stijging van de schuldgraad in 2020 is voornamelijk te verklaren door de maatregelen 
en de gevolgen van de gezondheidscrisis, maar ook door de initieel geplande strategische 
investeringen.

I.4.2.2	 Langetermijnfinancieringen
In 2020 voerde het gewest in totaal 2.338 miljoen euro38 aan consolidaties uit (langetermijn-
leningen), waarvan 2.242 miljoen euro aan operaties in 2020 werden aangegaan39.

Dat totale consolidatievolume omvat de nieuwe financieringen (2.052 miljoen euro) en de 
hernieuwing van de schuld die in 2020 op vervaldag kwam40 (286 miljoen euro).  

35 Cijfers van het verslag 2020 van het Agentschap van de Schuld.
36 Buiten de herfinanciering van de terugbetaalde leningen (aflossingen).
37 Jaarsaldi in kastermen.
38 Het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld vermeldt een bedrag van 2.369 miljoen euro op bladzijde 27. 

Toen het Agentschap over dat bedrag werd bevraagd, bleek het bedrag foutief te zijn en moest het worden terug-
gebracht tot 2.338 miljoen euro, want een lening van 31 miljoen euro bleek dubbel te zijn geboekt.

39 Het verschil (-96 miljoen euro) met de totale langetermijnfinancieringen die zijn toegerekend aan het boekjaar 
2020 (2.338 miljoen euro) is te verklaren door het feit dat die laatste ook operaties omvatten die al in 2013 en 
2019 werden gesloten, voor in totaal 126 miljoen euro, maar die niet op de betrokken boekjaren werden geboekt, 
maar een financiering van 30 miljoen euro in het raam van een forward rate agreement voor 2023 is er niet in opge-
nomen. 

40 Afschrijvingen.
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Langetermijnfinancieringen	2020

Behoeften 2020 (financieel tekort) 1.535

Effectieve voorfinanciering 2021 517

Nieuwe	langetermijnfinancieringen	 2.052

Aflossingen van leningen die aflopen in 2020 286

Totale	langetermijnleningen	aangerekend	op	de	middelenbegroting	2020 2.338

Bron: jaarverslag 2020 Agentschap van de Schuld (in miljoen euro)

In tegenstelling tot de drie voorgaande boekjaren verklaart het verslag van het Agentschap 
van de Schuld de nieuwe uitgevoerde langetermijnfinancieringen niet meer door louter het 
volume van de strategische investeringen, eventueel verhoogd met bijkomende consolida-
ties voor de financiering van het saldo van de verrichtingen met een code 841. Het verslag 
preciseert namelijk dat de nieuwe langetermijnfinancieringen42 in 2020 het financiële te-
kort (netto te financieren saldo) hebben gedekt dat was vastgesteld bij de afsluiting op 
31 december 2020 (1.535 miljoen euro), alsook de effectieve voorfinanciering van de behoef-
ten van het jaar 2021 (517 miljoen euro). 

Die benadering sluit aan bij die van het Rekenhof, namelijk dat de toename van de schuld 
samenhangt met het jaarlijkse begrotingstekort.

Het op de middelenbegroting aangerekende bedrag van de langetermijnleningen, namelijk 
2.338 miljoen euro, strookt met het bedrag van de in 2020 geïmplementeerde langeter-
mijnsconsolidaties.

Het Rekenhof stelt evenwel vast dat de bedragen die werden aangerekend op basisallocatie 
01.090.03.07.9610 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro met 
het	oog	op	het	financieren	van	de	projecten	van	het	volgende	jaar, te weten de voorfinancie-
ringen 2021, 1.150 miljoen euro43 belopen. 

Gelet op het voorgaande is het Rekenhof van oordeel dat de aanrekeningen op die basisal-
locatie beperkt zouden moeten blijven tot het effectieve bedrag van de voorfinanciering 
van de behoeften van het jaar 2021, te weten 517 miljoen euro, en dat het saldo (633 miljoen 
euro) bijgevolg zou moeten worden aangerekend op basisallocatie 01.090.03.05.9610, die 
bedoeld is voor Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro, om de 
behoeften van het lopende jaar te dekken.

I.4.2.3 Evolutie van de directe schuld en van de nettobegrotingssaldi over de periode 2016-2020
De toename van de directe schuld vloeit voornamelijk voort uit de noodzaak, voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om zijn opeenvolgende begrotingstekorten te dekken.

41 De artikelen met een code 8 (kredietverleningen en deelnemingen) worden door het ESR 2010 beschouwd als fi-
nanciële verrichtingen. Ze hebben dus geen weerslag op de begroting en worden dus niet in aanmerking genomen 
bij de berekening van het vorderingensaldo van het gewest.

42 Met daarin 500 miljoen euro aan consolidaties in het kader van de COVID-19-crisis.
43 Dat is 700 miljoen euro meer dan het bedrag waarin de aangepaste begroting voorzag (450 miljoen euro).
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De onderstaande tabel vergelijkt de evolutie van de nettobegrotingssaldi, van de netto te 
financieren saldi (vanuit “kasoptiek”) en van diezelfde gecumuleerde saldi in de periode 
2016-2020.

Evolutie	van	de	nettobegrotingssaldi	en	van	de	netto	te	financieren	saldi	tussen	2016	en	2020

 2016 2017 2018 2019 2020
Variatie 
2016‐
2020

Ontvangsten (zonder leningen) 4.131,5 4.115,7 4.222,5 4.061,1 4.277,0 145,4

Uitgaven (zonder aflossingen) 4.287,7 4.316,3 4.822,1 5.115,2 5.718,9 1.431,2

Nettobegrotingssaldo -156,1 -200,7 -599,5 -1.054,1 -1.442,0 -1.285,8

Gecumuleerd  
nettobegrotingssaldo 

-156,1 -356,8 -956,3 -2.010,5 -3.452,4 -3.296,3

Netto te financieren saldo 62,4 -270,6 -406,1 -927,1 -1.535,7 -1.598,0

Gecumuleerd netto te  
financieren saldo

62,4 -208,2 -614,3 -1.541,4 -3.077,1 -3.139,4

Bron: Rekenhof, op basis van de officiële uitvoeringsrekeningen van 
de begroting, de SAP-uitvoeringsgegevens van de begrotingen en het 
Agentschap van de Schuld

(in miljoen euro)

De opeenvolgende begrotingstekorten sinds 2016 zijn te verklaren door de gemiddelde jaar-
lijkse stijging van de uitgaven (+7,6 %) die hoger is dan de stijging van de ontvangsten 
(+0,9 %). In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de uitgaven in 2020 sterker geëvo-
lueerd dan het bedoelde gemiddelde (+11,8 %), maar dat geldt ook voor de ontvangsten 
(+5,3 %).

Op het einde van de periode 2016-2020 beloopt het gecumuleerde nettobegrotingssaldo 
-3.452,4 miljoen euro, wat neerkomt op een verschil met -3.296,3 miljoen euro in vergelij-
king met het nettobegrotingssaldo van 2016. 

De jaarlijkse toename van de schuld strookt op het teken na met het netto te financieren 
saldo van het boekjaar, te weten de variatie van het gecumuleerde kastekort van het gewest 
(langetermijnleningen – aflossingen + vlottende kortetermijnschuld).

Eind 2020 beloopt het sinds 2016 gecumuleerde netto te financieren saldo -3.077,1 miljoen 
euro, wat neerkomt op een variatie van -3.139,4 miljoen euro, die gelijk is aan de stijging van 
de schuld in absolute waarde. 

Gelet op het voorgaande is er inderdaad een samenhang tussen de variatie van de schuld en 
die van het gecumuleerde nettobegrotingssaldo, middels een restverschil44.

44 Dat verschil (145,3 miljoen euro tussen 2016 en 2020) kan onder meer worden verklaard doordat voor de overgang 
van het begrotingssaldo naar het kassaldo rekening wordt gehouden met buiten de begroting geboekte thesau-
rieverrichtingen, alsook met het verschil tussen de bedragen van verrichtingen die worden aangerekend en die 
naargelang het begrotingsjaar binnenkomen of buitengaan, en door een correctie om de overgang te maken van 
het concept “vastgestelde rechten” naar de notie van “kas”, bijvoorbeeld het verschil tussen de gelopen intresten 
en de op de vervaldagen verschuldigde intresten.
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I.4.3 Andere geconsolideerde gewestelijke schulden
Volgens de ESR-methodologie moeten de schulden van de instellingen die behoren tot de
sector van de overheidsbesturen (S.1312), worden geconsolideerd met de schulden van de
diensten van de regering.

De vervanging in 2014 van de ESR 1995-norm door de ESR 2010-norm heeft zich onder an-
dere vertaald in een uitbreiding van de perimeter. Sindsdien worden de langetermijnschul-
den van een veertigtal instellingen dus geconsolideerd met die van de DBHR.

Op 31 december 2020 bedroeg het uitstaand bedrag van die geconsolideerde brutoschul-
den45, volgens het jaarverslag 2020 van het Agentschap van de Schuld, 2.437,3 miljoen euro, 
i.e. 196,2 miljoen euro meer dan het voorgaande jaar. Die toename is voornamelijk het ge-
volg van de stijging van de schulden van het Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën (+135,4 miljoen euro) en van het Woningfonds (+68,3 miljoen euro).

De schulden van de huisvestingssector46 (1,26 miljard euro) en van het Herfinancieringsfonds 
van de Gemeentelijke Thesaurieën (1,01 miljard euro) vertegenwoordigen samen 93,1 % van 
het totale uitstaand bedrag aan schulden van de te consolideren instellingen in 2020.

I.4.4 Ratio geconsolideerde brutoschuld/totale ESR-ontvangsten
Aan de hand van de schuldratio kan worden beoordeeld in hoeverre een entiteit in staat
is haar toekomstige financiële verbintenissen (financiële schulden) na te komen op basis
van haar eigen jaarlijkse ontvangsten. Het gaat om de verhouding tussen het door het INR
berekende, totale uitstaand bedrag van de geconsolideerde brutoschuld, en de totale ESR-
ontvangsten van de consolidatieperimeter van het gewest. Wanneer de ratio gelijk is aan
100 %, wil dat zeggen dat de terugbetaling van de schuld zou vereisen dat alle geconsoli-
deerde jaarontvangsten van de tot de gewestelijke perimeter behorende eenheden, eraan
zouden moeten worden gewijd.

Ratio	geconsolideerde	schuld	(INR)/totale	ontvangsten	voor	de	periode	2016‐2020

2016 2017 2018 2019 2020
Variatie 
2019‐
2020

Geconsolideerde brutoschuld INR 4.661,8 4.909,9 5.491,5 6.408,8 8.857,7 2.448,9

Totale ESR-ontvangsten 4.799,2 4.659,9 5.027,8 4.922,0 4.940,0 18,0

Ratio geconsolideerde  
brutoschuld INR/totale  
ESR‐ontvangsten

97,1	% 105,4	% 109,2	% 130,2	% 179,3	% 49,1	%

Bron: Rekenhof, op basis van de publicatie van het INR van oktober 2021, via de NBB

De gestage verslechtering van die ratio is nog toegenomen in 2020, want er was sprake van 
een stijging met 49,1 procentpunten in vergelijking met 2019 (tegenover 82,1 punten sinds 
2016).

45 Zonder aftrek van de creditsaldi van de geconsolideerde instellingen.
46 BGHM, Woningfonds en sociale kredietmaatschappijen.
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Deze evolutie vloeit voort uit een gemiddelde jaarlijkse aangroei van de brutoschuld die 
aanzienlijk hoger ligt dan de aangroei van de totale ESR-ontvangsten van de gewestelijke 
entiteit, namelijk 18,0 % tegenover 0,8 %. Doordat de ontvangsten van de gewestelijke enti-
teit onvoldoende toenemen, moet sedert 2017 met andere woorden steeds meer een beroep 
worden gedaan op leningen om de stijging van de uitgaven te financieren.

I.4.5 Intresten

Evolutie van de rentelasten

2016 2017 2018 2019 2020
Variatie 
2019‐
2020

Variatie 
2016‐
2020

Intresten  
kortetermijnschuld 

44 30 33 47 5.533 5.486 5.489

Intresten  
langetermijnschuld 

114.989 114.725 110.002 147.646 132.807 -14.840 17.818

Totale debetintresten 115.033 114.755 110.036 147.693 138.340 ‐9.353 23.307

Creditrente -10.894 -12.899 -17.161 -23.994 -27.353 -3.358 -16.458

Totale  
netto‐intresten	

104.139 101.855 92.875 123.699 110.987 ‐12.712 6.849

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van 
de SAP-gegevens over de begrotingsuitvoering (in duizend euro)

In de periode 2016-2020 zijn de debetintrestlasten (lange- en kortetermijnschulden)47 glo-
baal met 23,3 miljoen euro toegenomen. In 2019 en 2020 zijn die lasten daarentegen met 
9,4 miljoen euro gedaald. Die bijzonderheid is te verklaren door de betaling, in 2019, van 
35,9 miljoen euro aan langetermijnintresten voor de vervroegde terugbetaling van het deel 
“intresten” van operaties inzake afgeleide producten, omdat een bank een ETO had geacti-
veerd48. In 2020 werden de korte- en de langetermijnintrestlasten bovendien uitzonderlijk 
bezwaard met respectievelijk 4,6 en 1,7 miljoen euro, te weten de kosten van het aanzuive-
ren van de debetsaldi van bankrekeningen die al jaren in onbruik waren, in samenhang met 
verrichtingen inzake voorschotten op vaste termijn of thesauriebewijzen. 

Als de voornoemde specifieke verrichtingen buiten beschouwing worden gelaten, belopen 
de debetintresten 132,1 miljoen euro. Dat is 20,3 miljoen euro (+18,2 %) meer dan in 2019 en 
17,1 miljoen euro (+14,8 %) meer dan in 2016. 

Rekening houdend met de creditintresten49 belopen de netto-intresten 111,0 miljoen euro in 
2020 (-12,7 miljoen euro in vergelijking met 2019). Zonder de specifieke verrichtingen stijgt 
de netto-intrestlast echter met 16,9 miljoen euro (+19,3 %), terwijl ze sinds 2016 al voortdu-
rend was gedaald.

De volgende tabel schetst een situatie van de evolutie van de intrestlasten, zonder de voor-
noemde specifieke verrichtingen. 

47 Op de begroting aangerekende bedragen.
48 Early termination option.
49 Op de begroting aangerekende bedragen.
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Evolutie	van	de	intrestlasten	zonder	de	specifieke	verrichtingen	in	2019‐2020

2016 2017 2018 2019 2020
Variatie 
2019‐
2020

Variatie 
2016‐
2020

Intresten 
kortetermijnschuld 

44 30 33 47 947 900 903

Intresten 
langetermijnschuld

114.989 114.725 110.002 111.746 131.142 19.395 16.153

Totale debetintresten 115.033 114.755 110.036 111.793 132.089 20.295 17.056

Creditrente -10.894 -12.899 -17.161 -23.994 -27.353 -3.358 -16.458

Totale	netto‐
intresten 

104.139 101.855 92.875 87.799 104.736 16.937 597

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van 
de SAP-gegevens over de begrotingsuitvoering  (in duizend euro)

Boven op de eigenlijke rentelasten werden de kosten van de schuld vanaf 2018 verhoogd 
met de operationele kosten in samenhang met de uitgifte van leningen ( fees agreement). 
Rekening houdend met die kosten in 2020 (6,9 miljoen euro50), belopen de totale (bruto)
kosten van de schuld 145,3 miljoen euro (-5,8 miljoen euro in vergelijking met 2019), en de 
totale (netto)kosten 117,9 miljoen euro (-9,1 miljoen euro).

Als de specifieke verrichtingen 2019-2020 buiten beschouwing worden gelaten, belopen die 
totale kosten respectievelijk 139,0 miljoen euro (+23,9 miljoen euro) en 111,7 miljoen euro 
(+20,5 miljoen euro). 

Het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld preciseert dat de gemiddelde jaarlijkse 
kosten van de portefeuille51 (zonder ETO52) zijn geëvolueerd van 2,43 % naar 2,37 % in 2020, 
als gevolg van de sterke daling qua jaarlijks gemiddelde van de korte en lange rentevoeten. 
Door het vaste en beschermde deel van zijn portefeuille op een hoog niveau te houden 
(99,74 %), bestendigt het gewest een zeer laag renterisico.

Zoals alle overheden geniet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel van de zeer 
lage rentevoeten die in de eurozone gelden voor nieuwe leningen en de vernieuwing van 
leningen die vervallen.

Hoewel de schuld momenteel houdbaar is, kan deze situatie dus in gevaar komen als de 
rentevoeten stijgen en/of als het begrotingstekort niet in de hand wordt gehouden.

50 3,3 miljoen euro in 2019.
51 Gemiddelde intrestvoet voor de schuldfinanciering.
52 Early termination option.
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I.4.6 Gewaarborgde schuld
De gewaarborgde schuld wordt omschreven als het geheel aan voorwaardelijke verbinte-
nissen van het gewest dat het mogelijk maakt voor bepaalde gewestelijke instellingen om
financiële verbintenissen aan te gaan (leningen, vorderingen, huurgelden…) onder gewes-
telijke waarborg. De aflossingen en intrestlasten worden gedragen door de instellingen,
aangezien het gewest slechts optreedt als zij in gebreke blijven.

Volgens het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld bedroeg het totale uitstaand be-
drag van de verleende waarborgen op 31 december 2020 3.050,9 miljoen euro. De algemene 
rekening 2020 van het gewest vermeldt een bedrag van 3.186,3 miljoen euro53.

Uit de controle van het Rekenhof op de algemene rekening 2020 van het gewest bleek dat de 
gegevens die waren opgenomen in de bijgevoegde synthesetabel met de waarborgen, fouten 
bevatten met betrekking tot de bedragen op 31 december 2020 van het uitstaand bedrag van 
de waarborgen54, zoals samengevat in de onderstaande tabel.

Uitstaand	bedrag	gewaarborgde	schuld,	toegekende	en	benutte	waarborgen

Uitstaand 
bedrag 

31/12/2020

Machtigin‐
gen (begro‐
ting 2020)

Verleende 
waarborgen 

(in 2020)

Benutte 
waarborgen  

(in 2020)

Verslag 2020 Agentschap van de 
Schuld

3.159,9 1.387,7 756,9 766,8

Algemene rekening 2020 BHG 3.186,3 1.387,7 756,9 766,8

Certificeringsverslag 2020 Rekenhof 3.181,1 1.387,7 756,9 766,8

Bron: jaarverslag 2020 van het Agentschap van de Schuld 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, algemene rekening 2020 en 
berekeningen van het Rekenhof

(in miljoen euro)

I.4.7	 Externe	evaluatie	van	de	financiële	rating
Ratingbureaus beoordelen de kredietwaardigheid van instellingen die schuldbewijzen uit-
geven. België en de deelstaatentiteiten worden dus regelmatig geanalyseerd door die rating-
bureaus55, die hun een rating toekennen. De rating van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
dat wordt beoordeeld door Standard & Poor’s, varieert naargelang de toestand als volgt kan
worden gekwalificeerd:

• optimale tot heel sterke veiligheid (AAA tot AA);
• goede kwaliteit tot gemiddeld lagere kwaliteit (A tot BBB);
• speculatief (BB tot B);
• uiterst speculatief (CCC tot C);
• ontstentenis van terugbetaling (SD tot D).

53 Met inbegrip van het uitstaand bedrag van het dossier Belgacom-Connectimmo (7,5 miljoen euro), het uitstaand 
bedrag van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (7,7 miljoen euro) en dat van het 
Parkeeragentschap (11,2 miljoen euro).

54 De uitstaande bedragen van de gewaarborgde leningen die in de algemene rekening zijn vermeld voor de sociale 
kredietmaatschappijen (46 miljoen euro) en voor het Parkeeragentschap (11,2 miljoen euro) zijn respectievelijk 
4 en 1,2 miljoen euro te hoog geraamd. 

55 Volgens een eigen methodologie.



32

Tot het jaar 2019 heeft Standard & Poor’s continu de langetermijnreferentierating AA, met 
een stabiel perspectief, toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 26 maart 2021 werd de langetermijnrating van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ver-
laagd van AA naar AA-, met stabiel vooruitzicht56. Die verlaging houdt verband met de 
gecombineerde effecten van de negatieve impact van de COVID-19-pandemie en van de 
kosten van de strategische investeringen op de financiële resultaten van het jaar 2020 (da-
ling van de ontvangsten en stijging van de uitgaven), waardoor de schuld sterk toenam. 
Volgens het agentschap zullen de effecten in 2021 vergelijkbaar zijn.

Het benadrukt enerzijds dat de aflossing van de schuld relatief stabiel blijft ondanks de 
stijging van de schuld, en anderzijds dat de rating andermaal verlaagd zou kunnen worden 
als de verwachte daling van het begrotingstekort er niet komt, waardoor de schuld gestaag 
zou blijven toenemen.

I.5 Ontvangsten

I.5.1 Algemeen overzicht van de uitvoering van de begroting en evolutie van de 
realisaties

In 2020 belopen de begrotingsontvangsten die werden aangerekend in de uitvoeringsreke-
ning van de begroting van de DBHR 6.615,0 miljoen euro, waarvan 2.338,0 miljoen euro aan 
leningopbrengsten.

Begrotingsontvangsten

Aangepaste	middelenbegroting	2020 Ramingen	
(1)

Realisaties 
(2)

Verschil  
(1)‐(2)

Realisatie‐
percentage

Opdracht 01 – Algemene financiering 5.715,5 6.244,5 -529,0 109,3 %

Opdracht 02 – Specifieke financiering 312,6 370,5 -57,9 118,5 %

Totale	middelenontvangsten	(1) 6.028,0 6.615,0 ‐586,9 109,7	%

Opbrengsten van leningen (2) 1.681,5 2.338,0 -656,5 139,0 %

Totale	ontvangsten	zonder	leningen	
(3)=(1)‐(2)

4.346,5 4.277,0 69,5 98,4	%

Bron: Rekenhof, op basis van de uitvoeringsrekening van de begroting en 
de SAP-uitvoeringsgegevens

(in miljoen euro)

De volgende tabel toont de evolutie van de realisaties van de algemene ontvangsten, ge-
groepeerd volgens de aard ervan: algemene dotaties57, algemene fiscale ontvangsten58, alge-
mene niet-fiscale ontvangsten59 en ontvangsten bestemd voor begrotingsfondsen60. 

56 Het persbericht van Standard & Poor’s is opgenomen in het jaarverslag 2020 van het Agentschap van de Schuld van 
de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Beschikbaar op www.financien-begroting.brussels.

57 “DR-kredieten” (vastgestelde rechten in verhouding tot de ontvangsten), basisallocaties met activiteitencode 01. 
58 DR-kredieten, basisallocaties met activiteitencode 02.
59 DR-kredieten, basisallocaties met activiteitencode 03.
60 “DRF-kredieten” (vastgestelde rechten in verhouding tot de ontvangsten in samenhang met organieke begro-

tingsfondsen), basisallocaties met activiteitencode 04, 05 en 06.

https://www.financien-begroting.brussels/
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Evolutie	2017‐2020	van	de	gerealiseerde	ontvangsten	volgens	de	aard

Soort ontvangsten 2017 2018 2019 2020
Evolutie 
2019‐
2020

Evolutie 
2017‐
2020

Algemene dotaties 1.578,7 1.618,3 1.545,2 1.583,2 38,0 4,5

Algemene fiscale ontvangsten 2.310,6 2.344,7 2.250,3 2.369,0 118,7 58,4

Algemene niet-fiscale  
ontvangsten

89,6 121,6 106,0 158,7 52,7 69,0

Ontvangsten bestemd voor  
begrotingsfondsen 

136,7 137,9 159,6 166,1 6,4 29,4

Totaal	(zonder	leningen) 4.115,7 4.222,5 4.061,1 4.277,0 215,9 161,3

Realisatiepercentage  
(zonder leningen)

99,4 % 99,1 % 93,6 % 98,4 % - -

Leningopbrengsten 50,0 453,0 1.113,5 2.338,0 1.224,5 2.288,0

Totale	middelenontvangsten 4.165,7 4.675,5 5.174,6 6.615,0 1.440,4 2.449,3

Totaal realisatiepercentage 94,8 % 96,9 % 95,4 % 109,7 % - -

Bron: Rekenhof, op basis van de uitvoeringsrekening van de begro-
ting en de SAP-uitvoeringsgegevens

(in miljoen euro)

In 2020 zijn de aangerekende totale ontvangsten (zonder leningen) meer gestegen in 
vergelijking met het jaar voordien (+216 miljoen euro, +5,3 %) dan in vergelijking met 
2017 (+161,3 miljoen euro, +3,9 %). Die stijging is onder meer te verklaren door het feit dat 
het realisatiepercentage veel hoger is in 2020 dan in 2019 (98,4 %, in plaats van 93,6 %). De 
stijging van de aangerekende ontvangsten is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de 
stijging van de algemene fiscale ontvangsten (+5,3 %). De algemene dotaties en de algemene 
niet-fiscale ontvangsten stijgen ook, met 2,5 % en 49,7 %.

Rekening houdend met de leningopbrengsten stijgen de totale ontvangsten met 1.440,4 mil-
joen euro (+27,8 %) in vergelijking met 2019. Het globale realisatiepercentage (109,7 %) is 
te verklaren door leningopbrengsten die hoger uitvielen dan geraamd (+700 miljoen euro). 
Dat is het hoogste cijfer in die periode.
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I.5.2	 Algemene	fiscale	ontvangsten61

Evolutie	van	de	algemene	fiscale	ontvangsten	2017‐202062

 2017 2018 2019 2020

Gewestelijke	belastingen	(pr.	010) 1.295,5 1.393,2 1.282,9 1.413,8

Realisatiepercentage 100,6 % 102,9 % 93,0 % 103,2 %

Registratierechten 554,0 569,0 578,4 678,3

Successie- en schenkingsrechten 507,0 573,6 453,3 464,7

Verkeersbelasting 176,7 188,6 188,3 218,1

Onroerende voorheffing 25,6 24,5 23,6 23,6

Andere 32,1 37,4 39,3 29,2

Gewestbelastingen	(pr.	020,	030,	040) 136,4 115,5 112,3 99,4

Realisatiepercentage 103,7 % 104,7 % 97,8 % 92,5 %

Gewestbelasting ten laste van eigenaars van 
bebouwde eigendommen

96,0 97,2 92,4 83,5

Kilometerheffing op vrachtwagens 10,5 10,2 9,9 9,1

Andere belastingen* 29,8 8,2 10,0 6,8

Gewestelijke	PB	(pr.	060‐gedeeltelijk) 878,7 836,0 855,1 855,7

Realisatiepercentage 100,8 % 100,6 % 99,8 % 101,1 %

Totale	fiscale	ontvangsten 2.310,6 2.344,7 2.250,3 2.369,0

Realisatiepercentage fiscale ontvangsten 100,8 % 102,1 % 95,7 % 102,0 %

* In 2017 omvatten die andere belastingen een bedrag van 12,5 miljoen euro in verband met gemeentelijke opcentiemen bij 
de gewestbelasting op hotels. Dat zijn geen begrotingsverrichtingen.

Bron: Rekenhof op basis van de SAP-uitvoeringsgegevens (in miljoen euro)

In 2020 belopen de algemene fiscale ontvangsten 2.369,0 miljoen euro terwijl ze op 
2.324,2 miljoen euro waren geraamd, wat neerkomt op een realisatiepercentage van 102,0 %. 
In vergelijking met het voorgaande jaar is de stijging van die ontvangsten (+118,7 miljoen 
euro) voornamelijk toe te schrijven aan de verhoging van de gewestbelastingen (+131 mil-
joen euro).

I.5.2.1 Gewestbelastingen
De ontvangsten uit gewestbelastingen belopen 1.413,8 miljoen euro. Het realisatiepercenta-
ge (103,2 %) is het hoogste van die periode. De ontvangsten stijgen met 10,2 % in vergelijking 
met 2019 en zitten terug op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van 2018.

61 Zonder de bestemde fiscale ontvangsten. 
62 In tegenstelling tot dezelfde tabel in het 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, worden de 
Boetes voor overtredingen op de kilometerheffingen afkomstig van de bedrijven niet meer vermeld bij de Gewestbe-
lastingen, maar bij de Algemene niet-fiscale ontvangsten. Daarom kan er voor de jaren 2017 tot 2019 een verschil 
zijn in de totalen en de realisatiepercentages van die twee categorieën van ontvangsten, alsook in de totalen en de 
realisatiepercentages van de fiscale ontvangsten.
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De vermindering van de initiële begrotingsraming voor al die belastingen met nagenoeg 
90 miljoen euro63, die voornamelijk verband houdt met de verwachte gevolgen van de ge-
zondheidscrisis, werd uiteindelijk voor bijna de helft gecompenseerd op het einde van het 
boekjaar.

Inningen door de federale Staat 
De totale registratierechten belopen 678,3 miljoen euro64 (101,6 % van de aangepaste ramin-
gen), wat neerkomt op een stijging met nagenoeg 100 miljoen euro in vergelijking met 2019.  

De successierechten belopen 396,2 miljoen euro (109,4 % van de aangepaste ramingen) en 
de schenkingsrechten belopen 68,5 miljoen euro (98,8 %). In vergelijking met 2019 stijgen 
ze met respectievelijk 2,5 en 9 miljoen euro (+17,3 %).

De andere gewestbelastingen65 die nog door de federale Staat worden geïnd, komen in to-
taal op 29,2 miljoen euro (90 % van de ramingen). Die ontvangsten omvatten een betaling 
van 1,6 miljoen euro van de federale overheid, die niet in de begroting was ingeschreven, in 
het kader van het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 (EBA66 quater)67. De daling 
met nagenoeg 10 miljoen euro in vergelijking met het voorgaande jaar is toe te schrijven aan 
de effecten van de opeenvolgende lockdowns ingevolge de gezondheidscrisis.

Inningen door het gewest 
De ontvangsten uit de onroerende voorheffing, die sinds 1 januari 2018 wordt geïnd door het 
gewest, belopen 23,6 miljoen euro, net als in 2019, terwijl de aangepaste raming 25,3 mil-
joen euro beliep (93,2 %). 

De ontvangsten uit de verkeersbelasting, waarvoor Brussel Fiscaliteit instaat sinds 1 janu-
ari 2020, belopen in hun geheel 218,1 miljoen euro, terwijl ze op 213,2 miljoen euro waren 
geraamd (102,3 %). Die ontvangsten omvatten in totaal 16,4 miljoen euro aan achterstal-
lige betalingen die werden aangezuiverd door de FOD Financiën. Ze stijgen met nagenoeg 
30 miljoen euro in vergelijking met 2019.

Die stijging moet echter worden gerelativeerd gelet op het bedrag van 30,3 miljoen euro 
dat in 2020 onder de noemer “diverse belastingen”68 werd aangerekend bij de uitgaven, om 
vastgestelde rechten uit voorgaande jaren te annuleren en om onterecht geïnde belastin-
gen terug te betalen, voornamelijk in verband met de verkeersbelasting en de onroerende 
voorheffing.

63 Van 1.459,5 miljoen euro naar 1.369,9 miljoen euro.
64 Waarvan 628 miljoen euro enkel en alleen voor de registratierechten op de verkoop van vastgoed (+84,3 miljoen 

euro in vergelijking met 2019).
65 Belasting op spelen en weddenschappen en op automatische ontspanningstoestellen.
66 Eenmalige bevrijdende aangifte.
67 Samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet-
uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet-uitsplitsbare fis-
caal verjaarde kapitalen.

68 BA 31.002.72.03.3690.
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I.5.2.2 Gewestbelastingen
De als ontvangsten aangerekende gewestbelastingen belopen 99,4 miljoen euro, wat neer-
komt op een realisatiepercentage van 92,5 %. Dat is het laagste in die periode. De ontvang-
sten liggen nagenoeg 13 miljoen euro lager dan het jaar voordien.

De ontvangsten uit de gewestbelasting ten laste van eigenaars van bebouwde eigendom-
men belopen 85,5 miljoen euro, terwijl ze op 90 miljoen euro waren geraamd (-8,9 miljoen 
euro in vergelijking met 2019). Die daling is deels toe te schrijven aan de impact van de 
gezondheidscrisis op de werking van Brussel Fiscaliteit.

De negatieve impact van de crisis op de ontvangsten uit andere belastingen kan overigens 
globaal worden becijferd op 4,2 miljoen euro69.

I.5.2.3 Gewestelijke PB
De budgettair aangerekende ontvangsten inzake gewestelijke PB (aanvullende gewestbe-
lasting op de personenbelasting) belopen 855,7 miljoen euro, terwijl deze na aanpassing op 
846,8 miljoen euro waren geraamd. 

De sommen die door de federale Staat werkelijk werden overgedragen en die werden ge-
boekt op de rekening van uitvoering van de begroting, bestaan enerzijds uit de voorschot-
ten met betrekking tot het aanslagjaar 2020 (840,9 miljoen euro) en anderzijds uit de saldi 
van de afrekeningen in verband met de aanslagjaren 2018 en 2019 (14,8 miljoen euro in to-
taal), d.i. 8 miljoen euro meer dan de in de wet van 20 juli 202070 vastgelegde overdrachten.

Dat overschot moet echter worden gerelativeerd gelet op het bedrag van 9,9 miljoen euro71 
dat het gewest op 20 december 2020 moest terugbetalen aan de FOD Financiën voor een af-
rekening aangaande de gewestelijke personenbelasting van 25 november 2020, betreffende 
het aanslagjaar 2019.

I.5.3 Algemene dotaties 
De algemene dotaties bestaan enerzijds uit overdrachten van de federale Staat72, die op hun 
beurt bestaan uit overdrachten van de toegewezen delen van de opbrengst van de perso-
nenbelasting (PB)73 en uit dotaties afkomstig van de algemene uitgavenbegroting van de 
Staat, en anderzijds uit een overdracht van de Brusselse Agglomeratie. 

69 Dat is het verschil tussen de totale ontvangsten waarin de initiële begroting 2020 (vóór de crisis) voorzag en de 
totale aangerekende ontvangsten uit de belasting op inrichtingen voor toeristisch logies, de kilometerheffing voor 
vrachtwagens, de vroegere provinciale belastingen (programma 030) en de belastingen “Taxi’s” (programma 040).

70 Wet van 20 juli 2020 houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 
2020.

71 In de algemene uitgavenbegroting aangerekend onder BA 06.003.55.38.3720 Terugbetaling van wat te veel werd 
ontvangen in voorgaande jaren ingevolge de afrekening tussen betaalde voorschotten en daadwerkelijke inningen in-
zake gewestelijke PB.

72 Andere overdrachten afkomstig van de federale Staat (verkeersboetes en niet aan het gewest overgedragen kre-
dieten voor het onderhoud van groene zones) worden aangerekend op de begrotingsfondsen (bestemde ontvang-
sten).

73 Zonder de gewestelijke personenbelasting.
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Algemene	dotaties	

 2017 2018 2019 2020

Overdrachten van de federale Staat:  
deel	PB	‐BFW	(Prog.	060‐	partim)

1.043,8 1.112,8 1.143,6 1.079,2

Nieuw nationaal solidariteitsmechanisme 336,9 376,4 393,2 351,8

Voorafnames op federale PB 457,4 483,5 492,7 473,4

Middelen aan gemeenten 39,1 40,5 41,5 37,4

Compensatie voor de verliezen aan belastinginkomsten 
in samenhang met de pendelaars

166,4 168,4 172,3 172,5

Compensatie voor de verliezen aan inkomsten in 
samenhang met de internationale ambtenaren

44,0 44,0 44,0 44,0

Andere overdrachten van de federale overheid  
(Prog.	070,	150‐	partim,	260‐	partim)

244,3 249,6 266,4 264,9

Dode hand 101,1 100,3 105,2 116,5

Financiering taalpremies 0,0 0,0 7,8 0,3

Compensatie overheveling federaal personeel naar 
onroerende voorheffing 

0,0 2,7 2,7 5,4

Dotatie voor mobiliteit 143,2 146,6 150,7 142,8

Overdracht	afkomstig	van	de	Brusselse	
Agglomeratie	(Prog.	080)

287,9 255,9 135,1 239,1

Totale	algemene	dotaties	 1.576,0 1.618,3 1.545,2 1.583,2

Realisatiepercentage algemene dotaties 99,9 % 97,9 % 94,7 % 94,7 %

Bron: Rekenhof op basis van de SAP-uitvoeringsgegevens (in miljoen euro)

In 2020 bedragen die ontvangsten 1.583,2 miljoen euro, terwijl ze op 1.672 miljoen euro 
waren geraamd (94,7 %). In vergelijking met het voorgaande jaar stijgen ze met 38 miljoen 
euro (+2,5 %).

I.5.3.1 Overdrachten van de federale overheid: deel PB – BFW 
De middelen (deel PB) die de federale Staat toewijst in het kader van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten 
(BFW)74 en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instel-
lingen, belopen in 2020 1.079,2 miljoen euro (-64,4 miljoen euro in vergelijking met 2019). 
Die daling is onder meer toe te schrijven aan de negatieve economische groei ingevolge de 
COVID-19-crisis.

Net zoals de voorgaande jaren stemmen de aangerekende ontvangsten integraal overeen 
met de begrotingsramingen. 

De middelen in samenhang met de overgedragen bevoegdheden (1.041,8 miljoen euro) 
werden terecht op ESR-basis geraamd en aangerekend op de Brusselse middelenbegroting 
(vastgestelde rechten). Ze stemmen bijgevolg niet overeen met de werkelijke bedragen van 
de stortingen door de federale Staat, waarop de FOD Financiën de volgende inhoudingen 
heeft uitgevoerd:

74 Hierna “de bijzondere financieringswet” genoemd.
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• een inhouding van 2 % (20,9 miljoen euro) in verband met het jaarlijks deel van het terug 
te betalen bedrag dat overeenstemt met de herziening van de autonomiefactor voor de 
jaren 2015 tot 2017, die in 2018 werd uitgevoerd75;

• een inhouding met toepassing van het horizontaal protocol (226,2 miljoen euro), die 
overeenstemt met de raming van de behoeften van de instellingen en van de FOD 
Sociale Zekerheid voor het beheer van sommige overgedragen bevoegdheden76.

De werkelijk geïnde ontvangsten77 belopen bijgevolg 794,8 miljoen euro.

I.5.3.2 Andere overdrachten van de federale Staat 
Met uitzondering van de dotatie voor de taalpremies, stroken de andere overdrachten af-
komstig van de federale overheid globaal met de ramingen.

Het bedrag van 2,7 miljoen euro dat in programma 150 Openbaar ambt van de begroting 
is ingeschreven voor de taalpremies, omvatte enerzijds de financiering van de premies ten 
gunste van de personeelsleden van de DBHR (2,4 miljoen euro) in 2018 en anderzijds de ach-
terstallige dotaties voor de financiering van de premies voor de jaren 2015 tot 2017 (0,3 mil-
joen euro). Enkel dat laatste bedrag werd in 2020 door de FOD Binnenlandse Zaken78 be-
taald en aangerekend op de uitvoeringsrekening van de gewestbegroting.

Het feit dat de dotatie voor de mobiliteit daalde in vergelijking met het voorgaande jaar 
(-7,9 miljoen euro) is toe te schrijven aan de negatieve impact van het groeipercentage van 
het bbp in 2020, waaraan die dotatie ten belope van 50 % wordt aangepast. In vergelij-
king met het bedrag waarin initieel was voorzien in de begroting 2020, beloopt het verlies 
9,5 miljoen euro.

I.5.3.3	 Overdrachten	afkomstig	van	de	Brusselse	Agglomeratie
De onder die noemer aangerekende ontvangsten (239,1 miljoen euro) liggen lager dan ge-
raamd (-86,3 miljoen euro), wat neerkomt op een realisatiepercentage van 73,5 %. In verge-
lijking met 2019 stijgen ze niettemin met nagenoeg 104 miljoen euro. 

Die ontvangsten omvatten vastgestelde rechten in verband met de opcentiemen die de 
agglomeratie heft op de door Brussel Fiscaliteit vastgestelde onroerende voorheffing 
(236,2 miljoen euro) en verkeersbelasting (2,9 miljoen euro), waarna ze die terugstort aan 
het gewest.

75 Overeenkomstig de ESR-methodologie moest de impact van de regularisatie in samenhang met de definitieve be-
paling van de autonomiefactor (151,8 miljoen euro) volledig in aanmerking worden genomen in 2018. Het Reken-
hof had bij zijn controle van de algemene rekening 2018 echter opgemerkt dat dat bedrag niet was aangerekend in 
de rekening van uitvoering van de begroting. Om dat hiaat te ondervangen, heeft het INR een correctie ten belope 
van het overeenstemmende bedrag toegepast, die een negatieve invloed had op het vorderingensaldo 2018 van 
de gewestelijke entiteit.

76 Cf. punt I.6.4.2 Boeking van de verrichtingen in verband met de overgedragen bevoegdheden die nog worden beheerd 
door de federale socialezekerheidsinstellingen. 

77 Zonder de middelen bestemd voor de gemeenten (37,4 miljoen euro).
78 Koninklijk besluit van 24 december 2020 voor het toekennen van de saldi van de toelagen voor de financiering van 

de taalpremies betaald in 2015, 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten.
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In zijn verslag over de controle van de algemene rekening heeft het Rekenhof evenwel bena-
drukt dat bij de inkohiering van de opcentiemen van de agglomeratie geen rekening werd 
gehouden met een bedrag van 10,3 miljoen euro aan verminderingen en annuleringen van 
vastgestelde rechten.

I.5.3.4	 Niet-fiscale	ontvangsten
In 2020 bedragen de algemene niet-fiscale ontvangsten 158,7 miljoen euro, terwijl ze op 
95 miljoen euro waren geraamd (167 %). Dat meerbedrag is voornamelijk toe te schrij-
ven aan het feit dat de opbrengst van de verkoop van het CCN-gebouw werd aangerekend 
(66,5 miljoen euro), terwijl die ontvangst niet was ingeschreven in de aangepaste midde-
lenbegroting 202079. 

Op 30 april 2019 ondertekende het gewest een overeenkomst voor de verkoop van zijn aan-
delen in de mede-eigendom van het CCN-gebouw voor een totaalprijs van 66,5 miljoen euro 
(waaronder een voorschot van 8,4 miljoen euro). De eigendom van die aandelen werd juri-
disch getransfereerd op het moment dat de akte werd ondertekend, evenals een deel van de 
voordelen in samenhang met het pand. Het gewest behield evenwel het kosteloze genot van 
zijn aandelen, alsook de wezenlijke risico’s in samenhang met het pand, tot en met 31 ok-
tober 2020. Overeenkomstig de ESR-normen hebben de DBHR bijgevolg beslist de boeking 
van die verrichting uit te stellen tot 1 november 2020, d.i. tot de datum van ingenottreding 
door de koper en van volledige overdracht van de aan het goed verbonden risico’s aan die 
koper.

In zijn certificeringsverslag over de algemene rekening 2020 van de DBHR had het Rekenhof 
de toerekening van die verkoop aan het jaar 2020 echter betwist. Op grond van de overeen-
komst die op 10 januari 2020 werd ondertekend, behielden de DBHR immers het kosteloze 
genot van het pand van 1 november 2020 tot 30 april 202180. Het Rekenhof was derhalve van 
oordeel dat de begrotingsontvangsten waren overschat ten belope van de prijs van het ver-
koopsaldo, te weten 58.135.000 euro. 

De niet-fiscale ontvangsten stijgen met 52,7 miljoen euro in vergelijking met 2019. Die stij-
ging houdt voornamelijk verband met de ontvangst uit de voornoemde verkoop van het 
CCN-gebouw, maar wordt getemperd door diverse dalingen, onder meer op het vlak van de 
terugbetaling van subsidies voor alle sectoren samen (-7,4 miljoen euro)81 en op het vlak van 
de ontvangsten van de Europese Unie (-5,3 miljoen euro). Die laatste waren op 14,5 miljoen 
euro geraamd, maar werden slechts ten belope van 7,5 miljoen euro gerealiseerd. De raming 
van 13 miljoen euro in verband met de Kapitaalsontvangsten komend van de Europese Unie 
voor de structuurfondsen 2014-2020 werd immers slechts ten belope van 6 miljoen euro ge-
concretiseerd82. In zijn certificeringsverslag over de algemene rekening van de DBHR heeft 
het Rekenhof echter vastgesteld dat de begrotingsontvangsten ter zake 8 miljoen euro wa-
ren onderschat.

79 De begroting van het jaar 2019 voorzag al in die ontvangst. Ze werd echter wel degelijk in aanmerking genomen bij 
de berekening van het vorderingensaldo 2020 ex ante van de gewestelijke entiteit, middels een ESR-correctie.

80 De verkoopprijs werd ontvangen op 30 juni 2021.
81 Die terugbetalingen lagen niettemin hoger dan de ramingen in de begroting 2020 (+3 miljoen euro).
82 Op 7 januari 2021 werd evenwel een ontvangst inzake investeringssteun ten belope van 11,1 miljoen euro aangere-

kend, maar in de uitvoeringsrekening van de begroting 2021.
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I.5.3.5 Bestemde ontvangsten
De voor de begrotingsfondsen bestemde ontvangsten belopen 166,1 miljoen euro, zonder 
leningopbrengsten, terwijl ze op 254,7 miljoen euro waren geraamd.

De commentaar over deze ontvangsten is opgenomen in punt I.7 Begrotingsfondsen.

I.6 Uitgaven

I.6.1 Algemeen overzicht van de uitvoering van de begroting en evolutie van de 
realisaties 

De vastleggingskredieten in de aangepaste begroting 2020 van de DBHR belopen 
6.777,6 miljoen euro en de vereffeningskredieten belopen 6.750,0 miljoen euro. De bedra-
gen die werden aangerekend ten laste van de vastleggings- en de vereffeningskredieten be-
lopen 5.972,0 en 6.005,0 miljoen euro, wat neerkomt op uitvoeringspercentages van 88,1 % 
en 89,0 %.

Begrotingsuitgaven

 
Aangepas‐
te begro‐
ting 2020

Uitvoering 
2020 Verschil Uitvoe‐

ringsgraad

Luik vastleggingen

Gesplitste kredieten 6.256,9 5.621,9 635,0 89,9 %

Gesplitste variabele kredieten 180,8 64,0 116,8 35,4 %

Totaal	(zonder	aflossingen) 6.437,7 5.685,9 751,8 88,3	%

Aflossingen van de schuld 339,9 286,1 53,7 84,2 %

Totale vastleggingskredieten 6.777,6 5.972,0 805,6 88,1	%

Luik vereffeningen 0,0  

Gesplitste kredieten 6.252,0 5.657,4 594,6 90,5 %

Gesplitste variabele kredieten 158,4 61,5 96,9 38,8 %

Totaal	(zonder	aflossingen) 6.410,4 5.718,9 691,4 89,2	%

Aflossingen van de schuld 339,7 286,1 53,6 84,2 %

Totale	vereffeningskredieten	 6.750,0 6.005,0 745,0 89,0	%

Bron: Rekenhof, op basis van de uitvoeringsrekening van de begroting en 
de SAP-uitvoeringsgegevens

(in miljoen euro)

De aflossingen (terugbetalingen in kapitaal) van leningen van de directe schuld, aangere-
kend ten laste van de (niet-variabele) gesplitste kredieten, belopen 206 miljoen euro, wat 
strookt met de ramingen. De aflossingen die worden aangerekend ten laste van het Fonds 
voor het beheer van de gewestschuld (variabele kredieten) belopen 80 miljoen euro, terwijl 
ze op 133,5 miljoen euro waren geraamd. Zonder die aflossingen belopen de uitvoeringsper-
centages op het niveau van de vastleggingen en de vereffeningen 88,3 % en 89,2 %.

In 2020 werden de begrotingskredieten en de uitvoering ervan getroffen door de steun- 
en herstelmaatregelen die aan diverse sectoren van de economie, de werkgelegenheid, de 
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gezondheid en de maatschappij83 werden toegekend om de negatieve impact van de COVID-
19-pandemie te temperen.

De volgende tabel toont alle kredieten in samenhang met de steunmaatregelen in het kader 
van de gezondheidscrisis en de uitvoering ervan, zoals ze werden opgesteld door Brussel 
Financiën en Begroting84, op basis van informatie die bij de diverse besturen van de DBHR 
werd ingewonnen. 

Kredieten	betreffende	de	steunmaatregelen	in	het	kader	van	de	COVID‐19‐crisis	

Vastleg-
gings-

kredieten

Uitvoe‐
ring

	%
Vereffe-
nings-

kredieten

Uitvoe‐
ring

	%

Steunmaatregelen 552,5 507,9 91,9 % 556,7 503,1 90,4 %

Herstelmaatregelen 221,5 204,8 92,4 % 137,4 128,3 93,4 %

Totaal 774,0 712,7 92,1	% 694,1 631,4 91,0	%

Bron: gegevens van Brussel Financiën en Begroting (in miljoen euro)

De vastleggings- en de vereffeningskredieten voor alle steunmaatregelen in het kader van 
de COVID-19-crisis (774,0 en 694,1 miljoen euro) zijn voor het merendeel afkomstig van 
herverdelingen die werden uitgevoerd vanuit de twee provisionele basisallocaties85, te we-
ten 593,1 en 588,0 miljoen euro, die zelf werden gestijfd middels begrotingsberaadslagingen 
door de Brusselse regering in de loop van het boekjaar86. Het saldo (180,9 miljoen euro bij 
de vastleggingen en 106,1 miljoen euro bij de vereffeningen) is afkomstig van aanvullende 
kredieten die door de aanpassing werden toegekend87, ofwel van een aantal kredieten uit de 
initiële begroting die werden herbestemd voor uitgaven die onrechtstreeks verband hielden 
met de COVID-19-crisis. 

De vereffeningen die in dat kader plaatsvonden, betroffen voornamelijk deze sectoren:

• gemeenschapscommissies (gezondheid, maatschappij, cultuur): 272,6 miljoen euro;
• economie en werkgelegenheid: 270 miljoen euro;
• plaatselijke besturen en veiligheid: 37,8 miljoen euro;
• mobiliteit: 10,5 miljoen euro;
• toerisme: 10,1 miljoen euro;  
• milieu-energiepremies: 9,5 miljoen euro;
• huisvesting: 5,9 miljoen euro.

83 Via de dotaties aan de gemeenschapscommissies.
84 Verslag van het Budgettair Monitoringcomité van de gewestelijke entiteit.
85 BA 06.001.99.01.0100 en BA 06.001.99.02.010; zelfde opschrift: Provisioneel krediet bestemd voor het dekken van 

allerhande uitgaven.
86 Cf. Rekenhof, Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en de begrotingen 

voor het jaar 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verslag voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Par-
lement, Brussel, november 2020. Beschikbaar op  www.rekenhof.be.

87 Waaronder, in essentie, aanvullende kredieten voor de herkapitalisatie van de GIMB: +95,6 miljoen euro bij de vast-
leggingen en +16,4 miljoen euro bij de vereffeningen, en de kredieten (70 miljoen euro) voor de herziening van de 
werkingsdotatie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, om het verlies aan federale ontvangsten 
te compenseren, ingevolge de effecten van de gezondheidscrisis op de economische groei.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_33_IB2021_BA2020_BHG.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_33_IB2021_BA2020_BHG.pdf
www.rekenhof.be
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De volgende tabellen geven de evolutie weer van de verwezenlijkte uitgaven voor de vast-
leggingen en de vereffeningen in de periode 2017-2020.

Evolutie van de uitgaven bij de vastleggingen

Vastleggingen 2017* 2018 2019 2020

Gesplitste kredieten 5.048,1 4.778,3 4.886,7 5.621,9

Gesplitste variabele kredieten 39,2 63,3 88,2 64,0

Totale	uitgaven	(zonder	aflossingen) 5.087,3 4.841,6 4.975,0 5.685,9

Uitvoeringsgraad 91,2 % 90,4 % 93,5 % 88,3 %

* De gesplitste kredieten 2017 omvatten een uitgavenbedrag van 26,8 miljoen euro voor de overdracht naar de gemeenten 
van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op hotels, die de jaren nadien niet meer in de begroting werd 
aangerekend.

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen van uitvoering van de 
begrotingen en SAP-uitvoeringsgegevens

(in miljoen euro)

Evolutie	van	de	uitgaven	bij	de	vereffeningen

Vereffeningen 2017* 2018 2019 2020

Gesplitste kredieten 4.282,1 4.760,7 5.023,3 5.657,4

Gesplitste variabele kredieten 34,2 61,4 92,0 61,5

Totale	uitgaven	(zonder	aflossingen) 4.316,3 4.822,1 5.115,2 5.718,9

Uitvoeringsgraad 91,8 % 92,3 % 95,3 % 89,2 %

* De gesplitste kredieten 2017 omvatten een uitgavenbedrag van 26,8 miljoen euro voor de overdracht naar de gemeenten 
van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op hotels, die de jaren nadien niet meer in de begroting werd 
aangerekend.

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen van uitvoering van de 
begrotingen en SAP-uitvoeringsgegevens

(in miljoen euro)

In 2020 stegen de aangerekende vastleggingen (zonder aflossingen van de schuld) met 
711 miljoen euro (+14,3 %) in vergelijking met het voorgaande jaar, voornamelijk vanwege de 
uitgaven voor de maatregelen die werden genomen in het kader van de gezondheidscrisis. 

Het bedrag van de vastleggingen in 2017, dat hoger was dan de twee jaren nadien, omvatte 
de uitzonderlijke vastlegging van het bedrag van de DBM-opdracht88 voor de renovatie en 
het onderhoud van de Leopold II-tunnel (462,6 miljoen euro). Dat verklaart waarom de 
vastleggingen van het jaar 2020 slechts 600 miljoen euro toenamen in vergelijking met dat 
boekjaar.

In 2020 stegen de totale vereffeningen, zonder de aflossingen, met nagenoeg 604 miljoen 
euro (+11,8 %) in vergelijking met 2019, rekening houdend met de uitgaven in samenhang 
met de gezondheidscrisis. Ter vergelijking: de gemiddelde jaarlijkse groei van de uitgaven 
tussen 2017 en 2019 beliep 8,9 %. In de loop van de periode 2017-2020 stegen de vereffende 
uitgaven met 1,4 miljard euro (+32,5 %). Als de impact van de uitgaven die worden geïden-
tificeerd als samenhangend met de gezondheidscrisis en met het herstel door de regering 
buiten beschouwing wordt gelaten, beloopt de groei nog 17,9 %. 

88 Design, Build, Maintain.
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Ter herinnering: die uitgaven omvatten eveneens 438,3 miljoen euro aan uitgaven voor stra-
tegische investeringen89.

De uitvoeringsgraden van de uitgaven (zonder aflossingen) van het jaar 2020, zowel bij de 
vastleggingen (88,3 %) als bij de vereffeningen (89,2 %), zijn de laagste van de onderzochte 
periode. In de periode 2017-2019 beliepen de gemiddelde vastleggings- en vereffeningsper-
centages immers 91,7 % en 93,1 %.

I.6.2 Uitsplitsing volgens de economische benadering
De uitgaven kunnen worden uitgesplitst op basis van een functionele benadering of op
basis van een economische benadering. De functionele benadering verdeelt de uitgaven op
basis van de verschillende beleidsdomeinen vermeld in de onderverdelingen per opdracht
van de algemene uitgavenbegroting90; de tweede benadering verdeelt de uitgaven volgens
de uitgaande financiële stroom die ze genereren, gebaseerd op de ESR-classificatie.

De onderstaande tabel stelt de uitgaven (vereffeningen) 2020 voor en hun evolutie in verge-
lijking met het voorgaande jaar, op basis van de economische benadering.

Uitgaven	(vereffeningen)	volgens	de	economische	classificatie

Econ. 
class. Omschrijving 2020 2019 Variatie Verschil  

in		%

1 Personeels- en werkingsuitgaven 387,0 376,4 10,6 2,8 %

2 Rentelasten van de schuld 138,3 111,8 26,5 23,7 %

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 
van de economie

711,3 477,2 234,1 49,1 %

4 Inkomensoverdrachten binnen de 
overheidssector

3.345,0 2.879,7 465,3 16,2 %

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren van 
de economie

137,1 123,4 13,8 11,2 %

6 Kapitaaloverdrachten binnen de 
overheidssector

591,2 659,4 -68,1 -10,3 %

7 Investeringen 319,5 334,7 -15,2 -4,5 %

8 Kredietverleningen en deelnemingen 50,8 147,1 -96,2 -65,4 %

0 Niet-verdeelde uitgaven 38,6 5,7 33,0 581,8 %

Totale	uitgaven	(zonder	aflossingen) 5.718,9 5.115,2 603,7 11,8	%

Bron: Rekenhof, SAP-uitvoeringsgegevens (in miljoen euro)

De onderstaande grafiek geeft de economische verdeling van de uitgaven 2020 weer in pro-
cent van het totaal.

89 Veiligheid: 37,6 miljoen euro; metro 282,7 miljoen euro; parking, tunnels, bruggen, viaducten: 118,0 miljoen euro.
90 In bijlage 2 Evolutie 2020/2019 van de per opdracht aangerekende uitgaven (gesplitste kredieten – zonder variabele 

kredieten) is een uitsplitsing per opdracht van de uitgaven van 2020 en hun evolutie in vergelijking met 2019 opge-
nomen.
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Verdeling	van	de	uitgaven	(vereffeningen)	2019	volgens	de	economische	benadering	(in	 	%	
van de totale uitgaven)

Bron: Rekenhof, SAP-gegevens

Nagenoeg 69 % van de uitgaven (zonder aflossingen) hebben betrekking op financiële stro-
men binnen de overheid (3.936 miljoen euro), die met 397,2 miljoen euro (+11,2 %) stijgen in 
vergelijking met 2019. Binnen die categorie van uitgaven stijgen de inkomensoverdrachten 
(3.345 miljoen euro) met 465,3 miljoen euro (+16,2 %), terwijl de kapitaaloverdrachten met 
68,1 miljoen euro (-10,3 %)91 dalen. De stijging van de courante overdrachten situeert zich 
voornamelijk bij de dotaties en subsidies aan andere institutionele groepen (+321,4 miljoen 
euro)92, aan de geconsolideerde overheidsinstellingen (+86,7 miljoen euro) en aan de plaat-
selijke overheidsbesturen (+56,8 miljoen euro).

De financiële stromen (courant en van kapitaal) naar andere sectoren (vzw’s, gezinnen, 
niet geconsolideerde privé of overheidsbedrijven, enz.) belopen 848,4 miljoen euro (14,8 % 
van de totale uitgaven). De courante overdrachten (711,3 miljoen euro) omvatten voorna-
melijk bedrijfssubsidies93 (482,4 miljoen euro), de overdrachten aan vzw’s en aan gezinnen 
(186,5 miljoen euro) en terugbetalingen van belastingen (40,7 miljoen euro). Ze stijgen met 
nagenoeg 248 miljoen euro in vergelijking met het voorgaande jaar.

De personeelsuitgaven (185,6 miljoen euro) en de werkingsuitgaven (201,4 miljoen euro) 
van de DBHR vertegenwoordigen samen 6,8 % van de totale uitgaven. Ze stijgen met 2,8 % 
in vergelijking met het voorgaande jaar.

De investeringen (319,5 miljoen euro) vertegenwoordigen 5,6 % van de totale uitgaven. 
Ze dalen met 15,2 miljoen euro in vergelijking met 2019 en omvatten uitgaven in samen-
hang met water- en wegenwerken (226,1 miljoen euro) en met de aankoop van terreinen en 

91 Voornamelijk door de daling van de investeringsdotaties aan de MIVB (-71 miljoen euro).
92 Waarvan 322,7 miljoen euro voor de dotaties aan de gemeenschapscommissies, met inbegrip van 272,6 miljoen 

euro in het kader van de COVID-19-crisis.
93 Inkomensoverdrachten uitgekeerd door de overheid in het kader van het economische en sociale beleid aan ingeze-

ten eenheden die verhandelbare goederen en/of diensten voortbrengen (economische classificatie, januari 2020).
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gebouwen (38,1 miljoen euro). Het saldo (55,3 miljoen euro) betreft aankopen van materieel 
en uitgaven op het vlak van vermogensinvesteringen.

Het totaalbedrag van de kapitaalverrichtingen in de economische groepen 5 tot 8 beloopt 
1.098,7 miljoen euro (- 165,8 miljoen euro in vergelijking met 2019).

De verrichtingen met code 0 Niet-verdeelde uitgaven (38,6 miljoen euro), tot slot, omvatten een 
bedrag van 31,5 miljoen euro dat werd betaald aan de Gewestelijke Investeringsmaatschappij 
voor Brussel (GIMB/finance&invest.brussels), bij wijze van toekenning van een terugbetaal-
baar krediet in het kader van een gedelegeerde opdracht94.

I.6.3	 Onderbenutting	van	de	vereffeningskredieten
In 2020 was er een totaalsaldo95 van 691,4 miljoen euro aan onbenutte vereffeningskredie-
ten in de begroting van de DBHR. Voor de gesplitste kredieten beloopt de onderbenutting 
594,6 miljoen euro zonder de variabele kredieten die samenhangen met de begrotingsfond-
sen. De onderbenutting is als volgt uit te splitsen volgens de economische benadering.

Onderbenutting	2020	volgens	de	economische	classificatie

Econ. 
class. Omschrijving

Veref‐
fenings‐	

kredieten 
2020

Veref‐
feningen 

2020
Saldo Benut‐

tings‐	%	

1 Personeels- en werkingsuitgaven 429,2 381,8 47,4 89,0 %

3 Inkomensoverdrachten aan andere 
sectoren

774,8 707,8 67,1 91,3 %

4 Inkomensoverdrachten binnen de 
overheidssector

3.386,4 3.324,0 62,4 98,2 %

5 Kapitaaloverdrachten aan andere 
sectoren

130,1 121,2 8,9 93,1 %

6 Kapitaaloverdrachten binnen de 
overheidssector 

599,4 575,8 23,6 96,1 %

7 Investeringen 388,3 319,3 69,0 82,2 %

8 Kredietverleningen en deelnemingen 357,3 50,7 306,5 14,2 %

0 Overige 46,4 38,6 7,8 83,1 %

 Primaire uitgaven 6.111,9 5.519,2 592,8 90,3	%

2 Rentelasten van de overheidsschuld 140,1 138,3 1,8 98,7 %

Totale	uitgaven	(zonder	aflossingen) 6.252,0 5.657,4 594,6 90,5	%

Bron: Rekenhof, SAP-uitvoeringsgegevens (in miljoen euro)

94 BA 12.011.21.01.0310. De voornoemde uitgaven zijn op te delen in kredietverleningen ten voordele van de horeca 
(29,5 miljoen euro) en van tewerkstellingscoöperaties (2 miljoen euro), in het kader van de bijzonderemachtenbe-
sluiten van de BHR nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaat-
schappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of 
voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, en nr. 2020/040 betreffende een aanvullende 
gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning 
van kredieten aan tewerkstellingscoöperaties vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis.

95 Zonder aflossingen van de schuld.
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Om de impact van de onderbenutting van de kredieten op de operationele werking van 
het gewest (diensten van de regering) te onderzoeken, dienen in de bovenstaande tabel de 
volgende elementen buiten beschouwing te blijven:

• de kredieten die geen invloed hebben op het vorderingensaldo (kredietverleningen en 
deelnemingen96);

• de kredieten inzake rentelasten op de overheidsschuld, waarop de regering slechts een 
beperkte invloed kan uitoefenen, aangezien hun evolutie afhangt van externe factoren.

De aldus bepaalde operationele onderbenutting beloopt 286,2 miljoen euro, d.i. 5 % van de 
geselecteerde vereffeningskredieten. Die onderbenutting ligt veel hoger dan gemiddeld in 
de drie voorgaande boekjaren (2,8 %). 

De operationele onderbenutting van de kredieten vanuit de functionele benadering (per 
begrotingsprogramma) wordt becommentarieerd in bijlage 3.

Bij de berekening van het aangepaste vorderingensaldo 2020 beoogde de regering een (ope-
rationele) onderbenutting ten belope van 240 miljoen euro voor de volledige geconsoli-
deerde begroting van de gewestelijke entiteit. Er was geen verdeling van dat bedrag onder 
de begrotingen van de DBHR en de geconsolideerde instellingen vastgelegd.

Uit de verrichtingen die werden vermeld in de definitieve afsluiting van de economische 
hergroepering van de verrichtingen van de gewestelijke entiteit, die op 25 mei 2021 werd 
geactualiseerd, komt naar voren dat de totale onderbenutting in ESR-termen97 577,2 mil-
joen euro beloopt, te weten een onderbenutting van de uitgavenkredieten van de gewes-
telijke entiteit (DBHR en autonome bestuursinstellingen) ten belope van 702,2 miljoen 
euro, verminderd met een lager dan verwachte realisatie van de ontvangsten ten belope 
van 125,0 miljoen euro. De doelstelling van de regering bleek dus a posteriori ruimschoots 
gehaald, zonder een beroep te moeten doen op specifieke bewarende maatregelen die erin 
bestaan de uitvoering van bepaalde kredieten te blokkeren.

I.6.4 Overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming

I.6.4.1	 Vastleggings-	en	vereffeningskredieten
De vastleggings- en vereffeningskredieten (met inbegrip van de variabele kredieten van de 
begrotingsfondsen) die verband houden met de bevoegdheden die in het raam van de zesde 

96 De onderbenutting van de kredieten met code 8 (306,5 miljoen euro) – zonder de variabele kredieten – situeert zich 
voornamelijk bij deze uitgaven:

 • voorziening voor een lening aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) voor de financie-
ring van haar opdrachten, in programma 25.005 (125,0 miljoen euro);

	 •	 voorziening voor een lening aan het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering 
van zijn opdrachten, in programma 25.007 (100,0 miljoen euro);

	 •	 kredietverlening aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) voor de renovatie van pu-
blieke socialewoonprojecten, in programma 25.005 (50,0 miljoen euro);

	 •	 deelneming in het kapitaal van citydev.brussels (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, GOMB) of haar dochterondernemingen in het kader van het beleid inzake economische 
expansie, in programma 12.006 (10,0 miljoen euro);

	 •	 toekenning van terugbetaalbare leningen aan parking.brussels, in programma 17.003 (5,0 miljoen euro).
97 Zonder interne verrichtingen met economische code 0 en zonder de codes 8 en 9.
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staatshervorming werden overgedragen, kunnen niet allemaal via een specifieke benaming 
worden geïdentificeerd in de begroting 2020 van de DBHR.

De volgende tabel vermeldt de kredieten die het Rekenhof kon identificeren en de uitgaven 
die erop werden aangerekend.

Totale	kredieten	zesde	staatshervorming	(DBHR)	en	realisaties

Kredieten 6e	staatshervorming	 
Aangepaste begroting 2020 Realisaties Percentage 

Luik vastleggingen 568,0 559,5 98,5	%

Gesplitste kredieten 553,1 546,6 98,8 %

Variabele kredieten 14,9 13,0 87,4 %

Luik	vereffeningen 554,3 532,4 96,1	%

Gesplitste kredieten 542,3 521,8 96,2 %

Variabele kredieten 12,0 10,7 89,0 %

Bron: Rekenhof, begroting en SAP-uitvoeringsgegevens (in miljoen euro)

De lager dan verwachte uitvoering van de gesplitste vereffeningskredieten (20,5 miljoen 
euro) is ten belope van 14,5 miljoen euro toe te schrijven aan de overschatting van de kre-
dieten van basisallocatie Dotatie aan Actiris voor opdrachten - 6de Staatshervorming98.

I.6.4.2 Boeking van de verrichtingen in verband met de overgedragen bevoegdheden die nog 
worden beheerd door de federale socialezekerheidsinstellingen
In 2020 werd een groot deel van de naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgehevelde 
bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid nog altijd beheerd door de openbare instellin-
gen van sociale zekerheid (OISZ) en door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI). 
Binnen die bevoegdheden heeft het gewest vanaf 2017 het beheer van de dienstencheques 
volledig overgenomen via de bedrijfssubsidie die was toegekend aan de firma die de dien-
stencheques uitgeeft.

Overeenkomstig het horizontale protocol van 17 december 201499, het koninklijk besluit van 
19 december 2014100 en het koninklijk besluit van 23 augustus 2014101 werden de openbare 
instellingen van sociale zekerheid die de bevoegdheden van de deelstaatentiteiten behe-
ren, sedert 2015, naargelang hun behoeften, gefinancierd door inhoudingen afgenomen van 

98 BA 16.004.15.04.4140.
99 Protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor re-
kening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde 
uitgaven op de middelen die aan de deelgebieden worden toegekend krachtens de bijzondere wet van 16 janu-
ari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 janu-
ari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instel-
lingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Addendum.

100 Besluit tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1 quater, van de bijzondere wet van 16 janua-
ri 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 
31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. Dat besluit werd gewijzigd 
door een koninklijk besluit van 13 mei 2015.

101 Besluit tot uitvoering van artikel 54, § 1, tiende lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de finan-
ciering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
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de PB-kredieten die de bijzondere financieringswet aan de deelstaatentiteiten toewijst. De 
FOD Financiën heeft daarbij een centrale rol gespeeld door enerzijds bepaalde bedragen in 
te houden op de overdrachten die hij aan de deelstaatentiteiten moet doen en anderzijds 
door de verschillende operatoren te financieren. De deelstaatentiteiten hebben in werke-
lijkheid slechts het saldo van die middelen ontvangen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen de middelen waarvan de uitgaven moch-
ten worden afgetrokken die de socialezekerheidsinstellingen in 2020 deden, 1.020,9 miljoen 
euro. Als gevolg van de inhoudingen door de FOD Financiën krachtens het horizontaal 
protocol (226,2 miljoen euro), belopen de werkelijk ontvangen sommen 794,8 miljoen euro.

Volgens het principe dat ontvangsten en uitgaven niet mogen worden gecompenseerd en 
volgens de regels van het ESR waaraan het INR herinnert in zijn advies van 10 februari 2015, 
moeten de transacties die de operatoren voor rekening van de deelstaatentiteiten uitvoe-
ren, nochtans door die deelstaatentiteiten als uitgaven worden geboekt in hun hoedanig-
heid van principalen van de transacties.

De algemene rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat dus de specifieke uit-
gaven “zesde staatshervorming”, zowel voor bevoegdheden die de Brusselse overheid zelf 
beheert als voor de nieuwe bevoegdheden die nog altijd worden beheerd door de instellin-
gen van de sociale zekerheid of door de FOD’s/POD’s.

De FOD Financiën voert enkel voorafnames uit op de uitgaven aangaande de arbeidsmarkt, 
die 90 % van de uitgaven in verband met de zesde staatshervorming vertegenwoordigen. 
Die voorafnames zijn beschreven in bijlage 4.

I.6.5 Uitstaand bedrag van de vastleggingen
De bijlage bij de rekening van uitvoering van de begroting geeft de evolutie in 2020 weer 
van het uitstaand bedrag van de vastleggingen van de DBHR, die overeenstemt met het 
totaal van de nog niet vereffende vastleggingen die ten laste van de opeenvolgende uitga-
venbegrotingen zijn aangerekend.

De volgende tabel geeft de evolutie weer van het totale uitstaand bedrag van de vastleg-
gingen aan het eind van de jaren 2017 tot 2020 (met inbegrip van de aan begrotingsfondsen 
gekoppelde kredieten).

Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen

 
Uitstaand  
bedrag op 
31/12/2017

Uitstaand 
bedrag op 
31/12/2018

Uitstaand 
bedrag op 
31/12/2019

Uitstaand 
bedrag op 
31/12/2020

Gesplitste kredieten 3.848,6 3.800,4 3.170,2 3.035,8

Gesplitste variabele kredieten 20,8 20,7 16,2 17,8

Totaal 3.869,4 3.821,0 3.186,4 3.053,6

Bron: bijlage bij de rekeningen van uitvoering van de begroting 2017 tot 
2020 van de DBHR

(in miljoen euro)
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Het totale uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2020 zoals vermeld in de 
bijlage bij de rekening van uitvoering van de begroting 2020, beloopt 3.053,6 miljoen euro. 
Dat uitstaand bedrag vloeit ten belope van 1.046,4 miljoen euro (34,3 %) voort uit vastleg-
gingen die vóór 1 januari 2016 werden aangerekend, waarvan 749,5 miljoen euro betrekking 
heeft op het socialehuisvestingsbeleid. Het totale uitstaand bedrag voor die sector beloopt 
nagenoeg 1,1 miljard euro (34,9 %).

Tijdens het jaar 2020 is het uitstaand bedrag met nagenoeg 133 miljoen euro gedaald (-4,2 %) 
ten opzichte van het uitstaand bedrag op 31 december 2019. Die daling vloeit enerzijds voort 
uit het feit dat de vereffeningskredieten voor 33,1 miljoen euro meer werden uitgevoerd dan 
de vastleggingskredieten en anderzijds uit het feit dat vastleggingsvisums die in voorgaan-
de jaren waren genomen, werden geannuleerd ten belope van 99,8 miljoen euro.

In 2020 heeft de overheid immers voortgewerkt aan de verificatie van de geldigheid van 
het uitstaand bedrag. Ze was daarmee gestart in 2019, in het kader van de migratie van het 
programma SAP naar het nieuwe gewestelijke platform SAP4/Hana, op 1 januari 2020. Die 
verificatie kwam er ook na opmerkingen over de overschatting van het uitstaand bedrag, 
die het Rekenhof had geformuleerd in vorige certificeringsverslagen over de algemene re-
keningen en in zijn boeken van opmerkingen.

Eind 2019 werd die overschatting op minstens 19,4 miljoen euro geraamd, d.i. 0,6 % van het 
totale op die datum geboekte uitstaand bedrag.

In zijn certificeringsverslag over de algemene rekening 2020 had het Rekenhof vastgesteld 
dat het geboekte uitstaand bedrag op 31 december 2020 ten belope van een bedrag van 
0,9 miljoen euro was onderschat als gevolg van, enerzijds, een op 50,1 miljoen euro becij-
ferde overschatting, en anderzijds een onderschatting ten belope van 51 miljoen euro, in 
functie van de volgende elementen:

• Vastleggingen ten belope van 43,1 miljoen euro in totaal zijn niet langer geldig op 
31 december 2020. 

Juridische verbintenissen ten belope van 24 miljoen euro die het handhaven van dat 
uitstaand bedrag konden rechtvaardigen, werden immers niet uitgevoerd en hebben tot 
geen enkele betaling aanleiding gegeven binnen vijf jaar nadat ze waren ingegaan. Voor 
de uitvoering in 2016 van een juridische verbintenis voor de toekenning van een dota-
tie aan het Instituut voor de aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek en de 
innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Innoviris) moet het uitstaand bedrag 
van 19,1 miljoen euro in de boekhouding dat erop betrekking heeft, overigens niet meer 
worden gehandhaafd.

• Er werd voorbarig een vastlegging van 46,8 miljoen euro aangerekend ten laste van de 
kredieten van de begroting 2018 in het raam van het driejarig investeringsplan inzake 
sportinfrastructuur (DIPS)102. Hoewel in 2020 een vastlegging van 36,8 miljoen euro 
ongedaan werd gemaakt, is het saldo van die vastlegging op 31 december 2020, name-

102 BA 10.006.64.25.6321.
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lijk 8,8 miljoen euro, nog altijd 7 miljoen euro overschat. Het Rekenhof is immers van  
oordeel dat de juridische verbintenis, die een grondslag verleent aan de aanrekening van 
een boekhoudkundige vastlegging ten aanzien van de begunstigden103, pas bestaat op 
het moment dat de beslissing tot toekenning van de subsidie aan de gemeenten wordt 
betekend104, veeleer dan op basis van de gevraagde subsidies, voor in totaal 10 miljoen 
euro na de selectie van de projecten. Gelet op het totaalbedrag van de subsidies die in 
2019 en 2020 effectief werden toegekend (nagenoeg 3 miljoen euro) en gelet op de uitge-
voerde vereffeningen (1,2 miljoen euro), zou het uitstaand bedrag van de vastleggingen 
op 31 december 2020 zich moeten beperken tot 1,8 miljoen euro, in plaats van 8,8 mil-
joen euro.

• Het niet aanrekenen in 2017 van de vastlegging voor het volledige bedrag (136,0 miljoen 
euro) van het contract voor de aankoop van de terreinen van de zetels van de VRT en de 
RTBF (Reyerssite-project Mediapark) leidt op 31 december 2020 tot een onderschatting 
van het uitstaand bedrag van de vastleggingen ten belope van 51 miljoen euro105.

De voornaamste grote uitstaande bedragen per programma op 31 december 2019 en hun 
variatie ten opzichte van het jaar 2019 worden voorgesteld in bijlage 5.

I.7 Begrotingsfondsen

I.7.1 Inleiding
De begrotingsfondsen (of organieke fondsen), zoals beoogd in artikel 8 van de organieke 
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de 
begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC), worden gestijfd met ontvangsten die 
worden bestemd voor specifieke uitgaven (variabele kredieten) waarvan het voorwerp bij 
ordonnantie is bepaald106. Er mag geen vastlegging, noch vereffening worden gedaan ten 
laste van een basisallocatie boven de op het fonds beschikbare ontvangsten107. Op het einde 
van het begrotingsjaar worden de op elk begrotingsfonds beschikbare ontvangsten naar het 
volgende begrotingsjaar overgedragen, en kunnen deze vanaf het begin van het volgende 
jaar dienen voor nieuwe vastleggingen en nieuwe vereffeningen.

De fondsen mogen niet worden gefinancierd met kredieten van de algemene uitgavenbe-
groting.

Behalve het bedrag van de beschikbare ontvangsten voorziet de OOBBC in een tweede 
uitgavenplafond, namelijk het bedrag van de administratieve kredieten ingeschreven op de 

103 Volgens artikel 5, 2°, a) van de OOBBC mogen ten belope van de in de begroting voorziene vastleggingskredieten 
uitsluitend de bedragen worden vastgelegd die voortvloeien uit verbintenissen die ontstaan of worden gesloten 
tijdens het begrotingsjaar, en voor de recurrente verbintenissen, waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren 
voordoen, gaat het om de tijdens het begrotingsjaar opeisbare sommen.

104 Artikel 18, § 1, van de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investe-
ringen in gemeentelijke sportinfrastructuur, bepaalt dat de regering de toekenning of weigering van een subsidie 
meldt binnen een termijn van vijftig dagen na ontvangst van de toekenningsaanvraag.

105 Van 2017 tot 2020 werden enkel vastleggingen voor in totaal 95,8 miljoen euro aangerekend. Het uitstaand bedrag 
op 31 december 2020 beloopt 29,0 miljoen euro in plaats van 80,0 miljoen euro.

106 Ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
107 Resultaat van het verschil tussen de werkelijk geïnde ontvangsten en de aangerekende uitgaven (vastgestelde 

rechten) in de loop van het boekjaar, in voorkomend geval verhoogd met het overgedragen saldo van het voor-
gaande boekjaar.



26e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN 
AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 51

basisallocaties i.v.m. begrotingsfondsen in de algemene uitgavenbegroting. Op die manier 
kan elke vastlegging en elke vereffening niet hoger liggen dan het budgettair bepaalde be-
drag van de variabele kredieten, zelfs als het beschikbare saldo van de geïnde en bestemde 
ontvangsten hoger zou zijn.

Tot slot bepaalt de OOBBC dat het bedrag van de verminderde of geannuleerde vastleggin-
gen van de begrotingsfondsen moet terugvloeien naar de beschikbare ontvangsten.

I.7.1.1 Evolutie van de ontvangsten, de uitgaven en de overgedragen saldi 
De algemene rekening 2020 omvat bijlagen die de toestand van de begrotingsfondsen schet-
sen vanuit financieel oogpunt en vanuit bankoogpunt enerzijds, en vanuit begrotingsoog-
punt anderzijds.

De directie Begroting heeft haar werk om een staat met de budgettaire werkelijkheid van de 
toestand van de fondsen te verstrekken, eind 2019 voltooid. Zoals in de algemene rekenin-
gen 2019 en 2020 is vermeld, moeten de bepaalde bedragen nog worden gevalideerd door de 
bevoegde ordonnateurs.

Het Rekenhof heeft overigens bij zijn controle van de algemene rekening 2020 van het ge-
west hoofdzakelijk de volgende incoherentie vastgesteld.

• De ontvangsten bestemd voor het Fonds voor het beheer van de gewestschuld (BFB 12), 
voor het luik “vastleggingen”, liggen 943.886,62 euro lager dan de ontvangsten bestemd 
voor het luik “vereffeningen”, terwijl het eenzelfde bedrag aan beschikbare ontvangsten 
betreft. De totale, voor het luik “vastleggingen” van de begrotingsfondsen bestemde 
ontvangsten, te weten 245.517.151,54 euro, liggen lager dan de totale ontvangsten 
bestemd voor het luik “vereffeningen”, te weten 246.461.037,66 euro.

De details van de verantwoordingsstukken en van de berekeningen werden niet aan het 
Rekenhof bezorgd. Zoals de voorgaande jaren kan het Rekenhof enkel vaststellen dat de 
voorgelegde cijfers voorlopig zijn en kunnen worden herzien.

Wat de bijlage betreft die de financiële bewegingen voorstelt bij de ontvangsten en de uit-
gaven op de bankrekeningen in samenhang met de begrotingsfondsen, evenals hun saldi, 
heeft het Rekenhof opnieuw verschillende anomalieën vastgesteld bij zijn controle van de 
algemene rekening 2020 van het gewest. Naast andere onregelmatigheden108 worden de be-
schikbare ontvangsten van de fondsen immers niet bewaard op de specifieke bankreke-
ningen, maar overgeschreven op de rekening van de centraliserend rekenplichtige van de 
uitgaven, vanwaar de budgettair op de fondsen aangerekende uitgaven worden uitgevoerd, 
in plaats van via de eraan gekoppelde bankrekeningen.

Tot besluit kunnen de DBHR enerzijds nog steeds niet de werkelijke toestand van het be-
schikbare bedrag en van de bewegingen van de begrotingsfondsen bepalen en verantwoor-
den, en anderzijds geven de synthesetabellen als bijlage bij de algemene rekening geen 

108 Een bankrekening die dient voor de centralisatie van niet voor een begrotingsfonds bestemde fiscale ontvangsten 
wordt erin vermeld; vijf bankrekeningen zijn aan meer dan één begrotingsfonds gekoppeld.
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getrouw beeld van de financiële toestand en bevatten ze anomalieën ten opzichte van de 
boekhoudkundige en budgettaire normen die op de DBHR van toepassing zijn.

De volgende tabel geeft, rekening houdend met de voornoemde beschouwingen, bij wijze 
van indicatie de evolutie weer van de overgedragen saldi (budgettair oogpunt) voor de voor-
naamste begrotingsfondsen (optiek van de vereffeningen).

Details	van	de	saldi	van	de	voornaamste	begrotingsfondsen	(vanuit	de	optiek	van	de	veref‐
feningen)

Begrotingsfondsen –  
Optiek	vereffeningen	

Saldo  
op 31/12 

/2018

Saldo  
op 31/12 

/2019

Geïnde 
ontvang‐
sten 2020

Veref‐
feningen 

2020

Saldo op 
31/12/2020

Fonds voor hulp aan 
ondernemingen

18,6 19,0 0,7 0,0 19,8

Fonds voor uitrusting en 
verplaatsingen 

14,6 16,6 3,0 0,9 18,7

Fonds voor stedenbouw en 
grondbeheer 

32,1 37,0 5,3 0,4 41,9

Fonds voor investeringen en 
aflossing van de schuldenlast in de 
sector van de sociale woningbouw 

235,6 262,2 27,5 0,0 289,7

Fonds voor de bescherming van het 
milieu

4,2 6,7 5,3 3,9 8,2

Fonds bestemd voor het 
onderhoud, de aankoop en de 
aanleg van groene ruimten, bossen 
en natuurgebieden, alsmede het 
opnieuw bepoten en noodingrepen 
ten behoeve van de fauna

6,8 7,1 0,3 3,6 3,8

Fonds voor het beheer van afval- en 
regenwater

7,6 7,7 0,1 0,0 7,7

Fonds voor het beheer van de 
gewestschuld

181,5 168,1 117,5 80,1 205,5

Fonds voor energiebeleid 35,6 40,2 28,3 23,1 45,3

Fonds voor grondinvesteringen 5,6 5,6 0,0 0,0 5,6

Klimaatfonds 46,1 65,0 29,2 13,7 80,5

Verkeersveiligheidsfonds 65,4 81,8 22,4 10,6 93,6

Andere fondsen 18,6 19,9 6,8 5,1 21,7

Totaal 672,5 737,0 246,5 141,6 841,8

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen van uitvoering van de begroting 
en SAP-uitvoeringsgegevens

(in miljoen euro)

In 2020 beliepen de bestemde geïnde ontvangsten (kasinkomsten) 246,5 miljoen euro, ter-
wijl ze in totaal op 388,3 miljoen euro109 waren geraamd. Het verschil (nagenoeg 142 miljoen 

109 Bij de middelenbegroting is geen tabel gevoegd die de geraamde ontvangsten per begrotingsfonds weergeeft. 
In de begrotingstabel worden de artikelen die bedoeld zijn voor de bestemde ontvangsten (DRF: vastgestelde 
rechten in verhouding tot de ontvangsten in samenhang met organieke begrotingsfondsen) geïdentificeerd met 
de BFB-code en met het nummer van het desbetreffende fonds.
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euro) is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat sommige verwachte ontvangsten in 
het Fonds voor het beheer van de gewestschuld niet werden gerealiseerd, te weten lening-
opbrengsten ten belope van 43,5 miljoen euro en intresten ten belope van 94,4 miljoen 
euro, waaronder 80 miljoen euro aan intresten in samenhang met afgeleide producten.

In vergelijking met 2019 stijgen de geïnde ontvangsten met 90 miljoen euro omdat lening-
opbrengsten ten belope van dat bedrag werden geïncasseerd, bestemd voor het Fonds voor 
het beheer van de gewestschuld. De betrokken leningen werden in de loop van hetzelfde 
boekjaar voortijdig terugbetaald (aflossingen) ten belope van 80 miljoen euro, aangerekend 
ten laste van de variabele kredieten van datzelfde fonds.

In 2020 beliepen de uitgaven (vereffeningen) ten laste van de variabele kredieten 141,6 mil-
joen euro, terwijl ze in totaal op 294,1 miljoen euro110 waren geraamd. De niet-uitvoering 
(152,5 miljoen euro) situeert zich voornamelijk bij de uitgaven die waren voorzien in het 
Fonds voor het beheer van de gewestschuld, te weten aflossingen van leningen (53,5 miljoen 
euro), voortijdige terugbetalingen van intresten in samenhang met swap-verrichtingen 
(79,9 miljoen euro) en van intrestlasten (11,1 miljoen euro).

De overgedragen saldi van de begrotingsfondsen in termen van vereffeningen111 stijgen met 
104,8 miljoen euro in vergelijking met het voorgaande jaar112 en belopen 841,8 miljoen euro 
op het einde van het boekjaar. 

Zoals het Rekenhof in zijn vorige boeken al heeft vastgesteld, liggen de voor de begrotings-
fondsen bestemde ontvangsten altijd hoger dan de gerealiseerde uitgaven, en het verschil 
doet het overgedragen saldo van de fondsen gestaag aangroeien.

Die vaststelling doet vragen rijzen bij het nut van een aantal fondsen. Bijvoorbeeld:

• het Fonds voor hulp aan ondernemingen, het Fonds voor de promotie van de buiten-
landse handel, het Fonds voor grondinvesteringen en het Fonds voor het beheer van 
afval- en regenwater registreren al jaren geen uitgaven meer; 

• de uitgaven die worden aangerekend op het Fonds voor investeringen en aflossing van de 
schuldenlast in de sector van de sociale woningbouw113 zijn bijzonder laag in vergelijking 
met de beschikbare middelen. 

Het Brussels Sociaal Fonds en het Brussels Fonds voor de gewestelijke economische ontwik-
keling zijn bovendien inactief sinds respectievelijk 1998 en 2004.

110 Bij de algemene uitgavenbegroting is geen tabel gevoegd die de totale kredieten per begrotingsfonds weergeeft. 
In de begrotingstabel worden de basisallocaties die limitatieve kredieten in samenhang met begrotingsfondsen 
omvatten (kredieten “E” (vereffening) en “F” (vastlegging), geïdentificeerd met de BFB-code en met het nummer 
van het betrokken fonds. 

111 In de vastleggingsoptiek vermeldt de algemene rekening een totaalsaldo van 813,3 miljoen euro op 31 decem-
ber 2020, wat neerkomt op een stijging met 101,4 miljoen euro in vergelijking met het overgedragen saldo van het 
voorgaande boekjaar.  

112 +169,4 miljoen euro in vergelijking met eind 2018.
113 Geen enkele uitgave in 2020.



54

In 2020 situeert de groei van de overgedragen saldi zich hoofdzakelijk bij de volgende 
fondsen:

• Fonds voor het beheer van de gewestschuld (+37,4 miljoen euro);
• Fonds voor investeringen en aflossing van de schuldenlast in de sector van de sociale 

woningbouw (+27,5 miljoen euro);
• Klimaatfonds (+15,5 miljoen euro);
• Verkeersveiligheidsfonds (+11,8 miljoen euro).

Voor het Klimaatfonds beliepen de geïnde ontvangsten 29,2 miljoen euro114, waarvan 
26,4 miljoen euro voor de Opbrengst van de toekenning tegen betaling van de emissierech-
ten die niet kosteloos worden toegewezen. Het gaat om de vijfde schijf die aan het gewest 
werd toegekend in het raam van de Europese veiling van quota voor de uitstoot van broei-
kasgassen115. Eenzelfde bedrag werd op de middelenbegroting ingeschreven bij wijze van 
vastgesteld recht. Het INR was daarentegen van oordeel dat die inkomsten in ESR-termen 
31,7 miljoen euro beliepen en heeft bijgevolg een positieve correctie van 5,3 miljoen euro 
toegepast bij de berekening van het vorderingensaldo 2020. De uitgaven die in 2020 op dat 
fonds werden aangerekend (13,7 miljoen euro), stroken met de ramingen en omvatten voor-
namelijk werkingssubsidies (8,7 miljoen euro) en investeringssubsidies (5,0 miljoen euro) 
voor Leefmilieu Brussel.

Wat het Verkeersveiligheidsfonds betreft, belopen de in 2020 geïnde ontvangsten een be-
drag van 22,4 miljoen euro116, dat hoofdzakelijk de overdracht door de federale overheid van 
de verkeersboetes omvat (22,2 miljoen euro), die de federale overheid nog altijd int als tech-
nisch operator. Het INR heeft echter een negatieve ESR-correctie aangebracht (0,2 miljoen 
euro) in het vorderingensaldo van de entiteit, om rekening te houden met het werkelijke 
bedrag van de vastgestelde rechten in verband met verkeersboetes (22,0 miljoen euro). De 
op dat fonds aangerekende uitgaven belopen 10,7 miljoen euro, terwijl ze op 12,0 miljoen 
euro waren geraamd.

I.7.1.2 Impact van de verrichtingen van de begrotingsfondsen op het begrotingssaldo en het 
vorderingensaldo

De volgende tabel toont de impact van de voorziene en op de begroting aangerekende ver-
richtingen van de begrotingsfondsen op het nettobegrotingssaldo en vervolgens op het 
ESR-vorderingensaldo van de gewestelijke entiteit, in de periode 2018-2020.

114 De ontvangsten aangerekend op de middelenbegroting (vastgestelde rechten) belopen 32,2 miljoen euro.
115 Ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, 

het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- 
en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, dat werd bekrachtigd door de Brusselse ordonnantie van 
24 mei 2018. Dat akkoord werd eind juli 2018 goedgekeurd door de parlementen van alle andere betrokken enti-
teiten.

116 De ontvangsten aangerekend op de middelenbegroting belopen 22,5 miljoen euro.
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Impact	van	de	verrichtingen	van	de	begrotingsfondsen	op	het	begrotingssaldo	en	het	vorde‐
ringensaldo

 2018 2019 2020

 Aangepaste 
begroting

Reali‐
saties

Aangepaste 
begroting

Reali‐
saties

Aangepaste 
begroting

Reali‐
saties

Bestemde ontvangsten 
(vastgestelde 
rechten) – zonder 
leningopbrengsten

160,5 137,9 189,2 159,6 254,7 166,1

Variabele kredieten 
(vereffeningen) – zonder 
aflossingen

113,7 61,4 108,6 92,0 158,4 61,6

Nettoresultaat van de 
verrichtingen van de 
begrotingsfondsen 

46,8 76,4 80,6 67,7 96,3 104,4

Saldo KVD (codes 8) -17,0 -17,5 10,3 4,7 -24,5 -27,3

Resultaat van de 
verrichtingen van de 
begrotingsfondsen  
–	zonder	KVD

29,8 58,9 90,9 72,3 71,9 77,1

ESR-correcties (INR) 
Klimaatfonds en 
Verkeersveiligheidsfonds

‐ -12,1 ‐ 7,7 ‐ -0,3

ESR‐resultaat	van	de	
verrichtingen van de 
begrotingsfondsen

29,8 46,8 90,9 80,0 71,9 76,9

Bron: Rekenhof, op basis van de aangepaste begrotingen, SAP-gegevens en 
de INR-publicatie van oktober 2021

(in miljoen euro)

Zowel in de fase van de ramingen als in die van de realisaties is het resultaat van de ver-
richtingen van de begrotingsfondsen (zonder de schuldverrichtingen) elk jaar positief. De 
geraamde bestemde ontvangsten liggen immers altijd hoger dan de geraamde uitgaven in 
samenhang met de fondsen, enerzijds, en de gerealiseerde ontvangsten liggen altijd ho-
ger dan de gerealiseerde uitgaven, die beperkt zijn tot de in de begroting ingeschreven 
administratieve kredieten, ongeacht de beschikbare middelen van de fondsen, anderzijds. 
In 2020 is het gerealiseerde begrotingsboni hoger dan de ramingen (104,4 miljoen euro 
tegenover 96,3 miljoen euro) omdat de uitvoeringsgraad van de ontvangsten hoger lag dan 
die van de uitgaven (65,2 % tegenover 38,9 %). Als het Fonds voor het beheer van de gewest-
schuld buiten beschouwing wordt gelaten, belopen die percentages respectievelijk 103,3 % 
en 85,8 %.

De resultaten in ESR-termen worden bekomen door de verrichtingen met 
code 8 (Kredietverleningen	en	 -terugbetalingen,	deelnemingen	en	vereffeningen	van	deelne-
mingen) en de door het INR aangebrachte correcties met betrekking tot de ontvangsten van 
bepaalde fondsen, te elimineren. Los van die verrichtingen wordt de voor de begrotingsre-
sultaten van de fondsen vastgestelde tendens op het niveau van de resultaten volgens het 
ESR-concept gehandhaafd.
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Als die ESR-resultaten worden vergeleken met de ESR-vorderingensaldi117 ex ante en ex post 
van het gewest, leidt dat tot de volgende vaststellingen:

• de positieve inbreng van de begrotingsfondsen draagt elk jaar bij tot de doelstelling van 
een begroting in evenwicht (nagenoeg 72 miljoen euro in 2020);

• de vorderingensaldi zoals het INR die ex post heeft berekend, worden ook positief 
beïnvloed door het ESR-resultaat van de verrichtingen van de begrotingsfondsen 
(76,9 miljoen euro in 2020).

Die gunstige weerslag van de verrichtingen van de begrotingsfondsen op de vorderingen-
saldi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vloeit voort uit het recurrente verschil tussen 
de ontvangsten en de uitgaven van de fondsen, zowel bij de ramingen als bij de realisaties.

I.8 Conclusie

I.8.1 Begrotingsresultaten 2020 van de diensten van de regering
De uitvoeringsrekening van de begroting 2020 van de diensten van de regering sluit af 
met een brutobegrotingssaldo van +609,9 miljoen euro, wat gunstiger is dan het saldo dat 
ex ante werd geraamd (-722,0 miljoen euro). Het verschil (1.332,0 miljoen euro) is te verkla-
ren door het feit dat de ontvangsten 587 miljoen euro hoger liggen dan geraamd (voorna-
melijk leningopbrengsten) en door een onderbenutting van de uitgavenkredieten ten be-
lope van 745 miljoen euro. Zonder de schuldverrichtingen beloopt het nettobegrotingssaldo 
-1.442,0 miljoen euro, terwijl het op -2.063,9 miljoen euro was geraamd. Die resultaten 
houden meer bepaald rekening met in totaal 438,3 miljoen euro aan uitgaven voor strategi-
sche investeringen, en met in totaal 631,4 miljoen euro aan uitgaven in samenhang met de 
gezondheidscrisis. 

Die saldi moeten echter worden gecorrigeerd met een bedrag van 126 miljoen euro, dat 
overeenstemt met de overwaardering die het Rekenhof heeft vastgesteld tijdens de controle 
van de rekeningen 2020.

I.8.2 Vorderingensaldo 2020 van de gewestelijke entiteit
Het vorderingensaldo van de gewestelijke entiteit, zoals berekend door het INR, beloopt 
-1.374,5 miljoen euro. Dat bedrag verschilt -856,9 miljoen euro met de raming van de 
Brusselse regering (-517,6 miljoen euro). De berekening van het saldo berustte op de uit-
sluiting van 240 miljoen euro aan begrotingsverrichtingen (onderbenuttingen), op de neu-
tralisering van 919,3 miljoen euro aan uitgaven die worden beschouwd als “buiten doel-
stelling”, en op 120,0 miljoen euro aan ESR-correcties, wat neerkomt op een totaal van 
1.279,3 miljoen euro.

117 Berekening waarin de voorschotten inzake gewestelijke opcentiemen werden meegenomen.



26e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN 
AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 57

Het verschil tussen de begrotingsdoelstelling van de regering en het werkelijke tekort in 
ESR-termen van de geconsolideerde begrotingen van de gewestelijke entiteit, zoals dat 
werd becijferd door het INR, is te verklaren door:

• de (gerealiseerde) onderbenutting van de kredieten die hoger uitvalt dan geraamd 
(+337,2 miljoen euro);

• het verschil (-1.194,1 miljoen euro) tussen het bedrag van de door het INR toegepaste 
correcties (-154,8 miljoen euro) en het totaal van de positieve correcties (zonder 
onderbenuttingen) die de regering ex ante uitvoerde (1.039,3 miljoen euro).

Dat saldo omvat onder meer de uitgaven die de regering had geneutraliseerd, te weten de 
uitgaven die werden gedaan voor strategische investeringen (393,6 miljoen euro) en de uit-
gaven voor de gezondheidscrisis (631,4 miljoen euro) waarvan 416,8 miljoen euro wordt 
beschouwd als ressorterend onder de algemene ontsnappingsclausule.

In afwachting van een eventuele herziening van de flexibiliteitsclausule, waardoor verschil-
lende zogenoemde “strategische” investeringsuitgaven in het raam van de Belgische be-
grotingsinspanning buiten beschouwing zouden kunnen blijven, heeft de Hoge Raad van 
Financiën bij de uitwerking van het stabiliteitsprogramma 2020 net zomin als bij de vorige 
rekening gehouden met de neutralisering van dergelijke investeringen.

I.8.3 Schuld
Het bedrag van de geconsolideerde brutoschuld zoals bepaald door het INR, is tussen 
2016 en 2020 met 90,0 % gestegen tot 8,9 miljard euro op 31 december 2020, d.i. 179,3 % 
van de geconsolideerde jaarlijkse ontvangsten van de gewestelijke entiteit in ESR-termen, 
tegenover 97,1 % in 2016. Ze bestaat uit de directe schuld ten belope van 6,4 miljard euro 
(72,3 % van de totale schuld) en de indirecte schuld ten belope van 2,5 miljard euro (27,7 %).

Die globale stijging betreft hoofdzakelijk de directe schuld, die volgens het INR met 149,4 % 
toeneemt tussen 2016 en 2020, terwijl de indirecte schuld met 17,1 % aangroeit tijdens de-
zelfde periode.

De begrotingsuitgaven van de diensten van de regering zijn op jaarbasis gemiddeld 7,5 % 
gestegen in de onderzochte periode, tegenover een equivalente stijging van de ontvangsten 
met 0,9 %, wat leidde tot een deficitair begrotingssaldo dat bestendigd wordt en de directe 
schuld van de entiteit doet toenemen. In 2020 is de stijging van het uitstaand bedrag van 
de directe schuld (+1.535,7 miljoen euro) voornamelijk toe te schrijven aan het nettobegro-
tingstekort van de DBHR (-1.442,0 miljoen euro).

De nieuwe leningen en de vernieuwing van de leningen die op vervaldag komen, genieten 
het beleid van zeer lage rentevoeten in de eurozone.

In maart 2021 verlaagde een buitenlands ratingbureau de rating van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ingevolge de gecombineerde effecten van de negatieve impact van 
de COVID-19-pandemie en van de kosten van de strategische investeringen op de financiële 
resultaten van 2020 (daling van de ontvangsten en stijging van de uitgaven), waardoor de 
schuld sterk toenam. Volgens het agentschap zullen de effecten in 2021 vergelijkbaar zijn.
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Het benadrukt enerzijds dat de aflossing van de schuld relatief stabiel blijft ondanks de 
stijging van de schuld, en anderzijds dat de rating andermaal zou kunnen worden verlaagd 
als de verwachte daling van het begrotingstekort er niet komt, waardoor de schuld gestaag 
zou blijven toenemen.

I.8.4 Ontvangsten
De totale ontvangsten die werden aangerekend op de uitvoeringsrekening van de begro-
ting (zonder de leningopbrengsten) belopen 4.277,0 miljoen euro, wat neerkomt op een 
globaal verwezenlijkingspercentage van 98,4 % (93,6 % in 2019). Ze stijgen met 216 miljoen 
euro in vergelijking met 2019. De algemene fiscale ontvangsten belopen 2.369,0 miljoen 
euro (102,0 % van de ramingen), wat 118,7 miljoen euro meer is dan in 2019, voorname-
lijk als gevolg van de stijging van de gewestbelastingen (+131 miljoen euro). De algemene 
niet-fiscale ontvangsten belopen 158,7 miljoen euro, terwijl ze op 95 miljoen euro waren 
geraamd (167 %). Het verschil is voornamelijk toe te schrijven aan de opbrengst van de 
verkoop van het CCN-gebouw, die niet was opgenomen in de begrotingsramingen 2020. In 
zijn certificeringsverslag over de algemene rekening 2020 heeft het Rekenhof de boeking 
van die verkoop in 2020, in plaats van in 2021, betwist en becijferde het de overschatting 
van de daarmee gepaard gaande begrotingsontvangst op 58,1 miljoen euro. De ontvangsten 
bestemd voor de begrotingsfondsen, tot slot, belopen 166,1 miljoen euro, zonder leningop-
brengsten, terwijl ze op 254,7 miljoen euro waren geraamd.

I.8.5 Uitgaven
De uitgaven (zonder de schuldaflossingen) die op de algemene uitgavenbegroting van de 
DBHR zijn aangerekend, belopen 5.685,9 miljoen euro bij de vastleggingen en 5.718,9 mil-
joen euro bij de vereffeningen, wat overeenstemt met uitvoeringsgraden van de begro-
tingskredieten die respectievelijk 88,3 % en 89,2 % belopen en daarmee de laagste zijn uit 
de periode 2017-2020. De vereffende uitgaven (zonder aflossingen) stegen met nagenoeg 
604 miljoen euro (+11,8 %) in vergelijking met 2019, rekening houdend met de uitgaven voor 
de gezondheidscrisis die de overheid op 631,4 miljoen euro had geraamd. In de loop van de 
periode 2017-2020 stegen de vereffende uitgaven met 1,4 miljard euro (+32,5 %). Zonder de 
impact van de uitgaven die de regering identificeerde als samenhangend met de gezond-
heidscrisis, beloopt de stijging nog 17,9 %. De uitgaven van de DBHR van het jaar 2020 om-
vatten eveneens 438,3 miljoen euro aan uitgaven voor strategische investeringen.

Het onbenutte saldo van de vereffeningskredieten van de DBHR (zonder aflossingen en 
zonder variabele kredieten in samenhang met de begrotingsfondsen) beloopt 594,6 mil-
joen euro. Als de uitgaven voor kredietverleningen en deelnemingen en rentelasten buiten 
beschouwing blijven, beloopt de operationele onderbenutting 286,2 miljoen euro, d.i. 5 % 
van de in aanmerking genomen vereffeningskredieten. Dat onderbenuttingspercentage 
ligt veel hoger dan het gemiddelde percentage dat werd vastgesteld voor de periode 2017-
2019 (2,8 %).

Het Rekenhof heeft noch bij de vastleggingen, noch bij de vereffeningen kredietoverschrij-
dingen vastgesteld bij de DBHR.
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Wat de geconsolideerde begroting van de gewestelijke entiteit betreft, bedraagt de globale 
onderbenutting van de kredieten in ESR-termen 577,2 miljoen euro, waardoor de doelstel-
ling van 240 miljoen euro wordt gerealiseerd die de regering had vastgelegd bij de bereke-
ning van het aangepaste vorderingensaldo 2020.

I.8.6 Uitstaand bedrag van de vastleggingen
Het uitstaand bedrag van de vastleggingen (vastleggingen die ten laste van de opeenvol-
gende begrotingen werden uitgevoerd en die nog niet zijn vereffend) beloopt 3.053,6 mil-
joen euro eind 2020, d.i. nagenoeg 133 miljoen euro minder (- 4,2 %) in vergelijking met eind 
2019. Die daling vloeit enerzijds voort uit het feit dat de vereffeningskredieten voor 33,1 mil-
joen euro meer werden uitgevoerd dan de vastleggingskredieten en anderzijds uit het feit 
dat vastleggingsvisums die in voorgaande jaren waren genomen, werden geannuleerd ten 
belope van 99,8 miljoen euro.

I.8.7 Begrotingsfondsen
De overgedragen saldi (beschikbare ontvangsten) van de begrotingsfondsen belopen eind 
2020 in totaal 841,8 miljoen euro (optiek van de vereffeningen), d.i. nagenoeg 105 miljoen 
euro meer dan eind 2019. De algemene rekening preciseert echter dat die bedragen nog 
niet zijn gevalideerd door de beherende ordonnateurs. Die overgedragen bedragen liggen 
zo hoog omdat de op die fondsen aangerekende uitgaven herhaaldelijk lager liggen dan de 
geïnde ontvangsten die ervoor worden bestemd. Het Rekenhof heeft overigens vastgesteld 
dat die saldi niet overeenstemmen met de saldi van de per begrotingsfonds geopende spe-
cifieke bankrekeningen.

De jaarlijkse verrichtingen van de begrotingsfondsen hebben elk jaar een positieve impact 
op de nettobegrotingssaldi en de vorderingensaldi, zowel op het niveau van de ramingen als 
op dat van de realisaties. De fondsen hebben in 2020 een positieve impact van 76,9 miljoen 
euro op het gerealiseerde vorderingensaldo.
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I.9 Bijlagen

I.9.1 Bijlage 1 – Overzicht van de uitvoering van de uitgaven en inkomsten inzake 
het mechanisme voor het beheer van de opcentiemen en de andere derden-
gelden	in	fiscale	zaken	

Jaar 2020
Ontvangsten Overdrachten 

(voorschotten)

Raming Vastgestelde 
rechten Geïnd 	%	geïnd/

vastg. recht
Ra‐
ming

Gereali‐
seerd

Gemeentelijke 
opcentiemen 
op de onroerende 
voorheffing

648,5 714,2 597,2 83,6 % 648,5 541,0

Gemeentelijke 
opcentiemen 
op de gewestbelasting 
op hotels

0,0 7,0 6,4 90,9 % 0,0 0,0

Opcentiemen voor de 
agglomeratie 
op de onroerende 
voorheffing

322,4 236,3 203,1 85,9 % 322,4 0,0

Gemeentelijke 
opcentiemen
op de verkeersbelasting 

12,0 11,8 7,9 67,1 % 12,0 0,0

Opcentiemen voor de 
agglomeratie
op de verkeersbelasting

3,0 2,9 2,0 67,2 % 3,0 0,0

Be Home-premie 
Schaarbeek 
en andere gemeenten 

3,1 2,4 1,4 58,0 % 3,1 0,0

Totaal 989,0 974,6 817,9 83,9	% 989,0 541,0

Bron: algemene rekening 2020 en aangepaste begroting 2020 van de DBHR (in miljoen euro)

Deze samenvattende tabel is in de algemene rekening van de DBHR weergegeven buiten 
de verrichtingen ter uitvoering van de begroting. De bewegingen zijn immers geen begro-
tingsverrichtingen in de zin van de OOBBC, maar strikt financiële verrichtingen voor reke-
ning van derden. Het Rekenhof heeft er kolommen aan toegevoegd met daarin de ramingen 
uit de bijlagen bij de ordonnanties houdende de aanpassing van de middelenbegroting en 
van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2020.

De tabel omvat de door Brussel Fiscaliteit geraamde en gerealiseerde inkohieringen voor 
rekening van de gemeenten en van de agglomeratie (opcentiemen op de onroerende voor-
heffing, op de belasting op hotels (city tax) en op de verkeersbelasting), alsook de geraamde 
en gerealiseerde toegekende voorschotten in dat verband. De tabel vermeldt echter niet de 
totale overdrachten aan de gemeenten, maar enkel de voorschotten, d.w.z. de middelen die 
de DBHR van bij aanvang van het jaar elke maand aan de gemeenten betalen, ongeacht of 
Brussel Fiscaliteit de opcentiemen al heeft ontvangen. Voor de agglomeratie werd in 2020, 
net als de twee voorgaande jaren, geen voorschot toegekend omdat die entiteit haar opcen-
tiemen pas ontvangt nadat Brussel Fiscaliteit ze effectief heeft ontvangen.
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I.9.3 Bijlage 3 – Commentaar bij de voornaamste onderbenuttingen (functionele 
benadering)

Voornaamste	programma’s118 waarvoor er een operationele onderbenutting wordt vastgesteld 
(gesplitste	kredieten,	zonder	de	begrotingsfondsen)

Opdr. Prog. Opschrift VEK 
2020

Vereffe‐
ningen Saldo

03 005 Be Connected 50,1 36,1 13,9

10 005 Financiering van specifieke projecten van de 
gemeenten

118,7 85,4 33,3

12 021 Steun in het kader van de ordonnanties van 
3 mei 2018 - economische ontwikkeling / 
bouwplaatsen op openbare weg - unieke 
premies aan Brusselse KMO’s getroffen door de 
maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19

232,6 190,5 42,1

16 004 Ondersteuning van het partnershipsbeleid via 
Actiris in verband met de socioprofessionele 
inschakeling en het actief zoeken naar werk

282,4 266,8 15,6

18 002 Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur 
van het openbaar vervoer evenals het 
aanbrengen van kunstwerken

122,3 91,0 31,3

19 002 Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur 
van het wegvervoer, evenals het aanbrengen 
van kunstwerken

250,8 222,2 28,6

25 008 Beleid ten gunste van de minstbedeelden 53,1 38,1 14,9

Totaal 1.110,0 930,3 179,7

Bron: rekeningen van uitvoering van de begroting en SAP-gegevens (in miljoen euro)

• Programma 03.005: de onderbenutting is onder meer toe te schrijven aan de gedeeltelijke 
niet-uitvoering van de kredieten voor de Algemene werkingskosten - Be Connected (saldo 
van 4,9 miljoen euro) en voor de Verwerving van overig materieel - Be Connected (saldo 
van 7,6 miljoen euro), waarin was voorzien in het kader van de inrichting van het nieuwe 
gewestelijke administratieve centrum in de Iris Tower en de verhuizing daarheen van de 
administratie. De niet-uitvoeringen houden verband met vertragingen als gevolg van de 
gezondheidscrisis. 

• Programma 10.005: het onbenutte saldo is voornamelijk te verklaren door de niet-
uitvoering van aanvullende kredieten (32,6 miljoen euro) die bij de aanpassing van de 
begroting werden ingeschreven op basisallocatie Werkingsdotatie aan de gemeenten om 
ze te betrekken bij de economische ontwikkeling119. De aanvulling was bedoeld om het deel 
van de gemeentelijke opcentiemen op de hotelbelasting (city tax) dat aan de gemeenten 
toekwam voor de jaren 2017, 2018 en 2019, om te zetten in een subsidie, vermits het door 
het gewest gegarandeerde minimumbedrag (historische drempel) niet werd gehaald120.

118 Enkel programma’s met meer dan 10 miljoen euro aan onbenutte saldi van vereffeningskredieten.
119 Dat brengt de totale kredieten van BA 10.005.27.05.4321 op 71,2 miljoen euro.
120 De gemeenten die een drempelgarantie genieten, ontvingen die middelen in de praktijk al via een door Brussel 

Financiën en Begroting beheerd voorschottensysteem. De herkwalificering is bijgevolg een louter boekhoudkun-
dige aangelegenheid. 
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Die uitgaven konden echter niet worden aangerekend bij gebrek aan bewijskrachtige 
boekhoudkundige gegevens. 

• Programma 12.021: de vastgestelde onderbenutting is ten belope van 41,2 miljoen euro 
toe te schrijven aan de niet-uitvoering van kredieten bestemd voor de steunmaatregelen 
die werden toegekend wegens de COVID-19-crisis, en meer bepaald:

 { Kredieten voor steun aan ondernemingen121: saldo van 34,2 miljoen euro. Van het 
bedrag dat daarvoor werd uitgetrokken (65,1 miljoen euro, waarvan 39,1 miljoen euro 
voor de “Event-premie” die steun biedt aan ondernemingen uit de evenementensector, 
het nachtleven, het toerisme en de cultuur, en 26,0 miljoen euro voor de “Reca-premie” 
die steun biedt aan bars, cafés en restaurants die moesten sluiten als gevolg van de 
noodmaatregelen) werd maar een bedrag van 31,0 miljoen euro benut (respectievelijk 
14,2 en 16,8 miljoen euro voor die twee premies), dat gelijktijdig werd vastgelegd.

 { Kredieten voor steun aan hotels en aparthotels122: saldo van 3,6 miljoen euro, terwijl 
de raming 15,8 miljoen euro beliep.

Voor die twee types van steun is de overschatting toe te schrijven aan het feit dat de ef-
fectieve toekenning van de steun afhing van de vraag of al dan niet was voldaan aan de 
bijkomende criteria om in aanmerking te komen, naast de gegevens op basis waarvan de 
behoeften werden geraamd.

• Programma 16.004: de onderbenutting vloeit hoofdzakelijk voort uit de gedeeltelijke 
niet-uitvoering (14,5 miljoen euro) van de kredieten in verband met de dotatie aan 
Actiris voor opdrachten – zesde staatshervorming (283,8 miljoen euro), die te hoog 
waren in vergelijking met de (virtuele) behoeften van die instelling voor de uitgaven van 
de bevoegdheid “tewerkstelling” die nog worden beheerd door de federale technische 
operatoren in het raam van de zesde staatshervorming.

• Programma 18.002: de onderbenutting situeert zich voornamelijk bij de kredieten voor 
Uitgaven voor investeringswerken met betrekking tot de bouwwerken en uitrusting voor 
metro en premetro123 (19,9 miljoen euro), voor Uitgaven voor investeringswerken ter 
verbetering van de commerciële snelheid van het bovengronds tram- en busnet (AVANTI)124 
(4,8 miljoen euro), en voor de Kapitaalsoverdracht	 aan	 de	MIVB	 ter	 financiering	 van	
de uitgaven van de MIVB voor investeringswerken met betrekking tot de bouwwerken 
en uitrusting van het openbaar vervoer125 (4,5 miljoen euro). Ze is toe te schrijven aan 
vertragingen bij de voortgang van werven, ingevolge de effecten van de gezondheidscrisis.

• Programma 19.002: de niet-uitvoering situeert zich voornamelijk bij de kredieten 
voor Uitgaven voor investeringswerken inzake wegen en bouwwerken van de weg met 
inbegrip van de elektrische en elektromechanische uitrusting126 (6,2 miljoen euro) en bij 
de kredieten voor Investeringsuitgaven met het oog op de verbetering van de veiligheid 
in de wegtunnels en bijkomende uitgaven voor investeringen voor bruggen en viaducten127 
(15,6 miljoen euro). Die onderbenuttingen hebben verschillende oorzaken, zoals 
vertragingen bij de indiening van de voortgangsstaten, de vertraagde uitvoering van 

121 BA 12.021.38.09.3132 Steun aan ondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (toepassing van de 
artikelen 28 en 30 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van on-
dernemingen).

122 BA 12.021.38.08.3132 Steun voor hotels en aparthotels die getroffen zijn door de gezondheidscrisis COVID-19.
123 BA 18.002.11.05.7340.
124 BA 18.002.11.06.7340.
125 BA 18.002.16.01.6141.
126 BA 19.002.11.10.7310.
127 BA 19.002.11.12.7310.
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opdrachten, de reorganisatie van het dossierbeheer bij Brussel Mobiliteit, de laattijdige 
indiening van vastleggingsdossiers, enz. 

• Programma 25.008: de voornaamste onderbenutting situeert zich bij de kredieten voor 
de Inkomensoverdracht aan particulieren ter ondersteuning van huurders met een private 
huurovereenkomst met een bescheiden inkomen die als gevolg van de gezondheidscrisis 
COVID-19 een inkomensverlies lijden128. Die kredieten (17,3 miljoen euro) werden niet 
vastgelegd, noch vereffend ten belope van 14 en 5,9 miljoen euro. Het totale aantal 
gerechtigden van een premie van 214,68 euro was initieel op 80.600 geraamd. Die 
raming werd teruggeschroefd bij de budgettaire vastlegging en de bijbehorende 
vereffeningen betroffen amper 27.510 gerechtigden die aan de toekenningsvoorwaarden 
beantwoordden.

128 BA 25.008.31.07.3432.
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I.9.4 Bijlage 4 – Details van de uitgaven “zesde staatshervorming” in verband met 
de arbeidsmarkt 

Uitgaven	die	samenhangen	met	de	bevoegdheid	arbeidsmarkt	in	de	begroting	van	de	DBHR

Opdr. Prog. BA Benaming VEK

Afnemin‐
gen van de 

federale 
Staat

Reële  
uitgaven

Totale  
vereffeningen

4 2 31.01.3431 Inkomensoverdrachten 
aan gezinnen betreffende 
loopbaanonderbreking

7.792 6.834 0 6.834

16

1 Alle* Ondersteuning van het 
algemeen beleid

3.631 0 2.591 2.591

4 15.04.4140 Dotatie aan Actiris voor 
opdrachten - zesde 
staatshervorming

243.700 219.332 9.833 229.165

5 15.05.4141 Dotatie aan Actiris voor 
werkingskosten –  zesde 
staatshervorming

940 0 870 870

9 Alle Dienstencheques 225.494 0 224.694 224.694

10 Alle Beroepservaringsfonds 1 0 0 0

11 38.01.3132 Terugbetalingen aan 
privéondernemingen van de 
betaalde educatieve verloven 
die werden toegestaan 
aan hun personeel – zesde 
staatshervorming

13.700 0 13.691 13.691

14 42.01.4511 Werkingssubsidie voor 
Bruxelles-Formation voor 
de beroepsopleiding in het 
kader van de begeleiding van 
werklozen

1.920 0 1.920 1.920

Totaal 497.178 226.166 253.598 479.764

* Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Bron: Rekenhof, op basis van de SAP-gegevens, uitvoering van  (in duizend euro)
het horizontale protocol

De totale vereffeningen die in de uitvoeringsrekening van de begroting van de DBHR wer-
den aangerekend met betrekking tot de overgehevelde bevoegdheden aangaande het ar-
beidsmarktbeleid belopen 479,8 miljoen euro, waarvan een bedrag van 226,2 miljoen euro 
bedoeld was om de door de federale overheid uitgevoerde voorafnemingen (inhoudingen) 
voor de terugbetaling van de technische operatoren te reconciliëren.

Daartoe werd aan Actiris129 een dotatie toegekend voor Opdrachten - 6de Staatshervorming 
(219,3 miljoen euro)130, alsook een subsidie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

129 Autonome bestuursinstelling die in het raam van de bevoegdheidsoverdrachten van de zesde staatshervorming 
bevoegd is voor het doelgroepenbeleid (verminderingen RSZ/DIBISS en activering van de werkloosheidsuitke-
ringen), het beleid inzake maatschappelijke integratie, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, het out-
placement, de stage- en startbonussen, de jongerenbonus, de startbaanovereenkomsten.

130 De totale dotatie beloopt 229,2 miljoen euro, waarvan slechts 9,8 miljoen euro effectief uit kas ging.
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(RVA) Inkomensoverdrachten	aan	gezinnen	betreffende	de	 loopbaanonderbreking	 (6,8 mil-
joen euro), vermits die twee instellingen optreden als tussenschakel voor de gerechtigden. 
In de rekening van uitvoering van de begroting van Actiris zijn de aanrekeningen als uitga-
ven van de bedragen die overeenstemmen met het door de federale Staat afgehouden deel, 
“virtuele” verrichtingen die geen financiële stroom genereren. De uitgaven worden echter 
onder passende economische codes aangerekend overeenkomstig het bovenvermeld advies 
van het INR.

Aangezien die uitgaven berusten op de door de federale operatoren geraamde behoeften, 
zullen ze nog moeten worden geregulariseerd in functie van de werkelijke uitgaven geboekt 
door de operatoren op basis van de vastgestelde rechten. Volgens de gegevens van het INR, 
waaraan via de algemene documentaire gegevensbank een specifieke rapportering over die 
uitgaven werd bezorgd, zouden de afnemingen door de federale Staat om de technische 
operatoren te vergoeden, voor het jaar 2020 1,6 miljoen euro lager liggen dan de rechten 
die die operatoren effectief hebben vastgesteld in hun voorlopige rekeningen 2020. In het 
vorderingensaldo 2020 van de entiteit werd bijgevolg een met het voornoemde bedrag over-
eenstemmende negatieve ESR-correctie aangebracht131.

I.9.5 Bijlage 5 – Verdeling van de grote uitstaande bedragen per sector (program-
ma)

De onderstaande figuren geven de verdeling, per programma, van de voornaamste grote 
uitstaande bedragen op 31 december 2019 en 2020, ten laste van de gesplitste kredieten, 
zonder begrotingsfondsen.

Verdeling van het uitstaand bedrag per programma op 31 december 2019
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131 Deze correctie slaat enkel op de uitgaven van de operatoren die tussenkomen in het kader van de arbeidsmarkt. 
De totale correctie zesde staatshervorming (transacties technische operatoren) beloopt -1,8 miljoen euro.  
Cf. punt I.3.2.3 ESR-vorderingensaldo.
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Verdeling	van	het	uitstaand	bedrag	per	programma	op	31	december	2020
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Het Rekenhof wijst op de volgende elementen:

• Net als in 2019 situeert nagenoeg de helft van het totale uitstaand bedrag zich in 2020 bij 
twee programma’s: 25.005 Ondersteuning van de instellingen belast met de uitvoering 
van het sociale huisvestingsbeleid (1.072,9 miljoen euro)132 en 19.002 Ontwikkeling en be-
heer van de infrastructuur van het wegvervoer, evenals het aanbrengen van kunstwerken 

132 Dat uitstaand bedrag situeert zich voornamelijk bij de volgende basisallocaties:
• BA 25.005.16.01.6141 Investeringssubsidies aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

voor de bouw van sociale en middelgrote woningen vervat in het Gewestelijk Huisvestingsplan: 276,9 miljoen 
euro. Dat uitstaand bedrag vertegenwoordigt het saldo van de vastleggingen die van 2005 tot 2007 werden 
gedaan in het raam van het gewestelijk huisvestingsplan met het oog op de bouw van 5.000 publieke wonin-
gen (3.500 sociale woningen en 1.500 middelgrote woningen).

• BA 25.005.16.02.6141 Investeringssubsidies aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 
voor de aankoop, de bouw, de renovatie en het bewoonbaar maken van sociale woningen en hun omgeving: 
205,2 miljoen euro. Dat uitstaand bedrag heeft betrekking op het saldo van de vastleggingen van de vierjarige 
renovatieplannen 2014-2017 (82,2 miljoen euro) en 2018-2021 (123 miljoen euro).

• BA 25.005.16.04.6141 Investeringssubsidie aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 
voor de bouw van sociale en middelgrote woningen in het kader van de Alliantie Wonen: 578,5 miljoen euro. Dat 
uitstaand bedrag betreft het saldo van de vastleggingen die tussen 2014 en 2016 werden uitgevoerd voor het 
programma voor de bouw van 4.000 sociale en middelgrote woningen in het raam van de Alliantie Wonen.

• BA 25.005.17.01.8514 Kredietverleningen aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) voor 
de aankoop, de bouw, de renovatie en het bewoonbaar maken van sociale woningen en hun omgeving: 5,7 miljoen 
euro. Dat uitstaand bedrag heeft betrekking op de saldi van de terugvorderbare voorschotten die werden 
toegekend in het raam van de vierjarige renovatieplannen 2014-2017.
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(512,9 miljoen euro)133. Die respectieve uitstaande bedragen zijn evenwel met 85,5 en 
56,8 miljoen euro gedaald. In de sector van de huisvesting hadden de verminderingen 
voornamelijk betrekking op de uitstaande bedragen in verband met vierjarenplannen 
voor renovaties (-38 miljoen euro) en de toekenning van de bijbehorende kredieten 
(-25 miljoen euro), alsook de bouw van publieke woonprojecten (-17,6 miljoen euro). Wat 
de wegeninfrastructuur betreft, situeerde de daling zich voornamelijk bij de investe-
ringsuitgaven voor de grote en totale renovatie van de tunnels (-72,2 miljoen euro)134.

• In 2020 is het uitstaand bedrag van programma 12.011 Ondersteuning van de door de 
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) ontplooide activiteiten geëvo-
lueerd van 0,3 miljoen euro op 1 januari naar 75,7 miljoen euro op 31 december. Dat ont-
stane uitstaand bedrag heeft voor 65,6 miljoen euro betrekking op de herkapitalisering 
van de GIMB135, en voor 10 miljoen euro op de toekenning van een terugbetaalbaar kre-
diet aan de GIMB (41,5 miljoen euro werd vastgelegd en 31,5 miljoen euro werd effectief 
betaald in 2020136).

• Het uitstaand bedrag van programma 10.006 Financiering van de investeringen van open-
baar nut daalde in 2020 met 51,6 miljoen euro en beloopt 55,8 miljoen euro op 31 decem-
ber. Het aandeel ervan in het globale uitstaand bedrag is bijgevolg geëvolueerd van 3,4 % 
naar 1,8 %. Die daling is te verklaren door het feit dat de vereffeningen hoger uitvielen 
dan de vastleggingen (+13,4 miljoen euro) en door de annulering van verbintenissen die 
in de voorgaande jaren werden aangegaan (38,2 miljoen euro)137. 

133 Dat uitstaand bedrag situeert zich voornamelijk bij de volgende basisallocaties:
• BA 19.002.11.15.7310 Investeringsuitgaven voor de grote en totale renovatie van de tunnels: 299,2 miljoen euro;
• BA 19.002.09.01.1410 Uitgaven voor het normaal onderhoud van de wegen en hun omgeving, de aanschaffing 

van halfduurzame goederen en elektrische en elektromechanische uitrusting inbegrepen: 75,6 miljoen euro;
• BA 19.002.11.12.7310 Investeringsuitgaven met het oog op de verbetering van de veiligheid in de wegtunnels en 

bijkomende uitgaven voor investeringen voor bruggen en viaducten: 67,5 miljoen euro;
• BA 19.002.11.10.7310 Uitgaven voor investeringswerken inzake wegen en bouwwerken van de weg met inbegrip 

van de elektrische en elektromechanische uitrusting: 46,8 miljoen euro.
134 BA 19.002.11.15.7310. Het uitstaand bedrag dat werd gegenereerd in het kader van het DBM-contract (Design, 

Build, Maintain) voor de Leopold II-tunnel daalt met 75,5 miljoen euro tot 284,3 miljoen euro eind 2020.
135 Dat is het verschil tussen het vastgelegde bedrag (87,4 miljoen euro), gelijk aan twee derde van het totale ge-

herkapitaliseerde bedrag (131,4 miljoen euro), en de vereffende eerste schijf (21,8 miljoen euro), ten laste van de 
kredieten van BA 12.011.22.01.8141.

136 Cf.  punt I.6.2 Uitsplitsing volgens de economische benadering.
137 Waaronder 36,8 van de 46,8 miljoen euro die in 2018 werd vastgelegd in het kader van het driejarenplan voor spor-

tieve investeringen, ten laste van de kredieten van BA 10.006.64.25.6321 Subsidies aan de ondergeschikte besturen 
voor gemeentelijke sportinfrastructuur (DPSI).
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II Certificeringsopdracht
II.1	 Certificering	van	de	algemene	rekeningen

De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de 
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen 
en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, belast het 
Rekenhof met de controle van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van 
de gewesten en de gemeenschappen. Sedert 2014 is er een bepaling in opgenomen die stelt 
dat de algemene rekening van elke gemeenschap en elk gewest uiterlijk vanaf de rekeningen 
over het begrotingsjaar 2020 voor certificering aan het Rekenhof zal worden voorgelegd138.

Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, preciseert de organieke ordonnantie van 
23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boek-
houding en de controle (OOBBC) dat het Rekenhof de regelmatigheid, de waarachtigheid 
en de betrouwbaarheid van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit en van de 
algemene rekeningen van de autonome bestuursinstellingen (ABI) certificeert, d.w.z. dat 
het het parlement een “met redenen omkleed en gedetailleerd oordeel” over die aspecten van 
de rekeningen overzendt139.

Op basis van de normen van de Internationale organisatie van de hoge instellingen die de 
overheidsfinanciën controleren (Intosai), formuleert het Rekenhof in zijn certificeringsver-
slagen een oordeel in een van de volgende vier vormen:

• oordeel zonder voorbehoud;
• oordeel met voorbehoud;
• afkeurend oordeel of negatief oordeel;
• oordeelonthouding.

Aangezien de OOBBC een strikt tijdschema oplegt voor de overzending van de certificerin-
gen (30 augustus voor de rekeningen van de ABI140 en 31 oktober voor de geconsolideerde 
rekening), moeten die rekeningen binnen de opgelegde termijnen door de regering worden 
goedgekeurd en aan het Rekenhof worden bezorgd141.

138 Artikel 10, § 1/1, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begro-
tingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor 
de organisatie van de controle door het Rekenhof, ingevoegd door de wet van 10 april 2014.

139 Artikelen 60 en 90 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing 
zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

140 In de budgettaire ordonnantie van 18 december 2020 werd een afwijkende bepaling ingevoegd die de deadline 
verschuift naar 31 oktober: “Artikel 133. In afwijking van artikel 90, § 1 en § 2, van de organieke ordonnantie van 
23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, vindt 
het overmaken van de certificering door het Rekenhof van de algemene rekening van elke autonome bestuursinstelling 
van eerste en tweede categorie aan het Parlement ten laatste plaats op 31 oktober.”

141 Voor meer informatie over de certificering, zie Rekenhof, “Hoofdstuk 2 - Certificering van de overheidsrekeningen 
– Impact op de organisatie en de werking van het Rekenhof”, Jaarverslag 2011, blz. 21-34, en Rekenhof, “Hoofd-
stuk 2 - Evolutie van de financiële controle en eerste ervaringen met de certificering van de overheidsrekeningen”, 
Jaarverslag 2015, blz. 19-39. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2012_31_Jaarverslag2011.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2016_32_Jaarverslag2015.pdf
www.rekenhof.be


72

Om de geconsolideerde algemene rekening van de gewestelijke entiteit te certificeren, moet 
het Rekenhof ook de mogelijkheid hebben gehad om de onderliggende rekeningen van de 
geconsolideerde instellingen te onderzoeken.

II.2 Regelgevend kader

Het Rekenhof wijst erop dat het zijn certificeringsopdracht uitvoert binnen een juridisch 
kader dat leemten vertoont omdat er diverse uitvoeringsbesluiten van de OOBBC ontbre-
ken. In september 2021, meer dan vijftien jaar nadat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
de OOBBC goedkeurde, wachten diverse belangrijke uitvoeringsbesluiten nog altijd op 
goedkeuring:

• een besluit dat de modaliteiten bepaalt voor de vaststelling van de rechten (artikel 37), 
in het bijzonder van de ontvangsten142;

• een besluit dat de vorm en de inhoud preciseert van de bijlage bij de jaarrekening (arti-
kel 61). Dat besluit beïnvloedt rechtstreeks de mate van nauwkeurigheid van de boek-
houding en de transparantie die van de geconsolideerde entiteiten worden geëist143;

• een besluit over de verantwoordingsstukken (artikel 40);
• een besluit dat de modaliteiten preciseert voor het bijhouden en bewaren van de boeken 

en journalen (artikel 41);
• een besluit dat de procedure preciseert als de controleurs van de vastleggingen en de 

vereffeningen een vastleggings- of vereffeningsvisum weigeren (artikel 74);
• een besluit dat de interne audit in heel de gewestelijke entiteit regelt (artikel 78);
• een besluit dat de vorm en de inhoud bepaalt van de inventaris van het onroerend 

vermogen van het gewest (artikel 105).

II.3 Stemming over de rekeningen

Nadat het Rekenhof de algemene rekeningen heeft gecertificeerd en nadat de ontwerpen 
van ordonnantie houdende eindregeling van de bijbehorende begrotingen zijn ingediend, 
moet de budgettaire autoriteit (het parlement144) over de rekeningen stemmen om de be-
grotingscyclus en de boekhoudcyclus af te sluiten en om eventuele overschrijdingen van de 
uitgavenkredieten in de begrotingen te regulariseren (stemming over aanvullende kredie-
ten). Door die ordonnanties te publiceren, worden de rekeningen ook openbaar gemaakt.

De volgende tabel schetst de toestand op 30 september 2021 van de ontwerpen van ordon-
nantie die nog niet afgesloten werden en waarover het parlement nog niet heeft gestemd.

142 Het ontbreken van een dergelijk besluit kan leiden tot incoherenties binnen de gewestelijke entiteit in de manier 
waarop een vastgesteld recht wordt gevestigd en wordt toegerekend aan een begrotingsjaar, evenals in de bud-
gettaire boeking van de uitgaven en de ontvangsten.

143 Naast de commentaar over de waarderingsregels en het jaarverslag over de verkopen en andere vervreemdingen 
van roerende en onroerende goederen waarin de OOBBC al voorziet, beveelt het Rekenhof aan in dat besluit min-
stens de staten van de immateriële, materiële en financiële vaste activa op te nemen (die zowel van de onderne-
mingen, de verenigingen en de stichtingen, de federale instellingen en de Brusselse gemeenten worden geëist), 
evenals informatie over de uitvoering van de machtigingen tot toekenning van de gewestwaarborg en over de 
staat van de begrotingsfondsen.

144 Artikel 11, 2e lid, 2º, van de OOBBC.
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Ontwerpen van ordonnantie die nog niet werden afgesloten door de regering en waarover 
het	parlement	nog	niet	heeft	gestemd

Instelling Nog niet door de 
regering afgesloten

Nog	niet	gestemd	in	
het	parlement

Gewestelijke entiteit ― 2014 tot 2017

Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
(DBHR)

― 2014 tot 2017

Autonome	bestuursinstellingen	van	1e categorie

Centrum voor informatica voor het Brusselse 
Gewest (CIBG)

2016 tot 2019 2008 tot 2019

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer 
en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

2008 tot 2019 2008 tot 2019

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 
Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)

2008 tot 2011 2008 tot 2013
en 2018

Leefmilieu Brussel (LB) ― 2008 tot 2015
2017 en 2019

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid 
(GAN)

― 2008 en
2015 tot 2019

Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie 
(Innoviris)

2008 tot 2019 2008 tot 2019

Fonds voor de financiering van het waterbeleid 
(FFW)

2008 tot 2019 2008 tot 2019

Brussels Planningsbureau (perspective.brussels/BPB) 2018 en 2019 2017 tot 2019

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) 2017 tot 2019 2017 tot 2019

Autonome	bestuursinstellingen	van	2e categorie

Actiris 2008 tot 2013
2018 en 2019

2008 tot 2013
2018 en 2019

Economische en Sociale Raad voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)

2008 tot 2010
en 2018

2008 tot 2010
2018 en 2019

Brussels Waarborgfonds (BWF) 2008 tot 2019 2008 tot 2019

Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO/
impulse.brussels)

2008 tot 2017 2008 tot 2017

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te 
Brussel (MIVB) en Citeo

2008 tot 2015 2008 tot 2015
2018 en 2019

Brussel Gas Elektriciteit (Brugel) ― 2012 tot 2019

Iristeam 2015 tot 2019 2012 tot 2019

Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap 
(parking.brussels)

2011 tot 2019 2011 tot 2019

Haven van Brussel 2019 2015 tot 2019

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
(BGHM)

2015 tot 2019 2015 tot 2019

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (WFBG)

2015 tot 2019 2015 tot 2019

Brusoc 2018 en 2019 2015 tot 2019

Atrium, Gewestelijk Handelsagentschap 2015 tot 2017 2015 tot 2017

visit.brussels 2018 en 2019 2018 en 2019
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Instelling Nog niet door de 
regering afgesloten

Nog	niet	gestemd	in	
het	parlement

Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het 
Bedrijfsleven (BAOB/hub.brussels)

2018 en 2019 2018 en 2019

Instellingen buiten de gewestelijke entiteit

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brussels/
GOMB)

2008 tot 2018 2008 tot 2018

Gemeenschappelijke	Gemeenschapscommissie 2009 tot 2019 2009 tot 2019

Bron: Rekenhof en Brussel Financiën en Begroting

II.4 Consolidatieperimeter - evolutie

De consolidatieperimeter van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit omvat:

• de diensten van de regering (administratie en ministeriële kabinetten);
• de autonome bestuursinstellingen (ABI) die zijn onderworpen aan het gezag van het 

gewest, d.w.z. de rechtspersonen die in de nationale rekeningen worden gerangschikt in 
de institutionele subsector van de deelstaatoverheden (S.1312) en die beantwoorden aan 
de voorwaarden van artikel 85 van de OOBBC.

De sectoriële rangschikking van de instellingen volgens het ESR gebeurt in België door het 
INR145, dat twee keer per jaar een lijst van de eenheden van de overheidssector publiceert146.

Het toepassingsveld van de OOBBC en van de bijbehorende uitvoeringsbesluiten wordt 
echter beperkt door artikelen van de begrotingsordonnanties. Daardoor ontstaat er 
een verschil tussen de consolidatieperimeter van de gewestelijke entiteit en de ESR-
consolidatieperimeter147 zoals het INR die definieert om de openbare schuld en het over-
heidstekort van het gewest (in de zin van de criteria van Maastricht) te bepalen, waarbij de 
eerste een onderdeel van de tweede vormt.

De volgende tabel schetst de evolutie tot april 2021 van de lijst van eenheden van de over-
heidssector die volgens het INR onder het gezag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
vallen. Er wordt vermeld wanneer de instellingen voor het eerst bij S.1312 werden ingedeeld 
en in welk jaar de OOBBC voor het eerst volledig werd toegepast.

In vergelijking met de lijst van april 2020 moet er worden opgemerkt dat:

• de consolidatieperimeter van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit onver-
anderd is gebleven;

• de OOBBC niet langer van toepassing is op beezy.brussels, vanwege de vereffening ervan 
in 2020;

145 Artikel 108 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
 Artikelen 16/10 en 16/11 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de 

begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook 
voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

146 In april en in oktober.
147 Europees systeem van nationale en regionale rekeningen.
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• Brupart niet meer op de lijst staat, omdat het is opgeslorpt door de GIMB-groep 
(finance&invest.brussels) en werd geherklasseerd buiten de sector Overheid (S.13);

• het Fonds voor de Inspectie van Automobielen (FIA) niet meer in de lijst van interregionale 
eenheden staat omdat het eind 2019 werd vereffend.

Sommige instellingen worden voorafgegaan door het symbool †, wat erop wijst dat ze juri-
disch niet meer bestonden op 30 september 2020 (afsluiting door vereffening of fusie door 
overneming). Het symbool ‡ duidt op instellingen die niet actief zijn. De vermelding (*) 
wijst op instellingen die nog niet zijn vermeld in de lijst van het INR148.

Evolutie	van	de	consolidatieperimeter

Benaming INR OOBBC

1 Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) 2005

2 Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR) 2005 2008

Autonome	bestuursinstellingen	van	1e categorie

3 Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) 2005 2008

4 Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp 
(DBDMH)

2005 2008

5 Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën 
(BGHGT)

2005 2008

6 Leefmilieu Brussel (LB) 2005 2008

7 Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) 2005 2008

8 Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris) 2005 2008

9 Fonds voor de financiering van het waterbeleid (FFW) 2005 2008

10 Brussels Planningsbureau (perspective.brussels/BPB) 2017 2018

11 Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) 2017 2018

Autonome	bestuursinstellingen	van	2e categorie

12 Actiris 2005 2008

13 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 2005 2008

14 Brussels Waarborgfonds (BWF) 2005 2008

15 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) 2005 2008

16 Citeo149 2008 2008

17 Brussel Gas Elektriciteit (Brugel) 2012 2012

18 Iristeam 2010 2012

19 Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels) 2014 2014

20 Haven van Brussel 2014 2015

21 Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 2014 2015

22 Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBG) 2014 2015

23 Brusoc 2012 2015

24 visit.brussels 2016 2016

25 Brussel Ontmanteling (BDBO) 2014

148 Sinds 2015 vermelden de lijsten alleen de eenheden die het jaar voordien actief waren (volgens de Kruispuntbank 
van de Ondernemingen).

149 De rekeningen van Citeo worden op geconsolideerde wijze opgesteld met die van de Maatschappij voor het 
Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB).
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Benaming INR OOBBC

† beezy.brussels, beroepsreferentiecentrum gericht op de stadsberoepen en het 
openbaar ambt

2014

26 Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB) 2018 2018

Instellingen	S.1312	buiten	de	gewestelijke	entiteit

‡ Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2005

27 Sfar150 2012

28 Brussel Infrastructuur Financiering (Brinfin)150 2014

29 Sfar-Alsemberg150 2014

30 Sfar-Chemin vert150 2014

31 Sfar-Middelweg150 2014

32 Sfar-Midi150 2014

33 Sfar-Molenblok150 2014

34 Sfar-Polders150 2014

35 Sfar-Roue150 2014

36 Bruxelles-Biogaz 2014

37 Socodix-De Haard 2014

38 Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet (GMHK) 2014

39 Le petit propriétaire 2014

40 NEO cbva 2014

41 Brussels Centrum voor Mode en Design “MAD Brussels” (CMDB) 2014

42 Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OBB) 2014

43 Werk centrale de l’emploi 2014

44 Commissariaat voor de relaties met de Europese en Internationale instellingen 2015

45 Brussel Compost 2016

46 Brussel Energie 2016

47 Homegrade 2016

48 Sociale Dienst van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid 2016

49 Sociale Dienst van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp

2016

50 Brussels Hoofdstedelijk Gewestelijk Instituut voor de Opleiding in de dringende 
medische hulpverlening (BHGIODMH)

2016

51 Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) 2016

52 Research in Brussels (RIB) 2017

53 screen.brussels fund 2017

54 Sociale dienst van Leefmilieu Brussel 2017

55 Jonge Brusselse Brandweerlieden 2018

56 Stichting Marc Sleen 2018

57 Civa Stichting (centrum voor informatie, documentatie en expositie van de stad, 
de architectuur, het landschap en de stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest)

2018

58 Kanal 2018

59 Theodiris 2019

150 Filialen of subfilialen van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel.
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Benaming INR OOBBC

60 Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen 
(Brusafe)

2020

Interregionale eenheden151

Belgian Mobility Card (BMC) [FED/BRU/RW/VG] 2014

Krediet voor Sociale Woningen [VG/BRU] 2014

Participatiefonds (PF) [FED/BRU/RW/VG] 2015

Flagey [VG/BRU/CF] 2015

† Startersfonds [FED/BRU/RW/VG] 2015

Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass [VG/BRU/RW] 2015

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) [BRU/RW/VG] 2016

Maison du spectacle La Bellonne [CF/BRU/Cocof] 2017

Bodemsaneringsfonds voor Benzinestations (Bofas) [FED/BRU/RW/VG] 2017

WorldSkills Belgium [RW/BRU/CF] 2017

† Tweetalig referentiecentrum van de sector van de metaalverwerkende nijverheid en 
de technologische industrie in Brussel (Iris Tech+) [BRU/VG]

2017

Brussels Beroepsreferentiecentrum transport en logistiek (Iris TL) [BRU/VG] 2017

Synerjob [BRU/DG/RW/VG] 2017

Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie (CSPI) [FED/BRU/RW/VG] 2018

Pouvoir Organisateur Pluriel (POP) [BRU/CF] 2020

Stichting Zoniënwoud [VG/BRU/RW] 2020

Bodemsaneringsfonds voor gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden (Promaz) 
[VG/BRU/FED/RW]

2020

Bron: lijsten van de eenheden van de overheidssector 2005 tot april 2020, Nationale Bank van België en 
Instituut van de Nationale Rekeningen

II.5 Rekeningen die te laat of niet werden voorgelegd

De algemene rekeningen 2020 van de autonome bestuursinstellingen van 1e categorie moes-
ten vóór 31 mei 2021 aan het Rekenhof worden toegezonden, terwijl die van instellingen 
van 2e categorie uiterlijk op 31 mei 2021 door hun beheerorgaan moesten worden opgesteld, 
voor goedkeuring aan de regering moesten worden overgezonden en na goedkeuring onver-
wijld door de regering aan het Rekenhof moesten worden bezorgd152. De algemene rekening 
2020 van de gewestelijke entiteit moest vóór 31 augustus 2021 aan het Rekenhof worden 
bezorgd.

Ingevolge de afwijkende bepaling van de begrotingsordonnantie van 17 december 2019 moet 

151 Hier zijn alleen de eenheden vermeld die deels afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 In de statistieken van het INR en de adviezen van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge 

Raad van Financiën, zijn het tekort en de schuld van de interregionale eenheden opgenomen bij Entiteit II (deel-
staatentiteiten en lokale overheden), maar worden ze niet toegewezen aan, noch verdeeld tussen de gemeen-
schappen en de gewesten.

152 De rekeningen van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (citydev.
brussels) volgen het stelsel van de autonome bestuursinstellingen van 2e categorie. De rekeningen van de Maat-
schappij voor Stedelijke Inrichting, van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer en van NEO cvba moeten 
door die instellingen uiterlijk op 31 mei aan het Rekenhof worden bezorgd.
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het Rekenhof van zijn kant de certificeringen van die rekeningen uiterlijk op 31 okto-
ber 2021 aan het parlement bezorgen153.

De rekeningen worden soms laattijdig en soms onvolledig overgezonden, wat gevolgen 
heeft voor de controles die het Rekenhof moet uitvoeren. De controlewerkzaamheden lo-
pen daardoor uit in de maanden juli, augustus en september, wanneer de gesprekspartners 
in de boekhoudkundige en financiële diensten minder beschikbaar zijn.

De onderstaande tabel somt de rekeningen op die het Rekenhof van de regering heeft ont-
vangen tussen 30 september 2020154 en 30 september 2021. De vermelde ontvangstdatum is 
die waarop de rekeningen in hun totaliteit werden ontvangen.

Rekeningen	die	werden	ontvangen	tussen	30	september	2020	en	30	september	2021

Instelling Jaar
Goed‐

keuring 
regering

Ontvangst 
Rekenhof

Gewestelijke entiteit 2020 22/9/2021 28/9/2021

Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR) 2020 7/6/2021
(met  

vertraging)

Autonome	bestuursinstellingen	van	1e categorie

Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) 2020 27/5/2021 3/6/2021

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp (DBDMH)

2020 15/7/2021 2/8/2021

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 
Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)

2020 10/6/2021 24/6/2021

Leefmilieu Brussel (LB) 2020 27/5/2021 2/6/2021

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) 2020 27/5/2021 2/6/2021

Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris) 2020 3/6/2021 24/6/2021

Fonds voor de financiering van het waterbeleid (FFW) 2020 27/5/2021 2/6/2021

Brussels Planningsbureau (perspective.brussels/BPB) 2020 27/5/2021 28/5/2021

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) 2020 27/5/2021 2/6/2021

Autonome	bestuursinstellingen	van	2e categorie

Actiris 2020 3/6/2021 23/7/2021

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (ESRBHG)

2020 27/5/2021 24/6/2021

Brussels Waarborgfonds (BWF) 2020 3/6/2021 24/6/2021

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 
(MIVB) en Citeo

2020 20/5/2021 23/6/2021

Brussel Gas Elektriciteit (Brugel) 2020 27/5/2021 2/6/2021

Iristeam 2020 27/5/2021 3/6/2021

153 Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begro-
tingsjaar 2020.

154 Datum van opmaak van de overeenstemmende tabel in punt 5 Rekeningen die te laat of niet werden voorgelegd, 
25e Boek voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie, blz. 59.
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Instelling Jaar
Goed‐

keuring 
regering

Ontvangst 
Rekenhof

Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels) 2020 16/6/2021 23/6/2021

Haven van Brussel 2020 10/6/2021 15/6/2021

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 2020 16/6/2021 21/6/2021

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBG) 2020 16/6/2021 21/6/2021

Brusoc 2020 27/5/2021 24/6/2021

visit.brussels 2020 27/5/2021 2/6/2021

Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het 
Bedrijfsleven (BAOB)

2020 3/6/2021 24/6/2021

Participatiefonds – Brussel (Brupart) 2016 
2017 
2018

Niet goed-
gekeurd

Niet ont-
vangen

Brussel Ontmanteling (BDBO) 2016 
2017 
2018 
2019
2020

Niet goed-
gekeurd

Niet ont-
vangen

beezy.brussels, beroepsreferentiecentrum gericht op de 
stadsberoepen en het openbaar ambt

2017 
2018

Niet goed-
gekeurd

Niet ont-
vangen

Instellingen buiten de gewestelijke entiteit

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brussels/GOMB)

2020 3/6/2021 2/6/2021

Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) 2019 Niet goed-
gekeurd

Niet ont-
vangen

2020 Niet goed-
gekeurd

Niet ont-
vangen

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 2020 Niet voor-
zien

29/7/2021

NEO cbva 2019 Niet voor-
zien

Niet ont-
vangen

2020 Niet voor-
zien

Niet ont-
vangen

Bron: Rekenhof





26e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN 
AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 81

III Certificering van de 
algemene rekeningen
Op grond van de bepalingen van artikel 60 en artikel 90, § 1 en § 2, van de OOBBC, heeft 
het Rekenhof de algemene rekening van de gewestelijke entiteit, van de diensten van de 
regering en van de autonome bestuursinstellingen van 1ste en 2e categorie gecontroleerd met 
het oog op de certificering ervan.

De conclusies in dit boek van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het raam van de cer-
tificering van de algemene rekeningen, betreffen de laatste door het Rekenhof uitgevoerde 
controle.

III.1	 Samenvatting	van	de	gecertificeerde	rekeningen

Laatste	gecertificeerde	rekeningen	(waarover	een	oordeel	werd	verstuurd	naar	het	
parlement)

Instelling Jaar Oordeel

Gewestelijke entiteit 2020 Onthouding

Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR) 2020 Onthouding

Autonome	bestuursinstellingen	van	1e categorie

Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) 2020 Met voorbehoud

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende 
Medische Hulp (DBDMH)

2020 Onthouding

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën (BGHGT)

2020 Goedkeurend 
oordeel

Leefmilieu Brussel (LB) 2020 Met voorbehoud

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) 2020 Met voorbehoud

Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris) 2020 Met voorbehoud

Fonds voor de financiering van het waterbeleid (FFW) 2020 Goedkeurend 
oordeel

Brussels Planningsbureau (perspective.brussels/BPB) 2020 Met voorbehoud

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) 2020 Met voorbehoud

Autonome	bestuursinstellingen	van	2e categorie

Actiris 2020 Goedkeurend 
oordeel

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (ESRBHG)

2020 Goedkeurend 
oordeel

Brussels Waarborgfonds (BWF) 2020 Goedkeurend 
oordeel
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Instelling Jaar Oordeel

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) 
en Citeo155

2020 Goedkeurend 
oordeel

Brussel Gas Elektriciteit (Brugel) 2020 Met voorbehoud

Iristeam 2020 Goedkeurend 
oordeel

Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels) 2020 Afkeurend oordeel

Haven van Brussel 2020 Goedkeurend 
oordeel

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 2020 Met voorbehoud

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBG) 2020 Met voorbehoud

Brusoc 2020 Goedkeurend 
oordeel

visit.brussels 2020 Afkeurend oordeel

Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven 
(BAOB)

2020 Goedkeurend 
oordeel

Bron: Rekenhof

III.2 Gewestelijke entiteit

De gewestelijke entiteit omvat de diensten van de regering (DBHR) en de autonome be-
stuursinstellingen (ABI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

III.2.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 16.355.711

Boekhoudkundig resultaat (verlies) -1.141.999

Begrotingsboekhouding156 Totale ontvangsten 10.939.542

Totale uitgaven (vastleggingen) 10.578.783

Totale uitgaven (vereffeningen) 10.300.596

Begrotingsresultaat 638.946

(in duizend euro)

III.2.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een verklaring tot onthouding geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Om de onderstaande redenen kon het Rekenhof niet voldoende en toereikende controle-
informatie verkrijgen om zijn controlewerkzaamheden te verrichten die als basis dienen 
voor zijn oordeel over deze algemene rekening. 

155 De rekeningen van Citeo en die van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel werden op geconso-
lideerde wijze opgesteld.

156 Gegevens vóór eliminatie van de onderlinge verrichtingen.



26e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN 
AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 83

Het Rekenhof formuleert bijgevolg geen oordeel over de algemene rekening van de gewes-
telijke entiteit. 

III.2.2.1 Onderbouwing van de onthouding
Het Rekenhof is tot de conclusie gekomen dat door het ontbreken van voldoende en toerei-
kende controle-informatie de eventuele niet-gedetecteerde afwijkingen zowel van materi-
eel belang kunnen zijn als een diepgaande invloed kunnen hebben op de algemene reke-
ning van de gewestelijke entiteit. 

• Het Rekenhof kon immers niet voldoende en passende controle-informatie verkrijgen 
voor het uitvoeren van zijn controlewerkzaamheden als basis voor zijn oordeel over de 
algemene rekening van de DBHR. Het Rekenhof formuleert daarom geen oordeel over 
die rekening.

III.2.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op 
de volgende punten.

• Het Rekenhof heeft zich ervan onthouden een oordeel te formuleren over de algemene 
rekening van de DBDMH. Het heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de alge-
mene rekening van visit.brussels en van parking.brussels (zie verder, in de tabel).

• Eén autonome bestuursinstelling (ABI) heeft geen bijlage bij de rekening van uitvoering 
van de begroting opgesteld waarin de bedragen per opdracht en per programma worden 
vermeld.

• Wegens brongegevens van de ABI die niet alle logische en rekenkundige controles van 
de bijlage bij de rekening van uitvoering van de begroting (RUB) in acht nemen, zijn de 
algemene totalen van de bijlage bij de RUB verkeerd en geven ze geen getrouw beeld van 
de evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen in de loop van het boekjaar.

Bovendien vestigt het Rekenhof de aandacht op diverse andere punten:

• Slechts 1 algemene rekening van de 23 geconsolideerde ABI werd binnen de termijn die 
in artikel 90 van de OOBBC is bepaald (31 mei 2021), goedgekeurd en bezorgd aan het 
Rekenhof. Daarenboven zijn 2 rekeningen pas na 30 juni 2021 volledig aangekomen.

• De algemene rekeningen van de ABI die de regering aan het Rekenhof heeft toegezon-
den, vertonen verschillende tekortkomingen:

 { drie ABI hebben geen balans of resultatenrekening voorgelegd volgens de 
samenvattende tabellen van het genormaliseerd boekhoudplan vastgelegd door het 
koninklijk besluit van 10 november 2009;

 { vier ABI hebben hun rechten en verplichtingen buiten balans niet voorgesteld volgens 
de samenvattende tabellen van het genormaliseerd boekhoudplan vastgelegd door 
het koninklijk besluit van 10 november 2009;

 { zes ABI hebben geen uitvoeringsrekening van de begroting opgesteld die de 
gebudgetteerde en uitgevoerde bedragen per opdracht en per programma voorstelt.

• De correcties door de entiteit van de gewestelijke boekhouder op de rekeningen van de 
ABI die werden opgesteld en goedgekeurd door de regering (brongegevens), die geen 
betrekking hebben op de consolidatieherwerkingen, zijn in strijd met de OOBBC en de 
principes van een regelmatige consolidatie.
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• Ondanks de aanpassingen die werden uitgevoerd op de brongegevens van de rekeningen 
van de geconsolideerde entiteiten, blijven er verschillen bestaan tussen de rekeningen 
van kosten en opbrengsten enerzijds en de rekeningen van vorderingen en schulden 
anderzijds. Het gaat om financiële transacties binnen de gewestelijke entiteit.

Het Rekenhof herinnert ook aan de oordelen die het formuleerde bij de certificering van de 
ABI en die zijn opgelijst in de volgende tabel.

Autonome	 
bestuursinstellingen  

van 1e categorie
Oordeel Verantwoording van het oordeel

Brusselse Hoofdstedelijke 
Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp 
(DBDMH)

Onthouding Verklaring van onthouding

Net Brussel, Gewestelijk 
Agentschap voor Netheid 
(GAN)

Drie punten 
van voor-
behoud

• Overschatting van de vorderingen en onderschatting 
van de kosten ten belope van 2,8 miljoen euro 
ingevolge een vordering die niet werd geannuleerd.

• Onderschatting van de uitgaven (2,2 miljoen euro) 
ingevolge problemen met de jaarafgrenzing.

• Onderschatting van de kosten in samenhang 
met Te ontvangen facturen, ten belope van een 
geïdentificeerd bedrag van 1,2 miljoen euro.

Innoviris Drie punten 
van voor-
behoud

• Overschatting van de opbrengsten en van de 
ontvangsten (2,5 miljoen euro). 

• Overschatting van de kosten (1,8 miljoen 
euro) met betrekking tot facturen en 
schuldvorderingsverklaringen aangaande het 
boekjaar 2021.

• Onderschatting van de uitgaven (7,9 miljoen euro) 
ingevolge problemen met de jaarafgrenzing.

Centrum voor informatica 
voor het Brusselse Gewest 
(CIBG)

Eén punt 
van voor-
behoud

• Onderschatting van de afschrijvingen die werden 
geboekt op in 2020 verworven vaste activa, ten 
belope van een op 814 duizend euro geraamd 
bedrag.

Brussels Planningsbureau 
(perspective.brussels/BPB)

Twee 
punten 

van voor-
behoud

• Onderschatting van de uitgaven (770 duizend euro) 
ingevolge problemen met de jaarafgrenzing.

• Onderschatting van de kosten (403 duizend euro) 
met betrekking tot de huur van het eerste kwartaal, 
die op het jaar 2020 werd geboekt.

Brussel – Preventie & 
Veiligheid (BPV)

Eén punt 
van voor-
behoud

• Onderschatting van de uitgaven (9,7 miljoen euro) 
ingevolge problemen met de jaarafgrenzing.

Leefmilieu Brussel (LB) Eén punt 
van voor-
behoud

• Onderschatting van de uitgaven (2,1 miljoen euro) 
ingevolge problemen met de jaarafgrenzing.

Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds 
van de Gemeentelijke 
Thesaurieën (BGHGT)

Oordeel 
zonder 

voorbehoud

Nihil

Fonds voor de financiering 
van het waterbeleid (FFW)

Oordeel 
zonder 

voorbehoud

Nihil
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Autonome	 
bestuursinstellingen  

van 1e categorie
Oordeel Verantwoording van het oordeel

Brussels Hoofdstedelijk 
Parkeeragentschap 
(parking.brussels)

Afkeurend 
oordeel

Afkeurend oordeel

Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij 
(BGHM)

Zes punten 
van voor-
behoud

• Onderschatting van het uitstaand bedrag van 
basisallocatie Investeringssubsidies aan de OVM in 
het kader van de vierjarenplannen ten belope van 
1 miljoen euro.

• Onderschatting van het uitstaand bedrag van 
basisallocatie Aflossingen van krediettoekenningen 
voor de GHP ten belope van 20,6 miljoen euro.

• Het uitstaand bedrag op 1 januari 2020 wijkt 
52,7 miljoen euro af van het uitstaand bedrag op 
31 december 2019.

• De aankoop van Ariane werd niet in de juiste 
basisallocatie opgenomen in de bijlage bij de 
uitvoeringsrekening.

• De subsidies aan de gemeenten voor de projecten 
Compas (4,9 miljoen euro) en Olieslagerij (1,8 miljoen 
euro) werden aangerekend op een verkeerde 
basisallocatie.

• Het uitstaand bedrag van 21,7 miljoen euro op 
basisallocatie Gewestelijk Huisvestingsplan en Alliantie 
Wonen klopt niet, wegens laattijdig en onvolledig.

Woningfonds van het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (WFBG)

Eén punt 
van voor-
behoud

• Er is nog niet voldoende zekerheid over de 
exhaustiviteit van de vastleggingen en over de 
correcte rapportering daarover. Er werd een bedrag 
van 1,5 miljoen euro vereffend zonder dat er een 
vastlegging beschikbaar was.

Maatschappij voor het 
Intercommunaal Vervoer 
te Brussel (MIVB) en Citeo

Oordeel 
zonder 

voorbehoud 

Nihil

Brussels Agentschap voor 
de Ondersteuning van het 
Bedrijfsleven (BAOB)

Oordeel 
zonder 

voorbehoud 

Nihil

Actiris Oordeel 
zonder 

voorbehoud 

Nihil

Haven van Brussel Oordeel 
zonder 

voorbehoud 

Nihil

Brussels Waarborgfonds 
(BWF)

Oordeel 
zonder 

voorbehoud 

Nihil

Brussel Gas Elektriciteit 
(Brugel)

Eén punt 
van voor-
behoud

Onderschatting van de uitgaven (116 duizend euro) 
omdat prestaties van 2020 niet op passende wijze 
werden geboekt.

Economische en Sociale 
Raad voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
(ESRBHG)

Oordeel 
zonder 

voorbehoud 

Nihil
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Autonome	 
bestuursinstellingen  

van 1e categorie
Oordeel Verantwoording van het oordeel

Iristeam Oordeel 
zonder 

voorbehoud 

Nihil

Brusoc Oordeel 
zonder 

voorbehoud 

Nihil

visit.brussels Afkeurend 
oordeel

Afkeurend oordeel

III.3 Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

De diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering (DBHR)157 vormen de eigen adminis-
tratie van de regering.

III.3.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 13.729.091

Boekhoudkundig resultaat (verlies) -1.279.654

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 6.614.961

Totale uitgaven (vastleggingen) 5.971.974

Totale uitgaven (vereffeningen) 6.005.040

Begrotingsresultaat 609.921

(in duizend euro)

III.3.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een verklaring tot onthouding geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Om de onderstaande redenen kon het Rekenhof niet voldoende en toereikende controle-
informatie verkrijgen om zijn controlewerkzaamheden te verrichten die als basis dienen 
voor zijn oordeel over deze algemene rekening. 

Het Rekenhof formuleert bijgevolg geen oordeel over de algemene rekening van de DBHR.

III.3.2.1 Onderbouwing van de onthouding
Het Rekenhof is tot de conclusie gekomen dat door het ontbreken van voldoende en toerei-
kende controle-informatie de eventuele niet-gedetecteerde afwijkingen zowel van materi-
eel belang kunnen zijn als een diepgaande invloed kunnen hebben op de algemene reke-
ning van de DBHR. 

157 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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De rapportering over de door Brussel Fiscaliteit geïnde belastingen vertoont significante 
tekortkomingen, waardoor noch de volledigheid noch de juistheid van deze fiscale verrich-
tingen kan gegarandeerd worden. Bovendien heeft Brussel Fiscaliteit een aantal vragen niet 
of pas laattijdig beantwoord. Het Rekenhof is tot de conclusie gekomen dat door het ont-
breken van voldoende en toereikende controle-informatie de eventuele niet-gedetecteerde 
afwijkingen zowel van materieel belang kunnen zijn als een diepgaande invloed kunnen 
hebben op de algemene rekening van de DBHR:

• Brussel Fiscaliteit kon geen volledige reconciliatie voorleggen tussen zijn rapportering 
aan de boekhouding en de gegevens uit zijn systemen waarin het de fiscale dossiers 
beheert.

• Er blijven onverklaarde verschillen tussen de saldi in de rapportering van Brussel Fisca-
liteit en die in de algemene boekhouding.

• Het saldo aan niet-geïdentificeerde betalingen voor de belastingen is opnieuw toegeno-
men. Brussel Fiscaliteit kon geen reconciliatie voorleggen tussen dat saldo en de gege-
vens uit zijn beheerssystemen.

• De door Brussel Fiscaliteit aangeleverde gegevens voor de gewestbelasting op de inrich-
tingen van toeristische logies volstaan niet voor een correcte berekening en opvolging 
van de verschuldigde bedragen en subsidies aan de gemeenten.

• Met uitzondering van de vliegtuigboetes en een aantal dossiers die werden overgeno-
men van de FOD Financiën worden de door Brussel Fiscaliteit beheerde vorderingen 
niet als dubieus geboekt. In een aantal gevallen gaat het nochtans om oude of betwiste 
dossiers. De rapportering van Brussel Fiscaliteit bevat geen elementen die de boekhou-
ding in staat stellen gepaste waardeverminderingen toe te passen.

• Hoewel terugbetalingen van gemeentelijke en agglomeratie-opcentiemen verrichtingen 
voor derden betreffen, worden ze aangerekend op de uitgavenbegroting. Brussel 
Fiscaliteit heeft geen detailgegevens voorgelegd die de berekening van de impact hiervan 
toelaten. 

III.3.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op 
de volgende punten.

• De schatkistcertificaten die bij de afsluiting van het boekjaar openstonden in het ge-
bruik van de kredietlijn in samenhang met het programma medium-term note werden 
niet ten belope van het juiste bedrag geboekt: de DBHR boekten een bedrag van 777 dui-
zend euro in plaats van 777 miljoen euro. Als gevolg daarvan is het onbenutte saldo van 
de kredietlijnen, geregistreerd bij de niet in de balans opgenomen rechten en verplich-
tingen, 776 miljoen euro overschat.

• In 2020, aangezien de begrotingsfondsen niet werden gevalideerd door de bevoegde or-
donnateurs, hebben de DBHR het totaalsaldo op 31 december 2019 van de rekeningen 
voor bestemde eigen ontvangsten (732,2 miljoen euro) geherklasseerd in rubriek 10, on-
der de rekening 1022000000 Diverse eigen middelen. Bovendien waren de vereffeningen 
van het jaar 2020 om diezelfde reden niet het voorwerp van bewegingen op de begro-
tingsfondsen aan de passiefzijde van de balans. Als gevolg daarvan zijn er geen details 
meer over de begrotingsfondsen aan de passiefzijde van de balans van de DBHR en kan 
het Rekenhof de bedragen in de bijlage bij de algemene rekening niet valideren, want:
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 { het Rekenhof heeft de methodologie en de details van de verantwoordingen en van 
de berekeningen die de directie Begroting heeft uitgevoerd om de bovenvermelde 
staat op te stellen, niet ontvangen, net zomin als de uitleg voor de hiaten en fouten 
in die staat. De DBHR kunnen bijgevolg niet altijd de werkelijke toestand van de 
beschikbare middelen en de bewegingen van de begrotingsfondsen bepalen en 
verantwoorden;

 { de meeste saldi op 31 december 2020 van de bankrekeningen bestemd voor de 
begrotingsfondsen, die worden vermeld in de bijlage bij de algemene rekening, 
stemmen niet overeen met de saldi in de rekeninguittreksels. De op die rekeningen 
geïnde ontvangsten worden er daarenboven in strijd met artikel 8, § 1, 2e lid, van de 
OOBBC niet op bewaard, maar worden op regelmatige tijdstippen overgeschreven 
naar de centraliserende uitgavenrekening.

• De lijn over de participatie in NEO in de bijlage bij de algemene rekening vermeldt nul 
euro niet-opgevraagd kapitaal van het gewest. Er wordt echter geen rekening gehouden 
met de toekomstige stortingen van het variabel kapitaal waarin de vennotenovereen-
komst van 2014 voorziet. Het niet-opgevraagd kapitaal zou bijgevolg een bedrag van 
108,9 miljoen euro moeten vermelden. 

• Bij de afsluiting van het boekjaar 2020 hebben de DBHR de verkoop van de aandelen 
van het gewest in het CCN-gebouw als begrotingsontvangst geregistreerd, hebben ze 
de gerealiseerde meerwaarde geboekt als een uitzonderlijke opbrengst en hebben ze 
het pand uit de inventaris gehaald. Volgens de bepalingen in de overeenkomst behield 
het gewest evenwel het kosteloze genot van zijn aandelen, alsook het gros van de risico’s 
in samenhang met het pand, tot en met 31 oktober 2020. Zulks verantwoordde dat de 
verrichting niet boekhoudkundig noch budgettair werd ingeschreven in 2019. Vermits de 
effecten van de overeenkomst middels een bijvoegsel werden verlengd tot 30 april 2021, 
had de verrichting in 2021 en niet in 2020 moeten worden geboekt en aangerekend.
Als gevolg daarvan zijn de vaste activa ten belope van 23.378.834 euro onderschat. Dat 
bedrag stemt overeen met de nettoboekwaarde van het pand op 31 december 2020. De 
begrotingsontvangsten zijn op hun beurt overschat ten belope van de prijs van het ver-
koopsaldo, te weten 58.135.000 euro, en de boekhoudkundige opbrengsten zijn overschat 
ten belope van de gerealiseerde meerwaarde, te weten 34.756.166 euro. De verkoop van 
de aandelen van het gewest in het CCN-gebouw werd toegerekend aan boekjaar 2021. 

• Fouten en lacunes bij de registratie van uitgaven hebben ertoe geleid dat een geïdentifi-
ceerd bedrag van 53,1 miljoen euro aan rechten ten laste van het gewest en eigen aan het 
boekjaar niet als begrotingsuitgaven werden aangerekend.

 { Bij ontstentenis van beschikbare begrotingskredieten of door de regering meegedeelde 
instructies werd een geïdentificeerd bedrag van 45 miljoen euro aan rechten ten 
laste van het gewest (die schulden eigen aan het dienstjaar zijn) niet vereffend, noch 
aangerekend op de uitvoeringsrekening van de begroting 2020.

 { De kosten voor vakantiegeld ten belope van 8,1 miljoen euro waarvoor 2020 het 
referentiejaar is, werden pas in 2021 als uitgaven aangerekend.

• Een geïdentificeerd bedrag van 2,6 miljoen euro aan te ontvangen facturen werd niet in 
de algemene boekhouding, noch in de begrotingsboekhouding geboekt.

• De DBHR hebben in 2019 een waardevermindering toegepast op een aantal oude vor-
deringen inzake gemeentelijke en agglomeratie-opcentiemen op de onroerende voor-
heffing. Die waardevermindering werd in kost genomen, hoewel ze betrekking had op 
derdengelden en dus afgeboekt had moeten worden tegenover de overeenstemmende 
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schuld. Daardoor is het bedrag aan door te storten opcentiemen aan de gemeenten en 
de agglomeratie 25,1 miljoen euro te hoog gewaardeerd. 

• Op de 20,8 miljoen euro vorderingen aan administratieve boetes wegens geluidshinder 
door vliegtuigen pasten de DBHR een waardevermindering toe van 6,0 miljoen euro. 
Het Rekenhof raamt de waardeverminderingen die geboekt had moeten worden op 
12,1 miljoen euro.

• De DBHR hebben de opbrengsten en ontvangsten van de agglomeratie aangerekend 
op basis van twee bevestigde inkohieringen in dat jaar van Brussel Fiscaliteit. Die be-
vestigingen houden geen rekening met meer dan 10,3 miljoen euro verminderingen en 
annuleringen van vastgestelde rechten die blijken uit de jaarlijkse beheerrekening van 
de rekenplichtige.

• De opbrengsten en ontvangsten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
werden met 8,1 miljoen euro onderschat.

• De DBHR hebben 7,3 miljoen euro aan te annuleren vorderingen nog niet als kosten en 
uitgaven geboekt. 

• De DBHR hebben een foutief bedrag geboekt bij de regularisering van de debetintresten 
voor de swapverrichtingen: 53,1 miljoen euro in plaats van 57,3 miljoen euro. Als gevolg 
daarvan zijn de aan te rekenen kosten in totaal 4,2 miljoen euro onderschat.

• Het uitstaand bedrag van de vastleggingen is onderschat ten belope van 0,9 miljoen 
euro wegens vastleggingen die niet meer geldig zijn (43,1 miljoen euro), andere vastleg-
gingen die ten onrechte voorbarig zijn gebeurd (7 miljoen euro) en de onvolledige aan-
rekening van de vastlegging voor het aankoopcontract van de terreinen voor de zetels 
van de VRT en de RTBF (Reyers-site, -51 miljoen euro).

• Het Rekenhof heeft verschillende fouten in de economische classificatie vastgesteld op 
het niveau van de uitgaven.

• Door de manier waarop de onlinebankapplicatie (Belfiusweb) van de kassier van het 
gewest is geconfigureerd, kan de rekenplichtige (of diens plaatsvervanger) autonoom 
bankverrichtingen uitvoeren zonder beperking qua bedrag, waardoor het risico op frau-
de niet volledig in de hand wordt gehouden.

• De DBHR moeten de nodige internebeheersingsmaatregelen invoeren om te waarbor-
gen dat de boekhoudkundige vastlegging voorafgaat aan de juridische verbintenis bij 
alle uitgaven die het voorwerp moeten uitmaken van een gewone vastlegging.

• Hoewel de algemene rekening die officieel aan het Rekenhof werd bezorgd, werd voorge-
steld in overeenstemming met de in het koninklijk besluit van 10 november 2009 opge-
nomen modellen (GBP), werd de boekhouding gevoerd aan de hand van een boekhoud-
plan gebaseerd op het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR). Het Rekenhof heeft 
vastgesteld dat de beide instrumenten op diverse punten tekortkomingen vertonen wat 
de overeenstemming/specialiteit betreft.

• De DBHR zijn voor de boeking van de gewestelijke personenbelasting en de federaal 
geïnde gewestelijke belastingen afhankelijk van derden. Die worden aangerekend op 
basis van betalingen en ramingen van de FOD Financiën. De uitgaven van de federale 
operatoren worden aangerekend op basis van de informatie die deze ter beschikking 
stellen. De DBHR hebben geen volledige controle op de correctheid van die federale 
gegevens.
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III.3.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire verplichtingen
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Voor het boekjaar 2020 werden vijftien kwartaalrekeningen van beheerders van de voor-
schotten niet aan het Rekenhof bezorgd. De nog ontbrekende rekeningen van voorgaan-
de boekjaren werden allemaal overgezonden in de geaggregeerde staat ontvangen op 
30 september 2021.

• Het jaarlijks samenvattend overzicht van de vastleggingen werd niet aan het Rekenhof 
bezorgd voor de boekjaren 2008 tot 2020.

III.3.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen 
opgenomen maar worden enkel vermeld in het controleverslag dat het Rekenhof aan de 
DBHR en de betrokken ministers heeft toegezonden.

• Het Financieel Coördinatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB) 
heeft geen overeenkomst voor de centralisatie van de financiële rekeningen gesloten 
met Citeo, wat in strijd is met artikel 68 van de OOBBC.

• Twee voorschotten die op de bankrekening van een beheerder van voorschotten van de 
DBHR werden gestort, hebben het maximumbedrag van de voorschotten voor beheer-
ders van de DBHR overschreden, dat is vastgelegd op 5.000 euro door artikel 40, §  1, van 
het besluit van 19 oktober 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende 
de financiële actoren.

• De DBHR moeten de huidige lijst van ordonnateurs vervolledigen en de grenzen (qua 
administratie/tijd/bedragen) van hun delegaties preciseren, maar ook documenteren 
hoe die grenzen worden toegepast in het boekhoudsysteem SAP (automatische blokke-
ringen) en hoe ze worden gecontroleerd door de andere financiële actoren.

• De waarderingsregels van de DBHR bepalen dat “de herwaardering van ETO’s die 
uitoefenbaar zijn met betaling van de reële waarde: het gaat om de waardering van de eerste 
ETO van elk derivaat; een latente winst wordt niet geboekt; een latent verlies wordt in de 
balans opgenomen onder de kortlopende schulden, tegenover een provisierekening voor 
kosten”158.

Deze waarderingsregel wijkt af van artikel 11 van het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009159 dat voorziet in de jaarlijkse herwaardering van de afgeleide financiële instru-
menten en dus de erkenning in de resultatenrekening van zowel de latente verliezen als 
de latente winsten.

158 Pagina 68 van de algemene rekening 2019.
159 Artikel 11: “§  1. De andere dan vastrentende effecten, die bij wijze van thesauriebelegging worden gehouden, worden 

jaarlijks geherwaardeerd op basis van hun marktwaarde, of, bij ontstentenis, geraamd door toetsing aan de markt-
waarde van gelijkaardig genoteerde effecten. De afgeleide financiële instrumenten worden eveneens jaarlijks geher-
waardeerd op basis van hun marktwaarde, maar bij ontstentenis, worden ze geraamd op basis van de terugkoop of de 
compensatiewaarde van het contract.

 §  2. De afgeleide financiële instrumenten maken evenwel niet het voorwerp uit van een herwaardering indien ze be-
trekking hebben op renteswaps die slaan op bestaande schulden of vorderingen van de boekhoudkundige entiteit uit-
gedrukt in dezelfde munteenheid.”



26e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN 
AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 91

• De diensten van de regering kennen een bedrijfswagen toe aan twaalf personeelsleden 
van graad A5 tot A7 (directeur-generaal tot secretaris-generaal), waarvoor een voordeel 
in natura fiscaal wordt ingehouden. Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen 
reglementaire grondslag bestaat voor de toekenning van dat element als aanvulling op 
de bezoldiging.

III.3.4 Opvolging van de opmerkingen van voorgaande jaren
Van alle problemen die het Rekenhof aankaartte tijdens vorige controles, zijn er 14 geregeld. 

Eerste 
vermel‐

ding
Opmerking Aanbeveling Antwoord van de DBHR

2016 Fouten bij de waardering van 
bepaalde financiële vaste activa.

Het proces voor de 
herziening van de 
waardering van de 
financiële vaste activa 
verder verbeteren.

In 2020 werden geen 
fouten vastgesteld in de 
waardering.

2016 Niet-verantwoording van een 
schuld van 6,62 miljoen euro ten 
aanzien van de GIMB.

Die schuld analyseren 
en de nodige 
correctieboekingen 
uitvoeren.

Er werd een nota aan de 
Regering opgesteld en de 
regularisatie vond plaats in 
2020.

2016 Inadequate boeking van de 
voorschotten aan de beheerders 
van voorschotten.

Die voorschotten 
analyseren en de 
nodige boekingen 
uitvoeren.

De gebruikte procedure 
werd gemachtigd via een 
budgettaire bijbepaling.

2017 Boeking van sommige 
opbrengsten op basis van 
de ontvangen betalingen 
en niet op basis van 
schuldvorderingsverklaringen 
of bewijskrachtige 
verantwoordingsstukken (Geco-
overeenkomsten).

De opbrengsten/ 
ontvangsten boeken 
zodra het recht 
is vastgesteld, 
meer bepaald bij 
de uitgifte van de 
schuldvorderings-
verklaringen.

Het Geco-programma werd 
afgesloten op het niveau 
van de ABI en de DBHR.

2018 In tegenspraak met 
artikel 59, 2°, van de OOBBC 
worden de ontvangsten 
(begrotingskredieten en 
uitvoering) van de RUB 
2019 niet voorgesteld in 
dezelfde vorm als in de 
begroting.

De algemene 
ontvangsten (DR) 
en de met de 
begrotingsfondsen 
verbonden 
ontvangsten 
(DRF) afzonderlijk 
voorstellen.

2018 De reconciliatie van de 
derdenrekeningen tussen het 
BAOB en de GOB bracht aan 
het licht dat zij er een andere 
interpretatie op na houden wat 
de overdracht van het vermogen 
van BI&E betreft.

Het BAOB en de GOB 
moeten afspraken 
maken over de 
boekhoudkundige 
verwerking van die 
overdracht.

Het BAOB en de GOB zijn 
tot een akkoord gekomen. 
De resolutie werd in 
2020 geboekt door het 
BAOB en in 2021 door de 
GOB, evenwel voor een 
niet-significant bedrag. 

2019 Foute boeking van de kosten 
voor de activering van een ETO.

De kosten voor 
de activering van 
een ETO pro rata 
temporis boeken op 
de resterende looptijd 
van het oorspronkelijk 
contract.

In 2020 werd geen ETO 
geactiveerd.
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Eerste 
vermel‐

ding
Opmerking Aanbeveling Antwoord van de DBHR

2019 Eén van de renteswaps dekt 
een lening onvolkomen 
af. Het restrisico had als 
speculatief moeten worden 
beschouwd en er had 
hiervoor een herwaardering 
moeten gebeuren tegen de 
marktwaarde. 

Internecontrole-
maatregelen 
implementeren 
die nodig zijn 
om onvolkomen 
of onvolledige 
dekkingen in 
samenhang met hun 
afgeleide producten 
te identificeren. 
De restrisico’s van 
de onderliggende 
derivaten waarderen 
en boeken.

In 2020 werd geen 
onvolkomen dekking 
vastgesteld.

2019 Het voorschot van 
8.365.000 euro dat de koper 
van de aandelen van het gewest 
in de mede-eigendom van het 
Communicatiecentrum Noord 
(CCN) heeft betaald, werd 
budgettair niet als ontvangst 
geboekt.

De aanrekening in de 
begrotingsboekhouding 
gebeurde wel degelijk op 
het boekjaar 2020.

2019 Wegens hiaten en fouten in de 
door de beherende diensten 
bezorgde inventarisdocumenten 
en bij de verwerking ervan 
door de directie Boekhouding 
kan het Rekenhof de kosten 
van 2.904,0 miljoen euro aan 
herwaarderingsminderwaarden 
op bruggen en de opbrengsten 
van 217,1 miljoen euro 
en 40,6 miljoen euro aan 
herwaarderingsmeerwaarden 
van de burgerlijke bouwkunde 
en van de uitrustingen van de 
tunnels niet valideren.

Bij het herwaarderen 
van de werken 
van burgerlijke 
bouwkunde moet de 
directie Boekhouding 
waarderingen 
afkomstig van de 
beherende diensten 
gebruiken die 
beantwoorden aan 
de boekhoudkundige 
normen die op de 
DBHR van toepassing 
zijn.

Er werden elementen 
voorgelegd om de cijfers te 
staven.
De verkeerde berekeningen 
die het Rekenhof had 
geïdentificeerd toen 
het de rekeningen 
2019 auditeerde, werden 
gecorrigeerd.

2012 Onjuist gebruik van de 
economische codes 0 Niet-
verdeeld voor ontvangsten.

De economische 
codes 0 Niet-verdeeld 
niet meer gebruiken 
bij de budgettaire 
aanrekening.

Er zijn geen vaststellingen 
in 2020.

2019 De kosten voor de afrekening 
van de autonomiefactor werden 
ten onrechte met 108,3 miljoen 
euro verminderd met het oog op 
een spreiding over de periode 
waarin hiervoor kasmatig 
middelen worden ingehouden. 
Hierdoor is ook de overlopende 
rekening 4902-0 Over te dragen 
kosten met datzelfde bedrag 
overgewaardeerd.

De geregulariseerde 
kosten dienen 
onmiddellijk aan het 
boekjaar te worden 
toegewezen en 
mogen niet worden 
gespreid over de 
periodes waarin de 
inhoudingen worden 
gedaan.

In 2020 werd het eind 
2019 resterende bedrag van 
de schuld volledig in kosten 
genomen.
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2015 Niet alle administratieve boetes 
wegens geluidshinder door 
vliegtuigen worden geboekt.

De administratieve 
boetes moeten 
in de algemene 
boekhouding worden 
opgenomen. Als de 
DBHR, gezien de 
grote onzekerheid 
bij dit soort dossiers, 
van mening zijn dat 
een onmiddellijke 
en volledige 
inresultaatname 
niet aangewezen 
is, moeten zij 
dit toelichten in 
de jaarrekening 
en desgevallend 
specifieke 
waarderingsregels 
voor deze dossiers 
opstellen.

Na een vergadering van 
Leefmilieu Brussel met 
Brussel Fiscaliteit werden 
alle vorderingen waarvan 
de invordering loopt, 
meegedeeld en geboekt. 
Er zal contact worden 
opgenomen met Leefmilieu 
Brussel om na te gaan of de 
bezorgde lijst wel degelijk 
volledig was.

2016 Er is geen specifieke procedure 
voor de waardeverminderingen 
van geschillendossiers

In geval van een 
belangrijk of 
aanhoudend geschil 
is de bestaande 
procedure voor 
dubieuze vorderingen 
niet geschikt om 
een passende 
waardevermindering 
te bepalen. Hiervoor 
wordt beter een 
specifieke procedure 
uitgewerkt.

De procedure werd 
gewijzigd. De procedure die 
van toepassing is voor de 
dubieuze debiteuren geldt 
ook voor de geschillen-
dossiers.

Bron: controleverslagen van het Rekenhof
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Van alle andere problemen die het Rekenhof aankaartte, zijn er daarentegen 35 nog niet 
opgelost. 

Eerste 
vermel‐

ding
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2016 Inadequate 
rapportering over 
gegevens in verband 
met de financiële vaste 
activa in de bijlage bij 
de algemene rekening.

Zich ervan vergewissen 
dat de informatie in 
de algemene rekening 
intern coherent is.

De directie van de boekhouding 
meent de procedure voor die 
rubriek toe te passen.

2016 Brussel Fiscaliteit 
bezorgt de 
boekhouding niet de 
gegevens waarmee 
een inschatting kan 
worden gemaakt van 
de inbaarheid van 
de uitstaande fiscale 
vorderingen. Hoewel 
een groot deel hiervan 
oude of betwiste 
dossiers betreft, 
pasten de DBHR geen 
waardeverminderingen 
toe.

Brussel Fiscaliteit moet 
de directie Boekhouding 
de nodige informatie 
bezorgen om de 
passende waarde-
verminderingen te 
kunnen boeken op zijn 
vorderingen.

Er loopt een interfaceproject 
met het oog op de integratie 
van de fiscale ontvangsten en 
vorderingen in het gewestelijke 
SAP-platform; het werd pas 
begin 2021 operationeel. 
Brussel Fiscaliteit dient aan 
de directie Boekhouding een 
ouderdomsbalans te bezorgen 
van alle openstaande posten in 
Apollo en FOX.

2010 Het saldo van de 
overlopende rekening 
voor de overgedragen 
(niet-geïdentificeerde) 
betalingen van Brussel 
Fiscaliteit neemt jaar 
na jaar toe. Noch de 
directie Boekhouding, 
noch Brussel Fiscaliteit 
kan de nodige 
detailinformatie 
voorleggen die 
aangeeft hoe dit saldo 
is samengesteld.

Maatregelen nemen 
om het saldo van de 
overgedragen (niet-
geïdentificeerde) 
betalingen inzake fiscale 
vorderingen weg te 
werken en in de nodige 
controles voorzien die 
de overeenstemming 
tussen 
detailadministratie en 
centrale boekhouding 
stelselmatig 
onderbouwen.

Het betreffen technische 
financiële rekeningen die niet op 
dezelfde manier aangezuiverd 
werden in beide boekhoudingen. 
Het project interface -versie 2- 
gaat deze problematiek opvangen 
en een status zal opgemaakt 
worden in 2022.
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2017 Voor het beheer 
van zijn belastingen 
maakt Brussel 
Fiscaliteit gebruik van 
FOX en SAP Apollo. 
Aangezien beide 
systemen niet over 
een boekhoudkundige 
module beschikken 
en geen interface 
hebben met het 
boekhoudsysteem, kent 
de opvolging ervan een 
aantal beperkingen. 
Zeker omdat Brussel 
Fiscaliteit sinds 
2018 instaat voor de 
inning en doorstorting 
van de gemeentelijke 
opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
vormt dit een risico 
op het vlak van de 
opvolging.

Brussel Fiscaliteit 
dient maatregelen te 
nemen zodat opvolging 
mogelijk is, zoals het 
opstellen van een aging 
list, het oproepen van 
het openstaand saldo 
van een belasting of 
het opstellen van een 
maandelijkse afsluiting.

Brussel Fiscaliteit is op 
1 januari 2021 gestart met de in 
productie name van het project 
interface SAP BF-BFB tussen 
de boekhouding van Brussel 
Fiscaliteit en de algemene 
boekhouding. 
De rekeningen van SAP-Apollo 
voor de jaren 2012 tot en met 
2020 werden afgesloten, wat 
het mogelijk moet maken de 
gegevens van Brussel Fiscaliteit 
te vergelijken met de algemene 
boekhouding. Een reconciliatie 
tussen beide boekhoudingen op 
1 januari 2021 is noodzakelijk.

2017 Nadat het Rekenhof het 
toenemende saldo van 
niet-geïdentificeerde 
betalingen had 
opgemerkt in zijn 
verslag over de 
rekeningen 2016, 
hebben de DBHR 
een onderzoek laten 
uitvoeren waaruit bleek 
dat de rapportering 
in SAP Apollo en FOX 
fouten genereerden. De 
boekhouding voerde 
niet alle correcties uit 
op de in SAP Apollo 
beheerde belastingen. 
Voor de belastingen in 
FOX werden correcties 
voorgesteld, maar 
niet verwerkt in de 
boekhouding.

Het Rekenhof 
beveelt aan het 
internecontrole systeem 
en het risicobeheer 
te versterken, zodat 
mogelijke fouten tijdig 
worden opgespoord. 
De aangeleverde 
rapportering van Brussel 
Fiscaliteit dient volledig, 
betrouwbaar en accuraat 
te zijn. Zowel de DBHR 
als Brussel Fiscaliteit 
dienen daarop de nodige 
controles uit te voeren. 
Ten slotte dienen de 
DBHR te onderzoeken of 
er nog correcties nodig 
zijn in de boekhouding 
inzake de in SAP Apollo 
en FOX beheerde 
belastingen.

Brussel Fiscaliteit is op 
1 januari 2021 gestart met de in 
productie name van het project 
interface SAP BF-BFB tussen 
de boekhouding van Brussel 
Fiscaliteit en de algemene 
boekhouding. 
De rekeningen van SAP-Apollo 
voor de jaren 2012 tot en met 
2020 werden afgesloten, wat 
het mogelijk moet maken de 
gegevens van Brussel Fiscaliteit 
te vergelijken met de algemene 
boekhouding. Een reconciliatie 
tussen beide boekhoudingen op 
1 januari 2021 is noodzakelijk.



96

Eerste 
vermel‐

ding
Opmerking Aanbeveling Antwoord van de DBHR

Niet alle verrichtingen 
zijn weergegeven in 
de rapportering die 
Brussel Fiscaliteit ter 
beschikking stelt van de 
boekhouding.

Voorzien in een strikte 
interne controle die 
garandeert dat alle 
verrichtingen worden 
opgenomen in het be-
heersysteem en dat die 
correct tot uiting komen 
in de rapportering aan 
de boekhouding.

Brussel Fiscaliteit is op 1 janua-
ri 2021 gestart met de in produc-
tie name van het project interface 
SAP BF-BFB tussen de boekhou-
ding van Brussel Fiscaliteit en de 
algemene boekhouding. 
De rekeningen van SAP-Apollo 
voor de jaren 2012 tot en met 
2020 werden afgesloten, wat 
het mogelijk moet maken de 
gegevens van Brussel Fiscaliteit 
te vergelijken met de algemene 
boekhouding. Een reconciliatie 
tussen beide boekhoudingen op 
1 januari 2021 is noodzakelijk.

2018 De kennis van de soft-
ware FOX is geconcen-
treerd bij twee perso-
neelsleden die over een 
paar jaar met pensioen 
gaan. Dat brengt ri-
sico’s voor de continuï-
teit van het programma 
met zich.

Brussel Fiscaliteit moet 
ervoor zorgen dat er 
voldoende kennis over 
FOX beschikbaar blijft, 
ofwel zorgen voor een 
volledige migratie naar 
SAP Apollo.

Het wervingsplan van Brussel 
Fiscaliteit voorziet in het in dienst 
nemen van twee ervaren boek-
houders. Bovendien is de migratie 
van Fox naar Apollo in uitvoering 
bij Brussel Fiscaliteit.

2019 Brussel Fiscaliteit kon 
geen volledige reconci-
liatie voorleggen tussen 
de gegevens die het 
aan de directie Boek-
houding heeft bezorgd 
en de gegevens uit SAP 
Apollo waarin het zijn 
fiscale dossiers beheert.

Er moet een interne 
controle worden georga-
niseerd die de overeen-
stemming garandeert 
tussen de gegevens in 
SAP Apollo en de rap-
portering aan de alge-
mene boekhouding.

Brussel Fiscaliteit is op 1 janua-
ri 2021 gestart met de in produc-
tie name van het project interface 
SAP BF-BFB tussen de boekhou-
ding van Brussel Fiscaliteit en de 
algemene boekhouding. 
De rekeningen van SAP-Apollo 
voor de jaren 2012 tot en met 
2020 werden afgesloten, wat 
het mogelijk moet maken de 
gegevens van Brussel Fiscaliteit 
te vergelijken met de algemene 
boekhouding. Een reconciliatie 
tussen beide boekhoudingen op 
1 januari 2021 is noodzakelijk.
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2019 Een waardevermin-
dering ten bedrage 
van 25,1 miljoen euro 
op een vordering 
inzake gemeente-
lijke en agglomeratie-
opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
is in kost genomen, 
hoewel ze betrekking 
heeft op derdengelden 
en ze dus had moeten 
worden afgeboekt 
tegenover de overeen-
stemmende schuld. Er 
werd dus 25,1 miljoen 
euro te veel in kost 
genomen en de schuld 
aan de agglomeratie 
en de gemeenten is 
overgewaardeerd met 
voormeld bedrag.

Waardeverminderingen 
op derdengelden dienen 
te worden afgeboekt van 
de openstaande vorde-
ringen en schulden van 
derden en mogen niet in 
kosten worden geboekt.

Deze vaststelling had geen 
impact op de resultatenrekening 
2020. Bovendien werd de correc-
tie uitgevoerd in 2021.

2016 Niet-boeking van 
verschillende bankreke-
ningen.

Alle bankrekeningen 
geopend op naam van 
het gewest bij de liquide 
middelen boeken.

De twee bankrekeningen die 
het Rekenhof vermeldde als “te 
boeken” zijn technische rekenin-
gen die door de banken geopend 
werden voor de financierings-
verrichtingen in het kader van 
bankleningen. De DBHR ontvan-
gen geen uittreksels van die bank-
rekeningen en kunnen evenmin 
waarborgen dat die rekeningen 
volledig zijn, want hoewel ze op 
hun naam geopend zijn, werden 
ze niet op hun initiatief geopend. 
De DBHR achten het niet wense-
lijk ze te boeken.

2015 Met 5 ABI werd geen 
overeenkomst tot 
centralisatie van de the-
saurie (FCCB) gesloten. 
Drie ervan genoten een 
afwijking voor 2020160 
(het Brussels Waarborg-
fonds, Brusoc en Brus-
sel Ontmanteling).

De overeenkomsten slui-
ten waarin artikel 68, § 4, 
van de OOBBC voorziet.

De DBHR erkennen dat de instel-
lingen die nog geen deel uitma-
ken van het FCCB maar waarvoor 
de OOBBC van toepassing zou 
zijn, via de bestaande budgettaire 
bijbepaling, wel degelijk binnen 
het toepassingsgebied van art. 
68 (financiële centralisatie) vallen.
Het Brussels Waarborgfonds, 
Brusoc en Brussel Ontmanteling 
genieten inderdaad een afwijking.
Wat CITEO betreft, moet ook in 
een afwijking worden voorzien.

160 Ordonnantie van 4 december 2020 houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020, artikel 18. 
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2019 In 2020, gelet op het 
feit dat de begrotings-
fondsen niet waren 
gevalideerd door de be-
voegde ordonnateurs, 
hebben de DBHR het 
in rubriek 13 vermelde 
totaalsaldo op 31 de-
cember 2019 van de 
rekeningen betreffende 
de bestemde eigen 
middelen (732,2 miljoen 
euro), opgenomen in 
rubriek 10. 
De vereffeningen van 
het jaar 2020 waren om 
diezelfde reden niet het 
voorwerp van bewegin-
gen op de begrotings-
fondsen. De verschillen 
met betrekking tot het 
jaar belopen 108,8 mil-
joen euro en dat bedrag 
is als volgt te detaille-
ren: 246,5 miljoen euro 
aan geïnde ontvangsten 
en 141,6 miljoen euro 
aan vereffeningen161.
Er zijn bijgevolg geen 
details meer over de 
begrotingsfondsen aan 
de passiefzijde van de 
balans van de DBHR. 

De begrotingsfondsen 
moeten worden gevali-
deerd door de bevoegde 
ordonnateurs en apart 
worden geïdentificeerd 
aan de passiefzijde van 
de balans.

Er is in voorzien dat de toestand 
van de begrotingsfondsen ter 
validering zal worden voorgelegd 
aan de ordonnateurs. De directie 
Begroting zal die taak op zich 
nemen.

2016 Geen voorzieningen 
voor risico’s en kosten 
in samenhang met 
grote herstellingen en 
grote onderhoudswer-
ken.

De voorzieningen voor 
risico’s en kosten in 
samenhang met grote 
herstellingen en grote 
onderhoudswerken be-
rekenen en boeken.

2017 De regularisaties van 
de intresten op swaps 
worden geboekt op 
nettobasis, in strijd 
met artikel 25 van het 
koninklijk besluit van 
10 november 2009.

De boekingswijze van 
die verrichtingen herzien 
om iedere compensatie 
tussen de bedragen te 
vermijden.

De berekening van de vervallen 
intresten gebeurt altijd op basis 
van een Excelbestand dat zeker 
moet worden aangepast.

161 Overeenkomstig de overzichtstabel van de begrotingsfondsen vanuit begrotingsopzicht in de algemene rekening 
(sectie 16.16, p. 118).
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2017 Erfpachten die financi-
ele leasings zijn boeken 
als verhuringen, in 
plaats van als vaste 
activa, schulden op 
meer dan één jaar en 
op minder dan één jaar, 
met interestlasten en 
schuldterugbetalingen.

Die erfpachten boeken 
als financiële leasings.

De directie Boekhouding blijft 
erbij dat het veeleer om opera-
tionele leasings gaat en dat de 
bedragen die bij wijze van huur 
worden betaald, dus als kosten 
moeten worden beschouwd.

2016 Inadequate rapporte-
ring in de bijlage bij 
de algemene rekening 
over verschillende 
gegevens in verband 
met de toekenning van 
waarborgen.

Zich ervan vergewis-
sen dat de informatie in 
de algemene rekening 
coherent is.

2019 De aanrekening van 
de overdracht van de 
agglomeratie verloopt 
niet altijd op dezelfde 
wijze. Bovendien is er 
een sterke afwijking 
tussen de in een jaar N 
vastgestelde rechten 
voor de agglomeratie 
en de in dat jaar N te 
boeken vastgestelde 
rechten voor het ge-
west.

Verrichtingen moeten 
elk jaar op dezelfde 
wijze worden aangere-
kend. Met de agglome-
ratie moeten duide-
lijke afspraken worden 
gemaakt. Er moet een 
procedure worden opge-
steld die garandeert dat 
de vastgestelde rechten 
uit de agglomeratie-
overdracht in een jaar N 
aansluit bij de rechten 
die voor die entiteit zelf 
in dat jaar N werden 
vastgesteld.

De betrokken informatie moet 
ons worden meegedeeld door de 
boekhouder van de Agglomeratie. 
Wij deelden hem de opmerking 
mee, zodat hij zijn procedures 
overeenkomstig kon wijzigen en 
ons betere informatie kan bezor-
gen in 2021.
Een uitgeschreven procedure 
werd intussen gevalideerd door 
Brussel Fiscaliteit en het Bestuur 
Financiën en Begroting, maar 
het document moet nog officieel 
worden overgemaakt.

2016 Voor de geweste-
lijke personenbelasting 
wordt alleen het net-
tobedrag weergegeven 
(de opcentiemen min 
de fiscale uitgaven).

Het bedrag van de 
fiscale uitgaven ter in-
formatie opnemen in de 
bijlage bij de rekening.

2010 Overdracht van de 
aanrekening van het 
vakantiegeld.

Het vakantiegeld bud-
gettair aanrekenen op 
het referentiejaar.

De DBHR zijn afhankelijk van de 
regeringsbeslissingen.

2008 Bij gebrek aan beschik-
bare begrotingskredie-
ten of instructies van de 
regering werden rech-
ten ten laste van het 
gewest, die schulden 
eigen aan het boekjaar 
vormen, niet vereffend, 
noch aangerekend op 
de uitvoeringsrekening 
van de begroting.

De vastgestelde rechten 
registreren overeenkom-
stig de artikelen 36 en 
42 van de OOBBC.

De DBHR zijn afhankelijk van de 
regeringsbeslissingen.
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2017 De gewestelijke tus-
senkomsten in de 
dienstencheques die 
in december 2020 
werden terugbezorgd 
aan de firma die ze had 
uitgegeven, werden 
pas in 2021 als uitgaven 
aangerekend.

Die gewestelijke tus-
senkomsten boeken en 
aanrekenen op het jaar 
waarin de dienstenche-
ques worden terugbe-
zorgd aan de firma die 
ze heeft uitgegeven.

De directie Boekhouding moet 
bijzondere aandacht besteden 
aan die terugkerende vaststelling.

2010 Er werden uitgaven 
aangerekend die 
verkeerd economisch 
werden geclassificeerd.

Die uitgaven analyseren 
en de gebruikte econo-
mische codes corrigeren.

De keuze van de economische 
code hangt af van de ordonnateur 
en de directie Begroting; telkens 
als de directie Boekhouding of 
de CVV achteraf fouten vaststel-
len, worden er correcties aange-
bracht.
De directie Begroting houdt vol 
dat ze niet tussenkomt in de vali-
deringsstroom in samenhang met 
de uitvoering van een ontvangst 
of een uitgave die begint met de 
bevoegde ordonnateur. De ordon-
nateur schrijft op de BA’s in de 
begroting de dossiers in die over-
eenstemmen met de economi-
sche codes van die BA’s. Zo niet, 
moeten vooraf nieuwe, passende 
BA’s worden gecreëerd.

2017 Het uitstaand bedrag 
van de vastleggingen 
werd overschat omdat 
sommige ervan te 
vroeg werden geboekt 
of niet werden gean-
nuleerd.

Bij de verrichtingen 
voor de inventaris en de 
budgettaire afsluiting, 
de openstaande vastleg-
gingen analyseren en de 
nodige schrappingen en 
correcties uitvoeren.

De Controle van de Vastleggingen 
(CVV) stelt driemaandelijks een 
opvolgingsverslag op. De CVV 
zendt herinneringsnota's aan de 
ordonnateurs.
Sinds de afsluitings-omzendbrief 
van 2019 is de CVV ermee belast 
de ordonnateurs elk jaar te herin-
neren aan artikel 54, 4e lid van 
de OOBBC. Dat leidde tot een 
sterke toename van het aantal 
vastleggingen dat ongedaan werd 
gemaakt van 2019 tot 2021.

2017 Ontoereikende budget-
taire vastlegging voor 
het aankoopcontract 
betreffende de terrei-
nen voor de hoofdze-
tels van de VRT en de 
RTBF.

Een vastlegging van 
51 miljoen euro aanre-
kenen voor dit bedrag, 
te indexeren naargelang 
de bepalingen van het 
contract.

De DBHR hangen af van de rege-
ringsbeslissingen.
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2016 De toestand van de be-
grotingsfondsen werd 
niet voorgelegd noch 
verantwoord.

Een door de ordon-
nateurs gevalideerde 
toestand van de begro-
tingsfondsen voorleggen 
die de ontvangsten- en 
uitgavenverrichtingen en 
de beschikbare kredie-
ten (saldi) op 1 januari en 
31 december vermeldt, 
zowel voor de vastleg-
gingen als voor de veref-
feningen.
Per begrotingsfonds een 
bankrekening reserveren 
waarop de bedragen 
worden gecentraliseerd 
en bewaard die afkom-
stig zijn van de aan de 
begrotingsfondsen toe-
gewezen ontvangsten.

Er is in voorzien dat de toestand 
van de begrotingsfondsen ter 
validering zal worden voorgelegd 
aan de ordonnateurs. De directie 
Begroting zal die taak op zich 
nemen.

2017 Het jaarlijks samenvat-
tend overzicht van de 
vastleggingen werd niet 
overgezonden aan het 
Rekenhof voor de boek-
jaren 2008 tot 2020.

Het betrokken overzicht 
opstellen en overzen-
den.

Sinds een aantal jaar wordt 
gewerkt aan een geïnformati-
seerde rapportering om tegemoet 
te komen aan artikel 75 van de 
OOBBC. Gezien de complexiteit 
van de gegevens die moeten wor-
den verzameld, is het resultaat 
thans nog niet bevredigend ook 
al wordt er vooruitgang geboekt. 
De inspanningen zullen worden 
voortgezet in samenwerking met 
de bevoegde IT-diensten. 
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2019 In de loop van het 
boekjaar 2019 waren de 
boekhoudkundige con-
trole door de geweste-
lijke boekhouder en zijn 
toezicht op bepaalde 
boekingen ontoerei-
kend, wat heeft geleid 
tot drie anomalieën 
van materieel belang: 
de herwaarderings-
meerwaarden werden 
op incoherente wijze 
verwerkt tussen de ma-
teriële en de financiële 
vaste activa, de brug-
gen en tunnels werden 
geherwaardeerd op 
basis van onvoldoende 
gerechtvaardigde 
inventarisdocumen-
ten met hiaten die de 
toepasselijke boek-
houdkundige normen 
niet in acht namen, 
en de verhoging van 
de bedragen van de 
begrotingsfondsen op 
basis van een niet-
gevalideerde staat die 
fouten en incoherenties 
vertoont.
In 2020 werd geen 
enkele afwijking van 
materieel belang vast-
gesteld in samenhang 
met de ontoereikende 
boekhoudkundige con-
trole door de geweste-
lijke boekhouder.

De DBHR en de ge-
westelijke boekhouder 
moeten procedures voor 
revisie, goedkeuring en 
toezicht op de boe-
kingen door de DBHR 
implementeren en doen 
toepassen, in het bijzon-
der voor boekingen die 
niet alledaags zijn en die 
een significante impact 
kunnen hebben op de 
algemene rekening. Hij 
moet zich er eveneens 
van vergewissen dat ze 
coherent zijn.
De DBHR en de ge-
westelijke boekhouder 
moeten overigens in 
de boekhoudkundige 
organisatie van de DBHR 
procedures invoeren om 
te verifiëren of de van 
ordonnateurs uitgaande 
documenten de toepas-
selijke boekhoud- en 
begrotingsnormen in 
acht nemen en moet de 
boeking van documen-
ten die deze normen niet 
naleven, blokkeren.

De DBHR menen dat de boek-
houdkundige controle een activi-
teit is die a posteriori plaatsvindt, 
namelijk nadat de rekeningen 
zijn ingediend. In die optiek heeft 
de gewestelijke boekhouder een 
reeks procedures ingesteld om de 
boeking van een aantal soorten 
verrichtingen te verifiëren, zoals 
de boeking van materiële vaste 
activa, van intracommunautaire 
facturen, van facturen met ach-
terstallige betalingen, van reke-
ningen voor diensten en diverse 
goederen, enz.

2019 Mogelijkheid voor 
rekenplichtigen of 
hun vervangers om 
autonoom manu-
ele stortingen aan te 
maken en uit te voeren 
zonder beperking qua 
bedrag en zonder dat 
het IT-systeem contro-
leert of er een van een 
bevoegde ordonnateur 
afkomstige, regelma-
tige betalingsopdracht 
voorhanden is.

Internebeheersings-
maatregelen nemen 
om de risico’s op fraude 
in samenhang met 
hun betaalsysteem te 
beperken.

Er werd een procedure ingesteld. 
Er moet nog een controle komen 
om zich ervan te vergewissen dat 
die procedure wel degelijk van 
toepassing is bij alle kasuitgaven.
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2018 De saldi die op het 
einde van het begro-
tingsjaar niet benut wa-
ren door de beheerders 
van de voorschotten, 
werden niet terug-
gestort op de centrale 
ontvangstenrekening. 
Er zijn overschrijdingen 
vastgesteld van de 
maximumbedragen 
inzake voorschotten 
en inzake het gelijk-
tijdig aanhouden van 
voorschotten door de 
beheerders van voor-
schotten.

De bepalingen van het 
besluit van 19 okto-
ber 2006 betreffende 
de financiële actoren in 
acht nemen.

2017 BFB beschikt over een 
lijst van in 2020 actieve 
ordonnateurs met de 
verwijzing naar het aan-
stellingsbesluit. De lijst 
vermeldt nochtans niet 
de grenzen (qua admi-
nistratie/tijd/ bedragen) 
van hun delegaties.

De huidige lijst van de 
ordonnateurs vervol-
ledigen door de admi-
nistratieve beperkingen 
en de beperkingen qua 
bedrag en tijd van hun 
delegaties te preciseren, 
en door eveneens te 
documenteren op welke 
manier die beperkingen 
in SAP worden toege-
past (IT-blokkeringen) en 
worden gecontroleerd 
door de andere financi-
ele actoren.

De CVV heeft aan het Rekenhof 
alle machtigingen meegedeeld 
die bij de uitgaven worden 
gebruikt voor visa’s. Bovendien 
werkt hij mee aan het toekom-
stige register van uitgavende-
legaties in samenhang met het 
subdelegatiebesluit van 12 no-
vember 2020.

2018 De procedure voor 
budgettaire vastleg-
gingen vertoont diverse 
tekortkomingen.

De nodige 
internebeheers-
ingsmaatregelen invoe-
ren om te waarborgen 
dat de boekhoudkundige 
vastlegging voorafgaat 
aan de juridische verbin-
tenis bij alle uitgaven die 
het voorwerp moeten 
uitmaken van een ge-
wone vastlegging.

De CVV heeft de directieraad 
herinnerd aan bepaalde aspecten 
van de procedure voor budget-
taire vastleggingen, zoals het 
feit dat de boekhoudkundige en 
budgettaire vastlegging moeten 
voorafgaan aan de juridische 
verbintenis.

2019 De waarderingsregels 
voor de waardering van 
ETO’s wijken af van arti-
kel 11 van het koninklijk 
besluit van 10 novem-
ber 2009.

De waarderingsregels in 
overeenstemming bren-
gen met de bepalingen 
van het koninklijk besluit 
van  
10 november 2009.

De DBHR menen dat artikel 
11 van het KB van 10 novem-
ber 2009 niet strookt met het 
boekhoudkundige beginsel inzake 
voorzichtigheid. Daarom hebben 
de DBHR beslist de latente meer-
waarden niet te boeken, maar wel 
de minderwaarden (beginsel van 
boekhoudkundige omzichtigheid, 
cf. CBN-advies).
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2017 Voorkomen van fouten 
inzake overeenstem-
ming/specialiteit met 
betrekking tot het 
boekhoudplan van de 
DBHR en het GBP.

De betrokken overeen-
stemming analyseren 
en de nodige correcties 
aanbrengen.

Gelet op de werklast die dat 
impliceert in vergelijking met de 
meerwaarde die het biedt, acht 
de directie Boekhouding het niet 
nuttig dat werk uit te voeren.

2018 De inventaris van de 
overheidsopdrachten 
in het verslag waarin 
artikel 7 van de ordon-
nantie van 14 decem-
ber 2017 voorziet, 
vermeldt niet de datum 
van de opdrachten noch 
het soort opdracht. 
De lijst van de reizen 
vermeldt niet de datum 
van goedkeuring door 
de regering voor de vier 
vermelde reizen en voor 
één reis is de datum van 
de gemotiveerde beslis-
sing niet vermeld.

De voorstelling van 
de inventaris van de 
overheidsopdrachten 
harmoniseren met de 
voorstelling die berust 
op de ordonnantie over 
de openbaarheid van 
bestuur.

2018 Er werden twaalf be-
drijfswagens toegekend 
terwijl daar geen re-
glementaire grondslag 
voor bestaat.

Talent.brussels heeft een regle-
mentair kader voorgelegd aan 
het kabinet. De GOB werkt ook 
aan een kader voor een voorstel 
waarbij de bedrijfswagens zouden 
worden vervangen door een mo-
biliteitsbudget. 

2010 Een reglementair kader 
met leemten.

De ontbrekende uitvoe-
ringsbesluiten van de 
regering van het BHG 
nemen162.

De DBHR wachten op de wijziging 
van de OOBBC alvorens verder te 
gaan.

Bron: controleverslagen van het Rekenhof

III.3.5 Geraamde impact van de vaststellingen en overzicht van de opmerkingen
Uitsluitend op basis van de elementen die het Rekenhof identificeerde voor boekjaar 2020, 
ziet de impact op het boekhoudkundige resultaat en op het begrotingsresultaat er als volgt 
uit:

162 Die besluiten betreffen inzonderheid de artikelen 36, 37, 40, 47, 61 en 105 van de OOBBC en artikel 21 van het BBHR 
van 15 juni 2006 inzake de controle op de vastleggingen en de vereffeningen.
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Vaststelling Boekhoudkundig  
resultaat Begrotingssaldo

Gegevens	van	de	algemene	rekening	(a) ‐1.279,7 609,9

Verkoop van de aandelen van het CCN -34,8 -58,1

Brustart -0,9 0,0

Waardevermindering niet-fiscale vorderingen 
(groene ruimten)

-0,3 0,0

Waardevermindering op vliegtuigboetes -10,1 0,0

Uitstel annulering vorderingen (oninvorderbare) 0,0 -7,3

Subsidie belasting op inrichtingen voor 
toeristische logies

0,0 -5,3

Financiële schulden -1,0 0,0

Aanrekeningen opbrengsten agglomeratie -10,3 -10,3

Subsidies Europees Fonds Regionale 
ontwikkeling

8,0 8,0

Schuld voor vakantiegeld 0,0 -8,1

Jaarafgrenzing -2,6 -45,0

Totaal van de aanpassingen (b) ‐51,9 ‐126,1

Gecorrigeerde	resultaten	(a+b) ‐1.331,6 483,8

Bron: berekeningen van het Rekenhof  (in miljoen euro)

Enkel de geïdentificeerde aanpassingen aan het begrotingssaldo kunnen het vorderingen-
saldo beïnvloeden. 

De 9 opmerkingen in het onderhavige verslag kunnen als volgt worden samengevat.

Opmerking Aanbeveling Antwoord van de DBHR

Vermits het risico in samen-
hang met de vervreemding 
van de aandelen van het ge-
west in de mede-eigendom 
van het CCN-gebouw in 
2021 werd overgedragen, 
had het pand moeten worden 
uitgeboekt in 2021 en niet in 
2020.

De DBHR menen de verkoop 
te hebben geboekt zoals de 
regering besliste.

0,9 miljoen euro toegekende 
middelen aan Brustart zijn 
geboekt als vordering op 
lange termijn in plaats van als 
kost. Voor die uitgaven is ten 
onrechte een economische 
code 8 (Kredietverlening en 
deelnemingen) gebruikt.

Aan de beherende techni-
sche dienst werd gevraagd 
de economische code te 
corrigeren bij de aanpassing 
en de vastleggingen over te 
zetten met de juiste econo-
mische code.
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0,6 miljoen euro die de fe-
derale Regie de gebouwen 
weigert te betalen voor on-
derhoudswerken in 2020 wer-
den niet als dubieus geboekt 
en er werden dan ook geen 
waardeverminderingen toe-
gepast.

Er zal een rappel worden 
verstuurd naar Leefmilieu 
Brussel teneinde de vastge-
stelde rechten tijdig te ont-
vangen.

In geval van onvoldoende 
uitgavenkredieten worden 
uitgaven van te annuleren 
vorderingen doorgeschoven 
naar volgende jaren door die 
annuleringen uit te stellen 
en de vorderingen als onin-
vorderbaar te boeken op een 
408-rekening.

De DBHR moeten in voldoende kre-
dieten voorzien voor het annuleren 
van oninvorderbare vorderingen.

Bij de afsluiting van de reke-
ningen 2021 zal hier bijzon-
dere aandacht aan worden 
besteed.

De door Brussel Fiscaliteit 
aangeleverde gegevens voor 
de City-taks volstaan niet 
voor een correcte opvolging 
van de verschuldigde bedra-
gen en subsidies aan de ge-
meenten.

Op de 20,8 miljoen euro vor-
deringen aan administratieve 
boetes wegens geluidshinder 
door vliegtuigen pasten de 
DBHR een waardevermin-
dering toe van 6,0 miljoen 
euro. Het Rekenhof raamt die 
waardeverminderingen op 
minstens 12,1 miljoen euro.

Brussel Fiscaliteit moet de boekhou-
ding de gegevens verstrekken voor 
een correcte afwaardering. 

De overgedragen niet-fisca-
le dossiers zijn opdrachten 
van gedwongen invordering 
in opdracht van derden. Het 
is aan de derde om hierover 
te beslissen.

De schatkistcertificaten 
die bij de afsluiting van het 
boekjaar openstonden in het 
gebruik van de kredietlijn in 
samenhang met het MTN-
programma werden niet ten 
belope van het juiste bedrag 
geboekt: de DBHR boekten 
een bedrag van 777 duizend 
euro in plaats van 777 miljoen 
euro.
Als gevolg daarvan is het on-
benutte saldo van de krediet-
lijnen 776 miljoen euro over-
schat.
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3,0 miljoen euro opbrengsten 
en ontvangsten uit subsi-
dies van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling 
hebben geen betrekking op 
vastgestelde rechten maar 
op ontvangen voorfinancie-
ringen. Daarnaast werden 
11,1 miljoen euro vastge-
stelde rechten van 2020 pas 
geboekt in 2021.

De DBHR moeten een procedure 
opstellen die garandeert dat enkel 
vastgestelde rechten als opbrengst 
en ontvangst worden geboekt en die 
een transparante opvolging van de 
betalingen en de vorderingen moge-
lijk maakt.

Het Rekenhof kon niet bepa-
len of de aangerekende terug-
betalingen van belastingen 
op BA 31.002.72.03 alleen be-
trekking hebben op het eigen 
aandeel van het gewest en of 
er mogelijks terugbetalingen 
zijn doorgeschoven naar een 
volgend begrotingsjaar.

Brussel Fiscaliteit moet de nodige 
gegevens ter beschikking stellen 
over de terugbetaling van belastin-
gen.

Brussel Fiscaliteit bevestigt 
dat op deze basisallocatie 
ook terugbetalingen wor-
den aangerekend die ei-
genlijk ten laste zijn van de 
gemeenten en de agglome-
ratie. Die terugbetalingen 
voor derden worden verre-
kend in de maandelijkse af-
rekening op het niveau van 
de thesaurie, maar is er nog 
geen terugkoppeling naar 
de (ontvangsten)begroting. 
Hiervoor is er een specifieke 
informatica ontwikkeling 
nodig.

III.4 Actiris

Actiris is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, die wordt geregeld door de 
ordonnantie van 18 januari 2001163.

Op grond van die ordonnantie is Actiris ermee belast het gewestelijk werkgelegenheidsbe-
leid uit te voeren en te zorgen voor de goede werking van de arbeidsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe neemt Actiris alle nuttige initiatieven.

III.4.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 240.649.593

Boekhoudkundig resultaat (winst) 22.697.857

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 684.456.401

Totale uitgaven (vastleggingen) 668.883.669

Totale uitgaven (vereffeningen) 664.137.283

Begrotingsresultaat 20.319.118

(in euro)

163 Ordonnantie houdende organisatie en werking van Actiris.
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III.4.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van Actiris in alle opzichten 
van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van 
Actiris op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstem-
ming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

III.4.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.4.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op 
de volgende punten:

• Actiris beschikt niet over een per derde gedetailleerde inventaris van de terugvor-
derbare voorschotten in zijn beheerprogramma die verband houden met de Geco-
werkgelegenheidsprogramma's (4,6 miljoen euro). Bovendien voert de instelling 
bij de afsluiting van het boekjaar geen reconciliatie uit tussen die gegevens en haar 
boekhouding, en laat ze de gegevens evenmin bevestigen door de begunstigde der-
den, hoewel dat wordt voorgeschreven door artikel 4 van het koninklijk besluit van  
10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale 
Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschaps-
commissie.

• Het beginsel van de boekhoudkundige en budgettaire afgrenzing wordt niet strikt toe-
gepast. Een bundel van stukken voor een geïdentificeerd bedrag van 303 duizend euro 
werd ten onrechte niet budgettair aangerekend op het boekjaar 2020.

• Brussel Leefmilieu (BL) heeft met Actiris diverse overeenkomsten voor gesubsidieerde 
jobs gesloten en volgens de berekeningen van BL zou een bedrag van meer dan  
1,2 miljoen euro onbetaald zijn voor de periode 1998 tot 2018. Actiris heeft een voorziening 
ten belope van dat bedrag geboekt. Omdat de instellingen er niet in slaagden tot een 
minnelijke schikking te komen, werd Actiris in 2018 door BL voor de rechtbank van eerste 
aanleg van Brussel gedaagd om de betaling te bekomen van de bedragen die volgens 
BL verschuldigd zijn, verhoogd met verwijlintresten en met een schadevergoeding van 
250.000 euro. In het deels definitieve vonnis van oktober 2019 werd Actiris veroordeeld 
tot het betalen van 583 duizend euro. Actiris besliste beroep aan te tekenen.
Rekening houdend met de mogelijke gevolgen voor de geconsolideerde rekening van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook voor de economische boekhouding en 
de begrotingsboekhouding van Actiris en van BL, beveelt het Rekenhof beide instel-
lingen evenals de gewestelijke boekhouder al jaren aan hun standpunten in overeen-
stemming te brengen en de nodige corrigerende schrifturen te boeken. Het gewest zal 
immers via deze twee instellingen een kost/uitgave van 1,2 miljoen euro moeten dragen. 
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Het gebrek aan samenwerking zal er enkel toe leiden dat de gewestelijke entiteit advoca-
ten- en procedurekosten moet betalen, ongeacht de juridische uitkomst.

• Het RSZ-overzicht en de schuldenrekeningen in verband met sociale bijdragen vertonen 
onverklaarde verschillen (649 duizend euro).

• Zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten werden verschillende fouten betreffende de 
economische classificatie vastgesteld. 

• De schuld voor vakantiegeld (4.387.909 euro) die voortvloeit uit de prestaties die in de loop 
van het boekjaar 2020 werden geleverd, werd in de algemene boekhouding geregistreerd 
maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening van uitvoering 
van de begroting (RUB). De instelling heeft daarentegen in haar RUB 2020 het bedrag 
aangerekend van het vakantiegeld in verband met het boekjaar 2019 dat in 2020 werd 
betaald (3.928.935 euro). Die aanrekeningswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. 
Het recht op vakantiegeld moet immers elk boekjaar op 31 december worden vastgesteld 
ten voordele van de personeelsleden.
Het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 is bijgevolg overschat ten belope van de 
schuld voor vakantiegeld die bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boek-
houding werd geboekt, namelijk 4.387.909 euro. Als die onregelmatigheid wordt gecor-
rigeerd, zou dat echter een beperkte impact hebben op het vorderingensaldo van de 
instelling. 

• Door de manier waarop de onlinebankapplicatie (Belfiusweb) van de kassier van het ge-
west is geconfigureerd, kan de rekenplichtige of diens plaatsvervanger autonoom bank-
verrichtingen uitvoeren zonder beperking qua bedrag, waardoor het risico op fraude 
niet volledig in de hand wordt gehouden. 

• Actiris moet de nodige internebeheersingsmaatregelen invoeren om te waarborgen dat 
de boekhoudkundige vastlegging voorafgaat aan de juridische verbintenis bij alle uitga-
ven die het voorwerp moeten uitmaken van een gewone vastlegging.

• Er gebeurt geen loonreconciliatie tussen het loonbeheerprogramma en de boekhoud-
kundige gegevens: Actiris heeft evenmin een reconciliatie uitgevoerd tussen de over-
zichtsstaten 325 (die een samenvattend overzicht geven van de opgestelde individuele 
fiscale fiches) en de gegevens afkomstig uit het beheerprogramma.

• Actiris heeft zijn vaste activa bij de afsluiting van het boekjaar niet aan een volledige 
fysieke controle onderworpen, wat strijdig is met artikel 4 van het koninklijk besluit van 
10 november 2009. De fysieke inventaris is ook één van de internebeheersingsmaatre-
gelen die onontbeerlijk zijn om zich te vergewissen van het bestaan en van de correcte 
boekhoudkundige waardering van die balansrubrieken.

• Wat de werkgelegenheidsprogramma’s betreft (startbaanovereenkomsten, doorstro-
mingsprogramma’s, Geco’s en inschakelingscontracten), waarbij Actiris zowel subsidi-
eerder als begunstigde is, boekt Actiris respectievelijk de kosten/uitgaven en de op-
brengsten/ontvangsten die ermee gepaard gaan (1,7 miljoen euro in 2020). Het gaat 
evenwel om interne verrichtingen zonder derden die niet tot financiële bewegingen 
leiden en die dus niet moeten worden opgenomen in de algemene boekhouding noch 
in de begrotingsboekhouding, maar moeten worden beheerd via een analytische boek-
houding.

• Diverse herverdelingen van uitgavenkredieten zijn onregelmatig omdat het formele ak-
koord van de minister van Begroting ontbreekt.

• Hoewel de officieel aan het Rekenhof bezorgde algemene rekening jaarrekeningen 
omvat die zijn opgemaakt volgens de samenvattende tabellen van het genormaliseerd 
boekhoudplan (GBP), vervat in het koninklijk besluit van 10 november 2009, werd 
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de boekhouding gevoerd aan de hand van een boekhoudplan gebaseerd op de 
minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR). Er werden echter 
verschillende fouten vastgesteld betreffende de overeenstemming/specialiteit van beide 
instrumenten.

III.4.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017 voorziet, werd 
bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Het is echter niet opgesteld 
conform het door de regering vastgelegde model, en het aantal vermelde aanwezigheden 
voor een mandataris is niet juist. 

• Het verslag werd overigens niet binnen de voorgeschreven termijn op de website van de 
instelling gepubliceerd noch bezorgd aan de cel “Transparantie van de bezoldigingen” 
van het parlement.

III.4.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerking is niet in het verslag over de certificering van de rekeningen opge-
nomen maar werd enkel vermeld in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling 
en de betrokken ministers heeft toegezonden.

III.4.3.1 Overheidsopdracht
Op 4 juli 2019 heeft de algemene directie van Actiris een contract gesloten met een vzw met 
betrekking tot een prospectieve consultancyopdracht in verband met de arbeidsmarkt in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van een participatieve methode en het raadple-
gen van deskundigen. Deze opdracht was ook bedoeld om het toekomstige beheerscontract 
van de instelling voor te bereiden.

Dit contract heeft een looptijd van twee jaar (van 1 september 2019 tot 1 september 2021) en 
werd gesloten voor een totaalbedrag van 919.600 euro incl. btw (760.000 euro excl. btw), 
betaalbaar in acht kwartaalschijven. In de loop van het boekjaar 2019 heeft Actiris de eerste 
twee schijven (229.900 euro incl. btw) betaald. In 2020 werden twee facturen ontvangen, 
maar niet betaald (voor eenzelfde bedrag van 229.900 euro incl. btw). 

Het contract werd niet vooraf goedgekeurd door het beheerscomité van de instelling, maar 
het beheerscomité werd er in december 2019, d.i. drie maanden nadat het contract was 
gesloten, van op de hoogte gebracht om er akte van te nemen. Overwegende dat die hande-
ling misschien niet onder het dagelijks beheer van de instelling viel waarvoor de algemene 
directie bevoegd is, en dat daarvoor dus misschien de tussenkomst van het beheerscomité 
nodig was, maar ook omdat het contract niet in mededinging was gesteld, heeft het be-
heerscomité evenwel beslist een werkgroep op te richten om de opdracht van de consultant 
te analyseren. Uiteindelijk heeft het beheerscomité in maart 2020 beslist onderhandelingen 
te voeren met de onderaannemer om het contract dat de twee partijen bindt, op minnelijke 
wijze te beëindigen.
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Op 5 maart 2021 heeft Actiris met de vzw een akkoord ondertekend dat het samenwerkings-
contract beëindigt mits betaling van een forfaitaire dadingsvergoeding van 108.900 euro164.

III.5 Gewestelijk Agentschap voor Netheid

Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN), is een autonome bestuursin-
stelling van eerste categorie, opgericht bij de ordonnantie van 19 juli 1990165.

Het GAN staat in voor de openbare netheid en het afvalbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

III.5.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 209.480.809

Boekhoudkundig resultaat (winst) 9.634.372

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 257.025.225

Totale uitgaven (vastleggingen) 254.719.832

Totale uitgaven (vereffeningen) 247.031.685

Begrotingsresultaat 9.993.540

(in euro)

III.5.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de 
algemene rekening van het GAN, naar het oordeel van het Rekenhof, in alle opzichten van 
materieel belang een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het 
GAN op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming 
met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.5.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof formuleert echter een oordeel met voorbehoud voor de volgende afwijkingen 
die afzonderlijk of gezamenlijk van materieel belang zijn zonder dat zij echter een diep-
gaande invloed hebben op de algemene rekening van het GAN:

• Het saldo van de totale waarborg in zijn voordeel, geboekt in 2019 voor een bedrag van 
2.823.547 euro bij Overige vorderingen, had het GAN in 2020 moeten annuleren. Die 
vordering is immers in voorkomend geval enkel aan het agentschap verschuldigd op het 
einde van de exploitatieovereenkomst van de verbrandingsoven, en dat is ten vroegste 

164 Goedgekeurd door het beheerscomité in vergadering van 5 februari 2021.
165 Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.
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eind oktober 2021. Dat leidt tot een overschatting van de vorderingen en een onder-
schatting van de opbrengsten ten belope van 2.823.547 euro.

• De rechten ten laste van het GAN, die uitgaven eigen aan het dienstjaar 2020 zijn, die 
bij ontstentenis van een vastlegging, van beschikbare vereffeningskredieten of van 
een boeking vóór 1 februari 2021 werden aangerekend in 2021, belopen een bedrag van 
2.239.379 euro.

• Inzake boekhoudkundige afgrenzing heeft het GAN rechten die in 2020 hadden moeten 
worden vastgesteld ten belope van een bedrag van 1.246.145 euro niet geboekt bij 
Te ontvangen facturen.

III.5.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• De schuld voor vakantiegeld (6.855.007 euro) die voortvloeit uit de prestaties die in 
de loop van het boekjaar 2020 werden geleverd, werd in de algemene boekhouding 
geregistreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening van 
uitvoering van de begroting (RUB). De instelling heeft daarentegen in haar RUB 2020 het 
bedrag aangerekend van het vakantiegeld voor het boekjaar 2019 dat in 2020 werd 
betaald (6.691.396 euro). Die boekingswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. Het 
recht op vakantiegeld moet immers op 31 december van elk boekjaar worden vastgesteld 
ten voordele van de personeelsleden.
Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 6.855.007 euro over-
schat. Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd, zou dat echter een beperkte impact 
hebben op het vorderingensaldo van de instelling. 

• De rechten ten voordele van de instelling, die ontvangsten eigen aan het boekjaar 
2020 zijn en die werden overgedragen naar 2021, belopen een bedrag van 764.121 euro. 

• Inzake boekhoudkundige afgrenzing heeft het GAN rechten die in 2020 hadden moe-
ten worden vastgesteld voor een bedrag van 566.489 euro niet geboekt bij Op te stellen 
facturen. 

• Het GAN heeft een vordering ten belope van 115.905 euro voor het Ecopool-project, 
waarvoor het GAN geen gewestelijke investeringssubsidies meer zal ontvangen, niet ge-
annuleerd. Dat leidt tot een overschatting van de vorderingen en een onderschatting 
van de kosten ten belope van 115.905 euro.

• Het GAN heeft bij het bepalen van zijn financiële tegoeden geen rekening gehouden met 
de rekening van de beheerder van voorschotten. Daaruit volgt dat de liquide middelen, 
evenals de opbrengsten en de begrotingsontvangsten 4.455 euro te laag zijn geschat. 

• Er zijn problemen met de boekhoudkundige specialiteit in de rekeningen in GBP-for-
maat, zowel in de balans als in de resultatenrekening.

• Het GAN heeft zijn vaste activa bij de afsluiting van het boekjaar niet aan een volledige 
fysieke controle onderworpen, wat strijdig is met artikel 4 van het koninklijk besluit van 
10 november 2009. Bepaalde activa zijn niet individueel geïdentificeerd en dragen geen 
eigen inventarisnummer. 

• Het GAN voert geen aansluiting uit tussen de partiële fysieke inventaris en de boek-
houdkundige inventaris, tenzij voor de voertuigen en de nieuwe vaste activa van 2019 en 
2020. De nettoboekwaarde van de vaste activa kan dus niet worden bevestigd via deze 
internebeheersingsmaatregel. 
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• Bepaalde afschrijvingsregels die verschillen van de regels waarin omzendbrief nr. 3 van 
de minister van Financiën en Begroting van 14 december 2020 voorziet, werden niet 
verantwoord, noch formeel gepubliceerd als bijlage bij de algemene rekening van de 
instelling. 

• In 2020 heeft het GAN in vijf gevallen een afschrijvingsduur toegepast die niet overeen-
stemt met de afschrijvingsduur in zijn eigen waarderingsregels. Die waarderingsregels 
bepalen overigens geen enkele afschrijvingsregel voor de andere materiële vaste activa. 

• Sommige aankopen worden vóór de vaststelling van het recht geboekt bij de kosten of 
als materiële en immateriële vaste activa. 

• Het GAN voert in het kader van de afsluitingswerkzaamheden geen aansluiting uit tus-
sen de overzichtsstaten 325 (die een samenvattend overzicht geven van de opgestelde 
individuele fiscale fiches) en de beheergegevens. Die beheergegevens worden overigens 
ook niet gereconcilieerd met de kostenrekeningen.

• Het GAN annuleert vastgestelde rechten voor aan zijn klanten ten laste gelegde 
rappelkosten zonder regeringsbeslissing, wat strijdig is met artikel 49 van de OOBBC. 

III.5.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017 voorziet, werd 
bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Het vermeldt echter niet de 
opdrachten met een bedrag van minder dan 8.500 euro exclusief btw. 

• Het samenvattend overzicht van de vastleggingen166 dat voor het boekjaar 2020 aan het 
Rekenhof werd bezorgd, is niet correct. 

III.5.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen 
opgenomen, maar alleen in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de 
betrokken ministers heeft bezorgd.

• In 2020 kende het GAN aan 72 medewerkers een bedrijfswagen toe (waarvoor een voor-
deel van alle aard fiscaal wordt ingehouden) op grond van een intern reglement voor de 
toekenning en het gebruik van voertuigen. Het aantal toegekende bedrijfswagens werd 
op 1 januari 2021 teruggebracht naar 26. Er bestaat niettemin nog steeds geen reglemen-
taire grondslag voor de toekenning van dat voordeel boven op de bezoldiging. 

• Sedert september 2020 wordt de controle op het brandstofverbruik voor de tankkaarten 
op naam gekoppeld aan de bedrijfswagens niet meer uitgevoerd op basis van 
verantwoordingsformulieren, maar door een persoon van de dienst Wagenparkbeheer 
op basis van een listing verstrekt door de brandstofleverancier. Het meerverbruik 
ten opzichte van het toegelaten quotum van 1.500 liter per jaar wordt systematisch 
gefactureerd aan de titularis van de tankkaart. Dat quotum wordt door het agentschap 
beschouwd als een verworven recht van de titularis van de kaart.

166 Waarin artikel 75 van de OOBBC voorziet.



114

III.6 Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

Na de fusie van Atrium167, BAO168 en BI&E169 werd het Brussels Agentschap voor de 
Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB), een naamloze vennootschap van publiek 
recht met sociaal oogmerk, opgericht bij de ordonnantie van 18 mei 2017170, als autonome 
bestuursinstelling van tweede categorie.

De opdracht van het BAOB bestaat erin bij te dragen tot de ontwikkeling van de economie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

III.6.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 19.694.049

Boekhoudkundig resultaat (winst) 4.104.114

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 37.483.882

Totale uitgaven (vastleggingen) 35.451.114

Totale uitgaven (vereffeningen) 34.297.677

Begrotingsresultaat 3.186.204

(in euro)

III.6.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van het BAOB, in alle op-
zichten van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toe-
stand van het BAOB op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in 
overeenstemming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.6.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het heeft verkregen, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.6.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• De schuld voor vakantiegeld (1.928.594 euro) die voortvloeit uit de prestaties die in de 
loop van het boekjaar 2020 werden geleverd, werd wel in de algemene boekhouding 
geregistreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening 

167 Gewestelijk Agentschap voor Handel.
168 Brussels Agentschap voor de Onderneming.
169 Dienst Brussel Invest & Export van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
170 Ordonnantie van 18 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het 

Bedrijfsleven.
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van uitvoering van de begroting (RUB). De instelling heeft daarentegen in haar RUB 
2020 het bedrag aangerekend van het vakantiegeld voor het boekjaar 2019 dat in 
2020 werd betaald (1.841.577 euro).
Die boekingswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. Het recht op vakantiegeld 
moet immers op 31 december van elk boekjaar worden vastgesteld ten voordele van de 
personeelsleden.
Het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 is bijgevolg overschat ten belope van de 
schuld voor vakantiegeld die bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boekhou-
ding werd geboekt, namelijk 1.928.594 euro.
Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd, zou dat echter een beperkte impact heb-
ben op het vorderingensaldo van de instelling.

• Het uitstaand bedrag van de vastleggingen stemt niet overeen met de werkelijke 
vastleggingen die niet waren vereffend op 31 december 2020. 
Bepaalde voorvastleggingen zonder juridische verbintenis zijn nog altijd opgenomen in 
het uitstaand bedrag op 31 december 2019 terwijl ze geannuleerd hadden moeten worden. 
Het uitstaand bedrag van de vastleggingen op het einde van het boekjaar omvat ook nog 
altijd saldi van excedentaire vastleggingen op volledig gerealiseerde uitgaven.
Het uitstaand bedrag op 31 december 2019 is bijgevolg 911.318 euro te hoog geraamd.

• Voor de kosten aangaande te ontvangen facturen die zijn geboekt in rekening 
4440000000 TOV niet aan het GBP onderworpen leveranciers gebeurde geen budgettaire 
aanrekening op dat boekjaar. 
Dat leidt tot een overschatting van het begrotingsresultaat ten belope van 117.091 euro.

• Een uitzonderlijke opbrengst van 18.259 euro171, ingevolge de annulering van de vóór 
2020 geboekte leveranciersschulden, werd niet aangerekend bij de ontvangsten.
Daaruit vloeit voort dat het begrotingsresultaat 18.259 euro te laag geschat is.

• Bij de afsluiting van het boekjaar 2020 heeft de instelling een gedeeltelijke fysieke 
inventaris opgesteld van haar onroerend vermogen.
Hoewel een fysieke inventaris werd opgesteld van de vaste activa in de kantoren van de 
economische en handelsattachés (EHA), werden de vóór 1 januari 2019 verworven activa 
niet geïntegreerd in de inventaris en niet geboekt op de actiefzijde.

• De fysieke inventaris en de boekhoudkundige inventaris zijn niet correct gereconcili-
eerd. 

• De investeringen in inrichtingen van lokalen werden per soort investering en per ge-
bouw gegroepeerd, met als gevolg dat de datum van de activering en het initieel bedrag 
van elk actief niet meer worden vermeld in de tabel van de vaste activa. 

• De door het BAOB toegepaste afschrijvingspercentages stemmen niet systematisch 
overeen met deze welke zijn bepaald in de afschrijvingsregels in de toelichting bij de 
officiële algemene rekening. 

• De verworven opbrengsten die in 2019 werden geboekt in rekening 404000 Te ontvangen 
opbrengsten, werden niet integraal tegengeboekt. 
Die rekening vermeldt immers nog de op 31 december 2017 openstaande saldi van klan-
tenrekeningen van BI&E172 voor een totaalbedrag van 91.350 euro. 

• In de waarderingsregels is geen enkele methode opgenomen voor het ramen van de 
waardeverminderingen.

171 Die opbrengst werd geboekt op rekening 7641000000 Andere uitzonderlijke opbrengsten.
172 Dienst Brussel Invest & Export van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
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• Er werden geen herklasseringsboekingen gedaan tussen de schuldenrekening 
454000 RSZ (met een debetsaldo van 373.197 euro) en de rekening 4540030000 Aan 
Ethias betaalde statutaire pensioenen (met een creditsaldo van 376.843 euro). 

• Voor uitgaven werden verkeerde economische codes gebruikt.
• Door de configuratie van de onlinebankapplicatie van de kassier van het gewest 

(Belfiusweb), kan de rekenplichtige of zijn vervanger autonoom manuele 
overschrijvingen aanmaken en uitvoeren tot een bedrag van 8.500 euro zonder dat het 
IT-systeem controleert of er een van een bevoegde ordonnateur afkomstige, regelmatige 
betalingsopdracht voorhanden is.
Aangezien die applicatie de rekenplichtige of zijn vervanger de mogelijkheid biedt au-
tonoom bankverrichtingen uit te voeren zonder beperking qua gecumuleerd bedrag, 
wordt het risico op fraude niet volledig in de hand gehouden.

III.6.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerking is niet vermeld in het verslag over de certificering van de rekenin-
gen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de betrokken 
ministers heeft bezorgd.

• Het agentschap moet de nodige internebeheersingsmaatregelen implementeren om 
te waarborgen dat aan elke juridische verbintenis een boekhoudkundige vastlegging 
voorafgaat bij alle uitgaven waarvoor een gewone vastlegging moet gebeuren.

III.7 Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

Het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels) is een autonome be-
stuursinstelling van tweede categorie die werd opgericht bij authentieke akte van 12 janu-
ari 2011 in uitvoering van de ordonnantie van 22 januari 2009173. Het agentschap is opge-
richt als publiekrechtelijke naamloze vennootschap, waarvan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest de enige aandeelhouder is.

De opdracht van het agentschap bestaat erin het parkeerbeleid van het gewest ten uitvoer 
te brengen en toe te zien op de goede werking ervan. Eind 2020 bestonden de activiteiten 
van het agentschap voor het grootste deel uit controles en uit de inning van de gewestelijke 
parkeerretributie op het grondgebied van tien gemeenten174.

173 Artikel 25, § 1 van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprich-
ting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.

174 Sint-Agatha-Berchem (sedert 2014), Sint-Jans-Molenbeek, Ganshoren en Vorst (sedert 2016), Anderlecht (sedert 
2017), Jette en Evere (sedert 2018), Elsene (sedert 2019), Schaarbeek en Koekelberg (sedert 2020).
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III.7.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 34.454.030

Boekhoudkundig resultaat (verlies) -395.292

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 59.815.054

Totale uitgaven (vastleggingen) 54.134.000

Totale uitgaven (vereffeningen) 46.686.383

Begrotingsresultaat 13.128.671

(in euro)

III.7.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2020.

Wegens het belang van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de algemene reke-
ning van parking.brussels, naar het oordeel van het Rekenhof, geen getrouw beeld van het 
vermogen en de financiële toestand van parking.brussels op 31 december 2020 en van de re-
sultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming met het financiële rapporteringskader 
ingesteld bij de OOBBC. 

III.7.2.1	 Onderbouwing	van	de	afkeuring
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof is echter tot de conclusie gekomen dat de volgende afwijkingen zowel van 
materieel belang zijn als een diepgaande invloed hebben op de algemene rekening van par-
king.brussels:

• Wegens technische problemen bij de overdracht van gegevens afkomstig van verschil-
lende platforms kan het agentschap geen geïndividualiseerde en volledige staat op basis 
van ouderdom voorstellen van een op 4,6 miljoen euro (42 %) geraamd bedrag van han-
delsvorderingen. 

• Het agentschap heeft zijn boekhoudsysteem in 2018 gemigreerd naar het geïntegreerd 
SAP-platform. De integratie van de verschillende systemen voor het beheer van de 
parkeerontvangsten is echter nog steeds in ontwikkeling. 
Het is ingewikkeld om de gegevens uit die niet-geïntegreerde beheersystemen te boeken 
in de eraan verbonden opbrengstenrekeningen en zo kan geen zekerheid worden beko-
men over de volledigheid van 15,9 miljoen euro ontvangsten van het boekjaar (d.i. 37 % 
van de totale ontvangsten). De beheergegevens worden immers geïntegreerd via manu-
ele bewerkingen, die niet systematisch steunen op documenten waarmee die gegevens 
kunnen worden gereconcilieerd met de rekeningen van het agentschap. 

• De gemeenten die rechtstreeks de controle- en inningsopdracht voor de parkeerretributies 
uitoefenen, hebben niet allemaal hun jaarlijkse opgaven van de kosten en ontvangsten 
voor die opdrachten bezorgd. Noch de ordonnantie tot oprichting van het agentschap, 
noch het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van 
de stortingsmodaliteiten van de opbrengsten verlenen het agentschap echter de 
bevoegdheid om de gemeenten te dwingen die opgaven op te stellen, de trimestriële 
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provisies te storten of deze ambtshalve te bepalen. Die vertragingen hebben tot gevolg 
dat het agentschap onmogelijk opbrengsten en ontvangsten kan boeken die het Rekenhof 
op 3,1 miljoen euro raamt. 

III.7.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• De annuleringen van de vorderingen van als oninvorderbaar beschouwde parkeeront-
vangsten werden niet budgettair aangerekend. Dat leidt tot een overschatting van het 
begrotingsresultaat ten belope van 516.857 euro.

• Verschillende stukken die zijn geboekt bij te ontvangen facturen en op te stellen credit-
nota’s werden niet budgettair aangerekend voor een bedrag van 1.163.563 euro. Daaren-
boven werden te ontvangen facturen voor een bedrag van 165.748 euro niet geboekt. Als 
gevolg daarvan is het begrotingsresultaat 1.329.311 euro overschat en is het boekhoud-
kundig resultaat 165.748 euro overschat.

• De schuld voor vakantiegeld (629.752 euro) die voortvloeit uit tijdens het boekjaar 
2020 geleverde prestaties werd niet budgettair aangerekend in de rekening van uitvoe-
ring van de begroting. Die boekingswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. Het 
recht op vakantiegeld moet immers op 31 december van elk boekjaar worden vastgesteld 
ten voordele van de personeelsleden. Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat van 
boekjaar 2020 629.752 euro overschat. Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd, zou 
dat echter geen impact van materieel belang hebben voor het vorderingensaldo van het 
Agentschap. Dat zou immers gelijk zijn aan het verschil tussen de schuld voor vakantie-
geld voor het jaar 2020 en die van het jaar 2019, oftewel 158.634 euro volgens de bereke-
ningen van het Rekenhof. 

• Het agentschap heeft het enkelvoudig vakantiegeld in verband met door zijn 
personeelsleden naar het boekjaar 2021 overgedragen verlofdagen als schulden geboekt 
ten belope van 315.438 euro. Het agentschap moet werkelijk overgedragen verlofdagen 
echter alleen betalen als een personeelslid de instelling verlaat zonder deze te hebben 
opgenomen. Zonder element waarmee kan worden bepaald of op 31 december 2020 een 
bewezen schuld bestaat, kan dat recht dus niet worden vastgesteld omdat er geen 
verplichting tot betalen bestaat. 
De personeelskosten en de schuld voor vakantiegeld die in 2020 werden geboekt, zijn 
bijgevolg 315.438 euro overschat.

III.7.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017175 voorziet, werd 
bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Het verslag over de verkopen 
of andere eventuele vervreemdingen van roerende goederen ontbreekt echter. 

• Bovendien werd het jaarlijks samenvattend overzicht van de vastleggingen176 niet 
bezorgd aan het Rekenhof voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020.

175 Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brus-
selse openbare mandatarissen.

176 Waarin artikel 75 van de OOBBC voorziet.
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III.7.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen 
opgenomen, maar alleen in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de 
betrokken ministers heeft toegezonden.

• Het agentschap beschikt nog steeds niet over een schriftelijke verbintenis van het Ten-
toonstellingspark van Brussel (Brussels Expo) over het gebruik van de som van 4 miljoen 
euro die in 2016 werd gestort in het raam van de aanleg van de ondergrondse parking op 
de plaats van de huidige parking C van de Heizel.

• Diverse regeringsbesluiten in verband met het personeel ontbreken of zijn gedeeltelijk 
verouderd (taalstelsels, overeenstemming met de besluiten van 2019, functiebeschrij-
ving van parkeerstewards, maaltijdcheques, gemeenschappelijke database in verband 
met het personeel, klachtendienst, ongewenst gedrag, juridische bijstand, medische 
controle, telewerk).

• Het agentschap kent aan een personeelslid van graad A4+ een bedrijfswagen toe, 
waarvoor fiscaal een voordeel in natura wordt afgehouden. Het Rekenhof stelt echter 
vast dat er geen reglementaire grondslag bestaat voor de toekenning van dat element als 
aanvulling op de bezoldiging.
Er wordt in herinnering gebracht dat het administratief en geldelijk statuut van de man-
datarissen van het agentschap krachtens de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 2 mei 2013177 het statuut is dat van toepassing is op zijn ambtenaren en zijn 
contractuele personeelsleden.

III.8 Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel (LB) is een autonome bestuursinstelling van eerste categorie, opgericht 
bij koninklijk besluit van 8 maart 1989178.

III.8.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 139.916.466

Boekhoudkundig resultaat (winst) 10.352.880

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 167.330.550

Totale uitgaven (vastleggingen) 168.384.063

Totale uitgaven (vereffeningen) 162.361.519

Begrotingsresultaat 4.969.031

(in euro)

177 Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsrege-
ling van de ambtenaren van Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, tot vaststelling van het administratief en 
geldelijk statuut van de contractuele personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, en ten 
einde de voorwaarden te bepalen waaronder de mandatarissen bij de instellingen van openbaar nut worden aange-
wezen, ter uitvoering van artikel 35 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013 hou-
dende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parkeeragentschap.

178 Koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van Leefmilieu Brussel.
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III.8.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de 
algemene rekening van Leefmilieu Brussel, naar het oordeel van het Rekenhof, in alle op-
zichten van materieel belang een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 
van Leefmilieu Brussel op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in 
overeenstemming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.8.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof formuleert echter een oordeel met voorbehoud voor de volgende afwijkingen 
die afzonderlijk of gezamenlijk van materieel belang zijn zonder dat zij echter een diepgaan-
de invloed hebben op de algemene rekening van Leefmilieu Brussel: begrotingsuitgaven uit 
2020, ten belope van een bedrag van 2.117.545 euro, werden overgedragen naar het boekjaar 
2021 bij gebrek aan beschikbare begrotingskredieten of voorafgaande vastleggingen.

III.8.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• De schuld voor vakantiegeld (2.806.150 euro) die voortvloeit uit de prestaties die in de loop 
van het boekjaar 2020 werden geleverd, werd in de algemene boekhouding geregistreerd, 
maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening van uitvoering 
van de begroting. De instelling heeft daarentegen in haar uitvoeringsrekening van de 
begroting 2020 het bedrag aangerekend van het vakantiegeld aangaande het boekjaar 
2019 dat in 2020 werd betaald (2.607.618 euro). Die aanrekeningswijze is strijdig met 
artikel 36 van de OOBBC179. Het recht op vakantiegeld moet immers elk boekjaar op 
31 december worden vastgesteld ten voordele van de personeelsleden.
Het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 is bijgevolg ten belope van 2.806.150 euro 
overschat.
Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd, zou dat echter geen impact van materieel 
belang hebben op het vorderingensaldo van de instelling. Die impact zou immers gelijk 
zijn aan het verschil tussen de schuld voor vakantiegeld voor het jaar 2021 en die van het 
jaar 2020, oftewel 198.532 euro volgens de berekeningen van het Rekenhof.

• Leefmilieu Brussel houdt zich niet aan de voorschriften van artikel 36 van de OOBBC 
in verband met de budgettaire cut	off, noch bij de uitgaven (1.046.096 euro), noch bij de 
ontvangsten (530.457 euro), omdat de instelling de richtlijnen volgt die vervat zijn in de 
omzendbrief aangaande de afsluiting van de minister van Begroting.

• Bij het onderzoek van de gegevens over de fysieke inventaris van 2020 is naar voren 
gekomen dat een reeks activa, voor een totaalbedrag in aankoopprijs van 373.004 euro, 

179 “Elke verrichting wordt gehecht aan het boekjaar waarin ze heeft plaats gehad. Daarnaast moeten om tot een boekjaar 
te behoren, de rechten vastgesteld zijn in dat jaar. De vastgestelde rechten die evenwel niet vóór 1 februari van het 
volgend jaar zijn geboekt, maken deel uit van een volgend jaar.”



26e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN 
AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 121

niet konden worden gelokaliseerd bij de inventarisering door Leefmilieu Brussel. Het 
feit dat die activa niet aanwezig zijn in de fysieke inventaris, houdt verband met de 
moeilijkheden om de inventaris op te stellen, wat duurde tot maart 2021.

• In boekjaar 2020 nam Leefmilieu Brussel vaste activa uit gebruik voor een totale 
aankoopwaarde van 2.215.436 euro. De meeste van die gedeclasseerde activa zijn volledig 
afgeschreven.
Uit de analyse van de informatie over die declasseringen blijkt dat voor 188 activa (met 
een totale aankoopwaarde van 1.007.952 euro) geen declasseringsfiche werd opgesteld. 
Tot die activa behoort onder andere de volledige bekabeling van de site Tour & Taxis, 
terwijl die nog steeds bestaat en wordt gebruikt.
Bovendien zijn de declasseringsfiches betreffende activa die wel werden opgesteld, niet 
ondertekend door de directeur-generaal en vermelden ze niet systematisch alle infor-
matie die is vervat in omzendbrief nr. 3 van de minister van Financiën en Begroting van 
14 december 2020, onder meer de eindbestemming van de goederen.
Uit het onderzoek van een steekproef van 12 op beredeneerde wijze geselecteerde stuk-
ken bleek dat het uitstaand bedrag 177.157 euro te hoog werd geschat. Bepaalde vastleg-
gingen zijn nog altijd opgenomen in het uitstaand bedrag op 31 december 2020 terwijl ze 
geannuleerd hadden moeten worden.

• Uit het onderzoek van de gegevens over de groenestroomcertificaten gegenereerd 
door fotovoltaïsche panelen in het kader van het Solarclick-project kwam naar voren 
dat Leefmilieu Brussel heeft nagelaten de nodige stappen te ondernemen om te weten 
te kunnen komen hoeveel groenestroomcertificaten werden geproduceerd tijdens het 
vierde kwartaal 2020.
Bij gebrek aan informatie over het aantal in het vierde kwartaal 2020 gegenereer-
de groenestroomcertificaten bij de afsluiting van de rekeningen, kon de dienst 
Boekhouding ze niet registreren. Later heeft Leefmilieu Brussel de waarde van die 
groenestroomcertificaten geraamd op 115.500 euro.

• Leefmilieu Brussel heeft met Actiris diverse overeenkomsten voor gesubsidieerde 
jobs gesloten en volgens de berekeningen van Leefmilieu Brussel zou een bedrag van 
meer dan 1,2 miljoen euro onbetaald zijn voor de periode 1998 tot 2018. Omdat de 
instellingen er niet in slaagden tot een minnelijke schikking te komen, werd Actiris 
in 2018 door Leefmilieu Brussel voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel 
gedaagd om de betaling te bekomen van de bedragen die volgens Leefmilieu Brussel 
verschuldigd zijn, verhoogd met verwijlintresten en met een schadevergoeding van 
250.000 euro. In het deels definitieve vonnis van oktober 2019 werd Actiris veroordeeld 
tot het betalen van 583 duizend euro. Actiris besliste beroep aan te tekenen tegen het 
vonnis. De conclusies van Leefmilieu Brussel en van Actiris werden respectievelijk op 
30 oktober 2020 en 1 maart 2021 neergelegd. De samenvattende conclusies zijn gepland 
op 15 september 2021 voor Actiris en op 20 oktober 2021 voor Leefmilieu Brussel.
Rekening houdend met de mogelijke gevolgen voor de geconsolideerde rekening van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook voor de economische boekhouding en 
de begrotingsboekhouding van Actiris en van Leefmilieu Brussel, beveelt het Rekenhof 
beide instellingen evenals de gewestelijke boekhouder al jaren aan hun standpunten in 
overeenstemming te brengen en de nodige corrigerende schrifturen te boeken. Het ge-
west zal immers via deze twee instellingen een kost/uitgave van 1,2 miljoen euro moeten 
dragen.
Dit gebrek aan samenwerking zal er enkel toe leiden dat de gewestelijke entiteit advoca-
ten- en procedurekosten moet betalen, ongeacht de juridische uitkomst.
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III.8.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerkingen zijn opgenomen niet in het verslag over de certificering van de 
rekeningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be-
trokken ministers heeft toegezonden.

• Leefmilieu Brussel moet de nodige internecontrolemaatregelen implementeren om te 
garanderen dat aan elke juridische verbintenis een boekhoudkundige vastlegging voor-
afgaat.

• Bij de controles van de rekeningen 2018 en 2019 had het Rekenhof onderzoek gedaan 
naar de interne controle op tankbeurten180 bij het gebruik van dienstvoertuigen. 
Leefmilieu Brussel kon bij die gelegenheid niet aantonen dat er controles werden uitge-
voerd op tankbeurten tijdens het boekjaar. 
In 2020 heeft Leefmilieu Brussel het interne toezicht op het brandstofverbruik verbe-
terd. Zo werd voor elke tankkaart een limiet ingesteld op het volume en het aantal tank-
beurten. Voortaan wordt aan de betrokken medewerkers gevraagd om tankbeurten vóór 
7 uur en na 18 uur te verantwoorden.
Het onderzoek van de gegevens over de tankbeurten in 2020 heeft echter uitgewezen dat 
die verantwoordingen niet systematisch worden gevraagd en dat sommige tankbeurten 
niet verantwoord zijn, onder meer die van een gedeclasseerd voertuig. 
Bovendien wordt het brandstofverbruik per voertuig niet gecontroleerd, terwijl 
Leefmilieu Brussel voor elk voertuig beschikt over informatie aangaande de kilometer-
standen en de tankbeurten181.

• Leefmilieu Brussel kent een bedrijfswagen toe aan de directeur-generaal. Dat voordeel 
in natura, waarvoor een fiscale inhouding gebeurt, kreeg op 22 oktober 2013 het fiat van 
de minister van Milieu en Energie.
Het Rekenhof stelt niettemin vast dat er geen reglementaire grondslag bestaat voor de 
toekenning van dat element als aanvulling op de bezoldiging.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018182 
gelden voor Leefmilieu Brussel het administratief statuut en de bezoldigingsregeling die 
van toepassing zijn op de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellin-
gen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

180 Alle tankbeurten samen vertegenwoordigen voor het boekjaar 2020 een totaalbedrag van 89.948 euro.
181 Hetzij via de tankbeurtoverzichten die de leverancier opstelt, hetzij via de informatie in het programma waarmee 

de kasten met elektronische sleutels worden beheerd.
182 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de 

bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.
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III.9 Brussel Gas Elektriciteit (Brugel)

Brussel Gas Elektriciteit (Brugel) is een autonome bestuursinstelling van tweede catego-
rie183, opgericht door de ordonnantie van 14 december 2006184.

Brugel is de gewestelijke autoriteit voor de regulering van de energiemarkt.

III.9.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 6.142.416

Boekhoudkundig resultaat (winst) 402.328

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 5.129.385

Totale uitgaven (vastleggingen) 4.857.264

Totale uitgaven (vereffeningen) 4.817.306

Begrotingsresultaat 205.736

(in euro)

III.9.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de 
algemene rekening van Brugel, naar het oordeel van het Rekenhof, in alle opzichten van 
materieel belang een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van Brugel 
op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming met 
het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC. 

III.9.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof formuleert echter een oordeel met voorbehoud voor volgende afwijking die 
van materieel belang is zonder dat die echter een diepgaande invloed heeft op de alge-
mene rekening van Brugel: de rechten ten laste van Brugel, die schulden eigen aan het 

183 In tegenstelling tot de andere autonome bestuursinstellingen van tweede categorie wordt de begroting niet recht-
streeks opgesteld door de raad van bestuur maar wordt ze door het parlement vastgelegd op voorstel van die raad.

184 Artikel 30 bis, § 1, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingevoegd door de ordonnantie van 14 december 2006 tot wijziging van de ordon-
nanties van 19 juli 2001 en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op 
een minimumlevering van elektriciteit en de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter 
voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik, en gewijzigd bij de ordonnantie van  
20 juli 2011 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van 
begrotingsfondsen.
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dienstjaar 2020 zijn, die bij ontstentenis van beschikbare vereffeningskredieten of van een 
vastlegging vóór 1 februari 2021 werden aangerekend in 2021, belopen een geïdentificeerd 
bedrag van 115.924 euro. Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat te hoog geraamd ten 
belope van een geïdentificeerd bedrag van 115.924 euro.

III.9.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• De dotatie voor goed financieel beheer die in 2021 werd gestort in het raam van de cen-
tralisatie van de gewestelijke thesaurieën en die werd berekend op basis van de finan-
ciële stromen en de thesaurievooruitzichten voor 2020 (d.i. 12.178 euro), werd in het 
boekjaar 2021 bij de opbrengsten opgenomen terwijl de opbrengst volledig onder het 
boekjaar 2020 valt.

• De instelling maakt niet systematisch een fysieke inventaris om de boekhoudkundige 
inventaris te bevestigen. Doordat een volledige fysieke inventaris ontbreekt, kan men 
zich er niet van vergewissen dat de activa in de balans van de instelling aanwezig en 
volledig zijn.

• Door de configuratie van de onlinebankapplicatie van de kassier van het gewest 
(Belfiusweb), kan de rekenplichtige of zijn vervanger autonoom manuele stortingen 
aanmaken en uitvoeren zonder beperking qua bedrag en zonder dat het IT-systeem 
controleert of er een van een bevoegde ordonnateur afkomstige, regelmatige 
betalingsopdracht voorhanden is.
Aangezien die applicatie de rekenplichtige of zijn vervanger de mogelijkheid biedt auto-
noom bankverrichtingen uit te voeren zonder beperking qua bedrag, wordt het risico op 
fraude niet volledig in de hand gehouden.

III.9.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017 voorziet, werd bij 
de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd.
Hoewel het verslag werd opgesteld volgens het model dat de regering goedkeurde, zijn 
de data waarop de overheidsopdrachten werden gesloten, niet ingevuld.
Het verslag werd overigens binnen de voorgeschreven termijn gepubliceerd op de web-
site van de instelling.

• De controleur van de vastleggingen, die een externe medewerkster van Brugel is, heeft 
het jaarlijkse samenvattende overzicht van de vastleggingen niet aan het Rekenhof 
bezorgd voor de jaren 2012 tot 2020.

III.10 Brusoc

Brusoc is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, een naamloze vennoot-
schap die voortkwam uit de wijziging op 12 november 2001, van het maatschappelijk doel 
van de vennootschap United Team Management (UTM) die werd opgericht bij akte van 
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9 december 1998 en die op de afsluitdatum van de rekeningen 100 % eigendom was van 
finance&invest.brussels185.

Op 23 april 2019 is Brusoc overgegaan tot een fusie door overname van de naamloze ven-
nootschap Brupart. De fusie had terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Alle activiteiten van Brupart verlopen via Brusoc en het voltallige personeel werd overgeno-
men in het personeelsregister van Brusoc vanaf 1 januari 2019.

De opdracht van Brusoc bestaat erin steun te verlenen aan de oprichting en ontwikkeling 
van micro-ondernemingen en initiatieven te ondersteunen inzake sociale-inschakelings-
economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

III.10.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 40.000.360

Boekhoudkundig resultaat (winst) 102.365

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 11.188.585

Totale uitgaven (vastleggingen) 8.689.819

Totale uitgaven (vereffeningen) 8.458.089

Begrotingsresultaat 2.730.496

(in euro)

III.10.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van Brusoc, in alle opzich-
ten van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 
van Brusoc op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeen-
stemming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.10.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het heeft verkregen, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.10.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• Het beheersorgaan van Brusoc heeft de waardeverminderingen op de toegekende 
leningen gevalideerd, die integraal als uitgaven werden aangerekend op de 
begrotingsartikelen gewijd aan verliezen op kredietverleningen voor een totaalbedrag 
van 738.392 euro.

185 Finance&invest.brussels is de nieuwe naam van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB).
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Aangezien het echter om waardeverminderingen gaat, stemmen ze niet noodzakelijk 
overeen met een annulatie van vastgestelde rechten die moet worden aangerekend over-
eenkomstig artikel 49 van de OOBBC.

• De waardering van de financiële deelnemingen van Brusoc op basis van het eigen ver-
mogen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de fede-
rale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeen-
schapscommissie, zou leiden tot een bedrag van 751.377 euro. Op basis van het voor-
zichtigheidsbeginsel boekt Brusoc echter geen meerwaarden op haar deelnemingen. Ze 
waardeert deze op basis van de aankoopwaarde ervan zoals vastgelegd in de bepalingen 
van het besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen 
en verenigingen dat van toepassing is op Brusoc, maar zonder de in artikel 3:35 van dat 
besluit omschreven mogelijkheid te benutten om meerwaarden toe te passen. Dat ver-
schil inzake boekhoudkundige referentiesystemen leidt tot een onderschatting van de 
financiële vaste activa aan actiefzijde alsook van de herwaarderingsmeerwaarden aan 
passiefzijde ten belope van 194.377 euro.

• De openstaande vorderingen betreffende de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zijn 195.200 euro overschat omdat Brusoc niet over de elementen beschikt die 
toelaten de rechten vast te stellen inzake de saldi van bepaalde van die subsidies bij de 
afsluiting van het boekjaar.

• Brusoc heeft in totaal 150.000 euro aan waardeverminderingen geboekt op de financiële 
participaties.

• In de waarderingsregels is echter geen enkele methode opgenomen om de waardever-
minderingen te ramen.

• Volgens haar rekening van uitvoering van de begroting heeft Brusoc de beschikbare 
kredieten overschreden op bepaalde opdrachten.
De limiet van de vastleggingskredieten werd met 91.985 euro overschreden op het pro-
gramma 1 Kredietenverleningen aan KMO's en zelfstandigen in het kader van de creatie 
van economische activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
opdracht 4 Kredietenverleningen. 
De limiet van de vastleggings- en van de vereffeningskredieten werd met 280 euro over-
schreden op het programma 2 Kredietenverleningen aan KMO's en zelfstandigen in het 
kader van "crisiskredieten" van opdracht 4 Kredietenverleningen.

• Hoewel de materiële en de immateriële vaste activa volledig afgeschreven zijn, kon 
Brusoc geen volledige inventaris van de materiële en de immateriële vaste activa 
voorleggen en heeft Brusoc bij de afsluiting van het boekjaar geen exhaustieve fysieke 
controle uitgevoerd van de vaste activa. 

III.10.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerkingen zijn niet opgenomen in het verslag over de certificering van de 
rekeningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be-
trokken ministers heeft bezorgd.

• De functiescheiding tussen de voorbereiding van de betalingsenveloppes en het beheer 
van de gegevens van derden wordt niet in acht genomen omdat de dienst Boekhouding 
maar een beperkte bezetting heeft.

• Onder verwijzing naar artikel 26 van haar gecoördineerde statuten, waarin wordt 
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gepreciseerd dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd wordt beoefend, en 
gelet op het feit dat hen geen representatie- of reiskosten werden toegekend in 2020, 
heeft Brusoc nagelaten om voor het boekjaar 2020 het verslag te publiceren waarin de 
bepalingen van artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017 voorzien.

III.11 Brussel Preventie en Veiligheid

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) is een autonome bestuursinstelling van eerste cate-
gorie, opgericht bij de ordonnantie van 28 mei 2015186.

De instelling is belast met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de rege-
ring, van de minister-president en van de hoge ambtenaar met betrekking tot het preven-
tie- en veiligheidsbeleid.

III.11.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 171.791.846

Boekhoudkundig resultaat (winst) 48.289.497

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 146.875.699

Totale uitgaven (vastleggingen) 123.491.991

Totale uitgaven (vereffeningen) 100.418.905

Begrotingsresultaat 46.456.794

(in euro)

III.11.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de 
algemene rekening van BPV, naar het oordeel van het Rekenhof, in alle opzichten van ma-
terieel belang een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van BPV op 
31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming met het 
financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.11.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof formuleert echter een oordeel met voorbehoud voor de volgende afwijking 
die van materieel belang is zonder dat die echter een diepgaande invloed heeft op de al-
gemene rekening van BPV: de rechten ten laste van de instelling, die schulden eigen aan 

186 Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preven-
tie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewes-
telijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen – Brusafe.
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boekjaar 2020 zijn, die bij ontstentenis van beschikbare vereffeningskredieten of van een 
vastlegging vóór 1 februari 2021 werden aangerekend in 2021 (waaronder twee schuldvor-
deringsverklaringen van een politiezone die in januari 2021 werden ontvangen voor een 
totaalbedrag van 7.357.901 euro), belopen een bedrag van 9.703.2449 euro.

III.11.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• De schuld voor vakantiegeld (187.560 euro), die voortvloeit uit de prestaties die in de 
loop van het boekjaar 2020 werden geleverd, werd wel in de algemene boekhouding 
geregistreerd, maar er volgde geen budgettaire aanrekening in de rekening van uitvoering 
van de begroting (RUB). De instelling heeft daarentegen in haar RUB 2020 het bedrag 
aangerekend van het vakantiegeld voor het boekjaar 2019 dat in 2020 werd betaald 
(164.298 euro).
Die boekingswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. Het recht op vakantiegeld 
moet immers op 31 december van elk boekjaar worden vastgesteld ten voordele van de 
personeelsleden.
Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 187.560 euro overschat.
Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd, zou dat echter een beperkte impact heb-
ben op het vorderingensaldo van de instelling. Dat zou immers gelijk zijn aan het ver-
schil tussen de schuld voor vakantiegeld voor het jaar 2020 en die van het jaar 2019, wat 
volgens de berekeningen van het Rekenhof neerkomt op 23.262 euro.

• Door de configuratie van de onlinebankapplicatie van de kassier van het gewest 
(Belfiusweb) kan de rekenplichtige of zijn vervanger autonoom manuele stortingen 
aanmaken en uitvoeren zonder beperking qua bedrag en zonder dat het IT-systeem 
controleert of er een van een bevoegde ordonnateur afkomstige, regelmatige 
betalingsopdracht voorhanden is.
Aangezien die applicatie rekenplichtigen of hun vervangers de mogelijkheid biedt auto-
noom bankverrichtingen uit te voeren zonder beperking qua bedrag, wordt het risico op 
fraude niet volledig in de hand gehouden.

• Hoewel de instelling fysieke inventarissen opstelt, is geen enkele inventariserings-
procedure geformaliseerd (in- en uitboekingen, jaarlijkse fysieke controle, verantwoor-
delijken voor de beslissings-, registratie-, bewarings- en toezichtfunctie).
Bij de afsluiting van boekjaar 2020 maakte de instelling een gedeeltelijke inventaris op 
van haar onroerend vermogen (videobewakingscamera’s, IT-materieel, meubilair en 
kantoormateriaal). De aan de boekhouding bezorgde inventarislijsten kunnen echter 
niet worden gereconcilieerd met het saldo van de ermee overeenstemmende rubrieken 
in de balans van de algemene rekeningen, bij ontstentenis van bedragen en verbanden 
met de boekhoudgegevens (nummer rekenplichtigenrekening, factuurnummer, acti-
vum-nummer).

III.11.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.
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• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017187 voorziet, 
werd bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. De inventaris van de 
overheidsopdrachten was er evenwel niet bijgevoegd188.
Die werd echter binnen de voorgeschreven termijn gepubliceerd op de website van de 
instelling.

• De jaarlijkse beheerrekening voor boekjaar 2020 van de rekenplichtige werd niet 
overgezonden aan het Rekenhof door het toezichtsorgaan.

III.11.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerkingen zijn niet opgenomen in het verslag over de certificering van de 
rekeningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be-
trokken ministers heeft bezorgd.

• De inventaris van de overheidsopdrachten opgenomen in het verslag dat wordt vermeld 
in artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van 
de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, werd niet bij 
de officiële rekeningen gevoegd. BPV heeft hem echter gepubliceerd op haar website.

• BPV kent een bedrijfswagen toe aan twee personeelsleden van graad A5 waarvoor een 
voordeel in natura fiscaal wordt ingehouden. BPV baseert zich voor de toekenning van 
een bedrijfswagen op de omzendbrief van 2013 in verband met de dienstvoertuigen en 
persoonlijke dienstvoertuigen van de GOB.
Er bestaat geen reglementaire grondslag voor de toekenning van dat element dat een 
aanvulling vormt op de bezoldiging.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018189, 
gelden voor BPV het administratief statuut en de bezoldigingsregeling die van toepas-
sing zijn op de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellingen van 
openbaar nut van het gewest.

III.12 Brussels Planningsbureau

Het Brussels Planningsbureau (BPB)190 is een autonome bestuursinstelling van eerste cate-
gorie, opgericht door de ordonnantie van 29 juli 2015191.

Het BPB kreeg de volgende opdrachten toevertrouwd: analyse van statistieken, evaluatie-
opdrachten, planning en territoriale strategie, sectorale observatie van het grondgebied, 
sensibilisering van het publiek en toekenning van subsidies aan de gemeenten en aan vzw’s 
in het raam van zijn opdrachten.

187 Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brus-
selse openbare mandatarissen.

188 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de 
ordonnantie van 14 december 2017. 

189 Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsrege-
ling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betref-
fende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van 
openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

190 Ook “perspective.brussels” genoemd.
191 Ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau.



130

III.12.1 Voorstelling van de algeme rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 25.452.243

Boekhoudkundig resultaat (winst) 4.254.025

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 31.811.451

Totale uitgaven (vastleggingen) 31.303.440

Totale uitgaven (vereffeningen) 26.406.929

Begrotingsresultaat 5.404.522

(in euro)

III.12.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de 
algemene rekening van het BPB, in alle opzichten van materieel belang, een getrouw beeld 
van het vermogen en de financiële toestand van het BPB op 31 december 2020 en van de re-
sultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming met het financiële rapporteringskader 
ingesteld bij de OOBBC.

III.12.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

Het Rekenhof formuleert echter een oordeel met voorbehoud voor de volgende afwijkingen 
die afzonderlijk of gezamenlijk van materieel belang zijn zonder dat zij echter een diep-
gaande invloed hebben op de algemene rekening van het BPB:

• Bij het nakijken van het saldo van de rekening Te ontvangen facturen konden een aantal 
stukken worden geïdentificeerd die ten onrechte niet budgettair werden aangerekend op 
het boekjaar 2020. Daarnaast werden verschillende stukken in verband met prestaties 
van het boekjaar 2020 niet op passende wijze geboekt (registratie bij de kosten en/of bij 
de uitgaven).
De vastgestelde fouten hebben tot gevolg dat het begrotingsresultaat met 769.685 euro 
is overschat. 

• De factuur van de huur van het eerste semester 2021, zijnde 402.894 euro, die enkel 
betrekking heeft op het boekjaar 2021, werd geboekt op het jaar 2020192. Als gevolg 
daarvan is het boekhoudkundig resultaat ten belope van eenzelfde bedrag onderschat.

III.12.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• De schuldvorderingsverklaring met betrekking tot de tweede schijf van de cofinancie-

192 In een kostenrekening zonder impact op de rekening van uitvoering van de begroting.
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ring van een Europees project werd niet in de rekening 2020 van het BPB geboekt bij de 
vaststelling van het recht in juli 2020 ten belope van een totaalbedrag van 174.509 euro. 
Het boekhoudkundig resultaat en het begrotingsresultaat zijn dus ten belope van dat 
bedrag onderschat.  

• De loonschulden vermelden op 31 december 2020 nettobezoldigingen voor een debet-
bedrag van 19.336 euro, en andere schulden voor een creditbedrag van 13.441 euro. De 
instelling kon al die loonschulden die aanwezig waren bij de afsluiting van het boek-
jaar niet verantwoorden. Een document met betrekking tot prestaties van het boekjaar 
2020 ten belope van 15.650 euro, werd niet op passende wijze geboekt op dat boekjaar. 

• Omdat twee subsidies (202.679 euro) niet opnieuw werden vastgelegd bij de oprichting 
van de entiteit, is het uitstaande bedrag aan vastleggingen ten belope van datzelfde be-
drag onderschat op 31 december 2020.

• De presentiegelden van verschillende adviesorganen worden geboekt wanneer de door 
de begunstigde ingediende schuldvorderingsverklaring wordt ontvangen. Aangezien 
enkele schuldvorderingsverklaringen niet werden ingediend, had de entiteit de daar-
mee overeenstemmende vastgestelde rechten moeten boeken op basis van de aanwezig-
heidslijsten. De ontbrekende boekingen vertegenwoordigen een bedrag van 34.140 euro. 

• De afhouding van 13,07 % door het BPB op het vakantiegeld dat het aan zijn personeels-
leden betaalt, werd behouden op een rekening van sociale schulden terwijl ze had moe-
ten worden geboekt als een opbrengst en een ontvangst. Het boekhoudkundig resultaat 
en het begrotingsresultaat zijn bijgevolg 68.145 euro onderschat op 31 december 2020.

• De schuld voor vakantiegeld (606.967 euro volgens de berekeningen van het Rekenhof), 
die voortvloeit uit de prestaties die in de loop van het boekjaar 2020 werden geleverd, werd 
wel in de algemene boekhouding geregistreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening 
voor gebeurd in de uitvoeringsrekening van de begroting (URB). De instelling heeft 
daarentegen in haar RUB 2020 het bedrag aangerekend van het vakantiegeld in verband 
met het boekjaar 2019 dat in 2020 werd betaald (529.629 euro). Die aanrekeningswijze 
is strijdig met artikel 36 van de OOBBC: het recht op vakantiegeld moet immers op 
31 december van elk boekjaar worden vastgesteld ten voordele van de personeelsleden. 
Het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 is bijgevolg overschat ten belope van de 
schuld voor vakantiegeld die bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boek-
houding werd geboekt, namelijk 606.967 euro. Als die onregelmatigheid wordt gecor-
rigeerd, zou dat echter een beperkte impact hebben op het vorderingensaldo van de 
instelling.

• Door de configuratie van de onlinebankapplicatie van de kassier van het gewest (Belfi-
usweb), die de rekenplichtige of zijn vervanger de mogelijkheid biedt autonoom bank-
verrichtingen uit te voeren zonder beperking qua bedrag, heeft men het risico op fraude 
niet volledig in de hand.

• In strijd met artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 heeft het BPB 
geen fysieke inventaris van zijn vaste activa opgemaakt bij de afsluiting van het boek-
jaar. De fysieke inventaris is ook één van de internebeheersingsmaatregelen die onont-
beerlijk is om zich te vergewissen van het bestaan en van de correcte boekhoudkundige 
waardering van die balansrubrieken.

• Hoewel de bankrekening voor de beheerder van voorschotten die werd geopend op 
naam van de instelling onder de liquide middelen van het BPB valt, worden de vanop 
deze bankrekening uitgevoerde verrichtingen niet geboekt. Enkel de voorschotten en de 
overdracht aan het eind van het jaar worden geregistreerd in de algemene boekhouding 
en in de begrotingsboekhouding.
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Deze boekingswijze is in strijd met artikel 32 van de OOBBC, dat bepaalt dat alle ver-
richtingen van de entiteit moeten worden geboekt. De fondsenoverdrachten (ten belope 
van een nettobedrag van 6.228 euro) tussen de bankrekeningen beheerd door de centra-
liserend rekenplichtige van de uitgaven en de op naam van het BPB geopende bankre-
kening beheerd door de beheerders van voorschotten, zijn overigens interne overschrij-
vingen. Bijgevolg moeten ze niet worden geboekt bij de kosten of de opbrengsten, noch 
worden aangerekend bij de uitgaven of de ontvangsten, aangezien ze geen begrotings-
verrichtingen zijn in de zin van artikel 5 van de OOBBC.

• Bij de uitgaven werden verschillende fouten in verband met de economische classificatie 
geïdentificeerd.

III.12.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017193 voorziet, werd 
bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Echter:

 { de inventaris van alle gesloten overheidsopdrachten vermeldt niet de datum van die 
opdrachten194; 

 { het verslag bevat een lijst van toegekende subsidies, terwijl die lijst enkel nodig is 
voor de gemeenten195.

• De jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige werd voor de dienstjaren 2017 tot 
2020 niet aan het Rekenhof bezorgd. Drie kwartaalrekeningen voor het dienstjaar 2017 
en de vier kwartaalrekeningen van de beheerder van voorschotten voor de dienstjaren 
2019 tot 2020 werden niet overgezonden aan het Rekenhof, maar ingediend bij 
het toezichtsorgaan. Bovendien werd het jaarlijks samenvattend overzicht van de 
vastleggingen niet bezorgd aan het Rekenhof voor de boekjaren 2017 tot 2020.

III.12.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerkingen zijn niet vermeld in het verslag over de certificering van de reke-
ningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de betrok-
ken ministers heeft bezorgd.

• Het BPB moet de nodige internebeheersingsmaatregelen invoeren om te waarborgen 
dat de boekhoudkundige vastlegging voorafgaat aan de juridische verbintenis bij alle 
uitgaven die het voorwerp moeten uitmaken van een gewone vastlegging.

• Het BPB kent aan twee mandatarissen van graad A4 een bedrijfswagen toe waarvoor 
een voordeel in natura fiscaal wordt ingehouden. Hoewel in 2019 een schriftelijke 
procedure aangaande de bedrijfswagens werd opgesteld, stelt het Rekenhof vast dat er 
geen reglementaire grondslag bestaat voor de toekenning van dat voordeel bovenop de 
bezoldiging.

193 Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brus-
selse openbare mandatarissen.

194 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de 
ordonnantie van 14 december 2017.

195 Artikel 7, § 1, vierde lid, van de voornoemde ordonnantie van 14 december 2017.



26e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN 
AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 133

Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018196 
gelden voor het BPB de rechtspositie en de bezoldigingsregeling die van toepassing zijn 
op de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar 
nut van het gewest. Het BPB heeft beslist dit voordeel niet te vernieuwen na afloop van 
de huidige overeenkomsten (2021).

• Het Rekenhof merkt op dat ieder buiten het personeelsstatuut toegekend voordeel dient 
te berusten op een door de regering goedgekeurde reglementaire basis, die voorziet in 
objectieve, transparante en homogene toekenningsvoorwaarden.

III.13 Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is een autonome bestuurs-
instelling van eerste categorie die werd opgericht door de wet van 21 augustus 1987197.

III.13.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 53.158.006

Boekhoudkundig resultaat (winst) 2.983.010

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 65.622.641

Totale uitgaven (vastleggingen) 67.864.771

Totale uitgaven (vereffeningen) 65.622.641

Begrotingsresultaat 0

(in euro)

III.13.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de 
algemene rekening van het CIBG, naar het oordeel van het Rekenhof, in alle opzichten van 
materieel belang een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het 
CIBG op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming 
met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.13.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof formuleert echter een oordeel met voorbehoud voor volgende afwijking die 
van materieel belang is zonder dat die echter een diepgaande invloed heeft op de algemene 

196 Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsrege-
ling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betref-
fende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van 
openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

197 Wet tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en hou-
dende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest.
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rekening van het CIBG: vanaf het boekjaar 2020 werden de vaste activa afgeschreven pro 
rata temporis (maand per maand). Die wijziging van de waarderingsregels, evenals de im-
pact ervan op de jaarrekening, worden niet vermeld in de jaarrekening. De waarderingsre-
gels preciseren daarentegen dat het “aanschaffingsjaar	[telt]	voor	een	volledig	jaar”.

De toepassing van die regel leidt tot een onderschatting van de geboekte afschrijvingen op 
de in 2020 verworven vaste activa voor een bedrag dat het Rekenhof op 814.387 euro raamt.

III.13.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op 
de volgende punten.

• Het Rekenhof heeft de volgende jaarafgrenzingsproblemen geïdentificeerd.
 { De dotatie voor goed financieel beheer die in 2021 werd gestort in het raam van de 

centralisatie van de gewestelijke thesaurieën en die werd berekend op basis van de 
financiële stromen en de thesaurievooruitzichten voor 2020 (31.073 euro) werd in het 
boekjaar 2021 bij de opbrengsten opgenomen terwijl die opbrengst volledig onder het 
boekjaar 2020 valt.

 { Het CIBG heeft in 2020 in de algemene boekhouding kosten geboekt ten belope 
van een geïdentificeerd bedrag van 82.677 euro zonder die aan te rekenen als 
begrotingsuitgaven. Die uitgaven werden aangerekend in de rekening van uitvoering 
van de begroting 2021.

• De instelling maakt niet systematisch een fysieke inventaris om de boekhoudkundige 
inventaris te bevestigen. Doordat een volledige fysieke inventaris ontbreekt, kan men 
zich er niet van vergewissen dat de activa in de balans van de instelling aanwezig en 
volledig zijn.
De informatie over de opgemaakte fysieke inventarissen komt overigens niet altijd tot 
bij het departement boekhouding om de rekeningen in overeenstemming te brengen 
met de inventarisgegevens.

• Artikel 89, laatste lid, van de OOBBC bepaalt dat de functies van ordonnateur, 
boekhouder en rekenplichtige onderling gescheiden en onverenigbaar zijn. 
De rekenplichtige van het CIBG en zijn vervangers beschikken echter over een uitge-
breide toegang tot het boekhoudprogramma, en kunnen ook de gegevens van derden 
wijzigen. 
Zulks maakt het niet mogelijk een adequate scheiding te garanderen tussen de functies 
goedkeuring, registratie en betaling, wat een tekortkoming vormt in de interne beheer-
sing van de instelling.

• De configuratie van de door het CIBG gebruikte onlinebanktoepassing biedt ook 
de mogelijkheid om manueel overschrijvingen aan te maken en uit te voeren zonder 
beperking qua bedrag en zonder dat het IT-systeem controleert of er een van een 
bevoegde ordonnateur afkomstige, regelmatige betalingsopdracht voorhanden is. Het 
risico op fraude wordt dus niet volledig in de hand gehouden.
Het risico blijft echter beperkt omdat elke overschrijving een dubbele handtekening 
vergt, zonder dat de handtekening van de rekenplichtige vereist is. Dat strookt niet met 
de bepalingen van artikel 69 van de OOBBC: “De rekenplichtigen zijn belast, onder hun 
eigen handtekening, manueel of elektronisch, met de uitvoering van de thesaurieverrich-
tingen”.
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III.13.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017198 voorziet, werd 
bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Het werd daarenboven opge-
steld in overeenstemming met het door de regering vastgelegde model199. Het werd ove-
rigens binnen de voorgeschreven termijn gepubliceerd op de website van de instelling.

• De jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige200 werd voor de dienstjaren 2019 tot 
2020 niet aan het Rekenhof bezorgd. Bovendien werd het jaarlijks samenvattend 
overzicht van de vastleggingen201 voor de boekjaren 2019 tot 2020 niet aan het Rekenhof 
bezorgd.

III.14 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) is 
een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, opgericht door de ordonnantie van 
8 september 1994.

De ESRBHG is het belangrijkste orgaan voor socio-economisch overleg van het gewest. De 
twee historische opdrachten van de ESRBHG zijn:

• een opdracht inzake studies, adviezen en aanbevelingen ten aanzien van de regering;
• een opdracht inzake overleg tussen de sociale partners en de regering.

III.14.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 3.204.105

Boekhoudkundig resultaat (winst) 465.202

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 3.508.766

Totale uitgaven (vastleggingen) 3.047.888

Totale uitgaven (vereffeningen) 3.047.888

Begrotingsresultaat 460.878

(in euro)

III.14.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

198 Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brus-
selse openbare mandatarissen.

199 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de 
ordonnantie van 14 december 2017.

200 Waarin artikel 42 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 19 oktober 2006 betreffende de 
financiële actoren voorziet.

201 Waarin artikel 75 van de OOBBC voorziet.
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Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van de ESRBHG, in alle 
opzichten van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toe-
stand van de ESRBHG op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in 
overeenstemming met financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.14.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.14.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• De ESRBHG heeft de facturen van de huur en van de huurkosten van het eerste kwartaal 
van 2021 niet geboekt, terwijl de facturen dateerden van 5 december 2020.

• De ESRBHG heeft het creditsaldo van de klantenrekening 00406 Leefmilieu Brussel, 
zijnde 6.778 euro, niet geboekt op een passiefrekening Klanten-schuldeisers. 

• De ESRBHG heeft een schuldvorderingsverklaring van het vierde kwartaal 2020 ten be-
lope van 19.175 euro voor de terbeschikkingstelling van personeel, niet als opbrengsten 
en ontvangsten geboekt. 

• Een bedrag van 8.535 euro aan begrotingsuitgaven van 2020 werd overgedragen naar het 
boekjaar 2021.

• Zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten werden fouten betreffende de economische 
classificatie vastgesteld. 

• Door de manier waarop de onlinebankapplicatie (Belfiusweb) van de kassier van het ge-
west is geconfigureerd, kan de rekenplichtige of diens plaatsvervanger autonoom bank-
verrichtingen uitvoeren zonder beperking qua bedrag, waardoor het risico op fraude 
niet volledig in de hand wordt gehouden.

• De ESRBHG moet de nodige internebeheersingsmaatregelen invoeren om te waarbor-
gen dat de artikelen 52 tot 58 van de OOBBC, waaronder het feit dat de boekhoudkun-
dige vastlegging moet voorafgaan aan de juridische verbintenis, worden toegepast voor 
alle uitgaven die het voorwerp moeten uitmaken van een gewone vastlegging.

• De ESRBHG heeft zijn vaste activa bij de afsluiting van het boekjaar niet aan een volledige 
fysieke controle onderworpen, wat strijdig is met artikel 4 van het koninklijk besluit van 
10 november 2009. De fysieke inventaris is ook een van de internebeheersingsmaatregelen 
die onontbeerlijk zijn om zich te vergewissen van het bestaan en van de correcte 
boekhoudkundige waardering van die balansrubrieken.

III.15 Brussels Waarborgfonds

Het Brussels Waarborgfonds (BWF) is een autonome bestuursinstelling van tweede catego-
rie, opgericht bij de ordonnantie van 22 april 1999202.

Het heeft als opdracht leningen te waarborgen die worden verstrekt door kredietinstellin-
gen aan voorwaarden die in de ordonnantie zijn gedefinieerd.

202 Ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en 
houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds.
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III.15.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 4.853.327

Boekhoudkundig resultaat (evenwicht) 0

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 1.638.998

Totale uitgaven (vastleggingen) 488.961

Totale uitgaven (vereffeningen) 488.961

Begrotingsresultaat 1.150.038

(in euro)

III.15.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van het BWF, in alle opzich-
ten van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 
van het BWF op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeen-
stemming met financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.15.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.15.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• Het BWF heeft de premies die het in 2017 en in 2018 ontving voor de toekenning van de 
BWF-waarborg, niet gespreid over de looptijd van de toegekende waarborgen. Dat werd 
niet gecorrigeerd door een uitzonderlijke kost en door een hoger deel (ten belope van 
die kost) van de gewestelijke subsidies als opbrengst te boeken. Hoewel die vergetelheid 
geen invloed heeft op het boekhoudkundige resultaat, zijn zowel de totale kosten als de 
totale opbrengsten 315.557 euro onderschat.

• De begrotingsboekhouding wordt niet op geïntegreerde wijze en simultaan met de 
algemene boekhouding gevoerd.

III.15.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017203 voorziet, was 
niet bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Het werd echter binnen 
de voorgeschreven termijn gepubliceerd op de website van de instelling.

203 Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brus-
selse openbare mandatarissen.
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• Omdat er geen rekenplichtige is aangeduid, heeft het toezichtsorgaan de jaarlijkse be-
heerrekeningen voor de jaren 2008 tot 2020 niet overgezonden. 

• De bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel aangewezen controleurs van de 
vastleggingen en de vereffeningen vervullen de taken niet die de regering hun 
toevertrouwt met betrekking tot het BWF. Bijgevolg werd het jaarlijks samenvattend 
overzicht van de vastleggingen niet bezorgd aan het Rekenhof voor de boekjaren 2013 tot 
2020.

III.15.3 Andere in het controleverslag geformuleerde commentaar
De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen 
opgenomen maar worden enkel vermeld in het controleverslag dat het Rekenhof aan de 
instelling en de betrokken ministers heeft toegezonden.

• In strijd met artikel 89 van de OOBBC benoemden noch het BWF, noch, in het raam 
van het operationeel beheer, de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel, 
formeel een gedelegeerde ordonnateur, een boekhouder of een rekenplichtige.

• De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn allemaal verstreken. Op 
30 september 2020 had de regering noch de mandaten vernieuwd, noch opvolgers 
benoemd204.

III.16	 Fonds	voor	de	financiering	van	het	waterbeleid

Het Fonds voor de financiering van het waterbeleid (FFW) is een autonome bestuursinstel-
ling van eerste categorie, opgericht bij de ordonnantie van 28 juni 2001205.

Het Brussels Gewest besliste geen beroep te doen op vreemd kapitaal om zijn waterbeleid 
en afvalwaterzuivering te financieren. Daartoe richtte het het Fonds voor de financiering 
van het waterbeleid op, dat het licht zag in 2001 om de overname te financieren van de 
collector van het waterzuiveringsstation ten noorden van Brussel. De overname van de col-
lector werd eind 2006 gefinaliseerd. Sinds 2007 staat het Fonds voor de financiering van het 
waterbeleid in voor de aflossing van de annuïteiten.206

III.16.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 90.818.962

Boekhoudkundig resultaat (winst) 130.493

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 0

Totale uitgaven (vastleggingen) 0

Totale uitgaven (vereffeningen) 0

Begrotingsresultaat 0

(in euro)

204 Op grond van artikel 12 van de voornoemde ordonnantie van 22 april 1999 blijven de leden van de raad van bestuur 
hun functies uitoefenen tot het mandaat is vernieuwd of tot er een opvolger is benoemd.

205 Ordonnantie van 28 juni 2001 betreffende het Fonds voor de financiering van het waterbeleid.
206 Zie https://be.brussels/over-het-gewest/gewestelijke-instellingen/fonds-voor-het-waterbeleid?set_language=nl.

https://be.brussels/over-het-gewest/gewestelijke-instellingen/fonds-voor-het-waterbeleid?set_language=nl
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III.16.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van het FFW, in alle opzich-
ten van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 
van het FFW op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeen-
stemming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.17 Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WBHG) is een autonome be-
stuursinstelling van tweede categorie en is bij het ontstaan van het Brussels Gewest in 
1989 voortgevloeid uit het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België, dat 
werd opgericht in 1929.

De oprichting van het Brussels Woningfonds is vastgelegd in de wet van 16 juni 1989 en het 
koninklijk besluit van 10 juli 1989.

De maatschappelijke doelstelling van het Woningfonds bestaat erin om ten aanzien van 
zijn doelpubliek het grondrecht van eenieder om een menswaardig leven te leiden, te vrij-
waren (artikel 23 van de Grondwet). Dat houdt het recht in op een behoorlijke woning.

Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van zijn maatschappe-
lijke doelstelling onderneemt het Fonds acties van openbaar nut en biedt het aan gezinnen 
met een gemiddeld of bescheiden inkomen hypothecaire kredieten aan, alsook verrich-
tingen van bouw/renovatie-verkoop, huurhulp, tussenkomst bij de samenstelling van een 
huurwaarborg in de vorm van een krediet of via het mutualistisch fonds BRUHWA.

III.17.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 1.614.331.340

Boekhoudkundig resultaat (winst) 7.159.915

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 303.667.893

Totale uitgaven (vastleggingen) 309.934.765

Totale uitgaven (vereffeningen) 294.900.811

Begrotingsresultaat 8.767.082

(in euro)

III.17.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hierna aan bod komen, geeft de alge-
mene rekening van het WBHG, in alle opzichten van materieel belang, een getrouw beeld 
van het vermogen en de financiële toestand van het WBHG op 31 december 2020 en van de 
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resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming met financiële rapporteringskader 
ingesteld bij de OOBBC. 

III.17.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. Het Rekenhof formuleert echter een oordeel 
met voorbehoud voor de volgende afwijking die van materieel belang is zonder dat die 
echter een diepgaande invloed heeft op de algemene rekening van het WBHG: ondanks 
de implementatie van een informaticatoepassing voor de registratie van de vastleggingen 
en een verbeterde opvolging, is er nog onvoldoende zekerheid over de volledigheid van de 
vastleggingen en een correcte rapportering daarover. Enerzijds gebeuren er vereffeningen 
zonder dat er een vastlegging beschikbaar is. Een bedrag van 1.462.288 euro is daardoor 
niet aangerekend op de vastleggingskredieten. Anderzijds zijn vastleggingen geannuleerd 
ten bedrage van 2.491.205 euro om de openstaande verbintenissen, zoals het op jaareinde 
werd berekend, te bekomen. Een controle op de vastleggingen en de vereffeningen zoals 
bepaald in artikel 74 van de OOBBC, vond evenmin plaats.

III.17.2.2 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• De uitgavenkredieten werden overschreden bij de vereffeningen ten belope van 
47.014 euro, 18.846 euro en 358.601 euro op het niveau van de programma’s 101 Algemeen 
beheer en werking van de ondersteunende processen, 301 Werking van de sector huurhulp 
en 404 Projecten in het kader van de Alliantie Huisvesting van respectievelijk de opdrach-
ten 1 Het Fonds beheren en zijn werking ondersteunen, 3 Huurhulp organiseren voor de 
gezinnen en 4 Woningen produceren.

• Het beheersorgaan heeft geen titelvoerend en vervangend rekenplichtige aangesteld.
• De algemene rekening die officieel aan het Rekenhof is bezorgd, is niet opgemaakt over-

eenkomstig de waarderingsregels uit het koninklijk besluit van 10 november 2009. Bo-
vendien ontbreekt de bijlage bij de jaarrekening met de aangenomen waarderingsregels.

• Artikel 53 van de OOBBC bepaalt dat de goedkeuring van contracten en 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, evenals de besluiten tot 
toekenning van subsidies niet betekend kunnen worden vooraleer die contracten, 
overheidsopdrachten en besluiten het voorwerp hebben uitgemaakt van een 
boekhoudkundige vastlegging. De boekhoudkundige vastlegging van de toegekende 
kredieten gebeurt pas na betekening.

III.18	 Brussels	Gewestelijk	Herfinancieringsfonds	van	de	Gemeentelijke	
Thesaurieën

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën 
(BGHGT), opgericht door de ordonnantie van 8 april 1993, is een autonome bestuursinstel-
ling van eerste categorie. 

Het BGHGT is belast met de financiering van de Brusselse gemeenten in moeilijkheden (op-
dracht 1), treedt op als financieel	coördinatiecentrum	voor de gemeenten en ocmw’s van het 
gewest (opdracht 2) en financiert bepaalde investeringen van de gemeenten (opdracht 5). 
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Het fonds doet een beroep op de kapitaalmarkt om de kost van de kredieten gevraagd door 
de gemeenten te verminderen.

III.18.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 1.015.763.639

Boekhoudkundig resultaat (winst) 0

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 881.037.751

Totale uitgaven (vastleggingen) 880.558.652

Totale uitgaven (vereffeningen) 880.558.652

Begrotingsresultaat 479.099

(in euro)

III.18.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van het BGHGT, in alle 
opzichten van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toe-
stand van de BGHGT op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in 
overeenstemming met financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC. 

III.18.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.18.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op het volgende punt.

• Pagina 9 van de algemene rekening, dat een overzicht bevat van de wacht- en 
regularisatierekeningen van het actief. In die rubriek is ten onrechte de rekening 
4988 Pro rata verschil ten gunste van de gemeenten met een creditsaldo van 3.978.895 euro 
opgenomen. Deze rekening had moeten worden opgenomen onder de overlopende 
rekeningen van het passief. De herclassering heeft geen impact op de resultatenrekening 
of het eigen vermogen. 

III.18.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststelling.

• De begrotingsboekhouding wordt niet op geïntegreerde wijze en simultaan met de 
algemene boekhouding gevoerd zoals voorzien in artikel 35 van de OOBBC.
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III.19 Innoviris

Het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris) is een autonome bestuurs-
instelling van eerste categorie, opgericht bij de ordonnantie van 26 juni 2003.

De opdracht van Innoviris bestaat erin onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen en te stimuleren via de financiering van vernieu-
wende projecten opgezet door bedrijven, onderzoeksinstellingen en de non-profitsector.

III.19.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 86.169.917

Boekhoudkundig resultaat (verlies) -3.099.143

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 56.352.596

Totale uitgaven (vastleggingen) 56.753.314

Totale uitgaven (vereffeningen) 52.171.347

Begrotingsresultaat 4.181.249

(in euro)

III.19.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de 
algemene rekening van Innoviris naar het oordeel van het Rekenhof, in alle opzichten 
van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van 
Innoviris op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstem-
ming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.19.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof formuleert echter een oordeel met beperking voor volgende afwijkingen die 
afzonderlijk of gezamenlijk van materieel belang zijn zonder dat zij echter een diepgaande 
invloed hebben op de algemene rekening van Innoviris:

• Innoviris boekte in 2020 een uitzonderlijke opbrengst en een begrotingsontvangst voor 
een bedrag van 2,5 miljoen euro op basis van een ministerieel besluit dat een kredietover-
schrijding ten belope van dat bedrag toestond op basisallocatie 01.001.03.04.0820 Aan-
wending van reserves van voorgaande jaren. Het gebruik van reserves van vorige boekjaren 
staat echter niet gelijk aan een uitzonderlijke opbrengst en vormt een interne verrichting 
binnen de begrotingsboekhouding overeenkomstig de artikelen 5 en 37 van de OOBBC. 
Bij ontstentenis van enig vastgesteld recht is die boeking in de algemene boekhouding 
en in de begrotingsboekhouding niet gerechtvaardigd. Het boekhoudkundige resultaat 
en het begrotingsresultaat zijn bijgevolg 2,5 miljoen euro te hoog geraamd.
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• Een bedrag van in totaal 1.787.523 euro werd in kostenrekening 602020000 geboekt op 
boekjaar 2020207 terwijl het om facturen en schuldvorderingsverklaringen gaat met be-
trekking tot boekjaar 2021. Dat leidt tot een overschatting van de kosten ten belope van 
hetzelfde bedrag.

• Een aantal facturen en schuldvorderingsverklaringen betreffende boekjaar 2020 die 
correct werden geregistreerd in de rekeningen voor diensten en diverse goederen, werden 
niet als begrotingsuitgaven aangerekend op dat boekjaar. Het gaat om een bedrag van 
7.914.406 euro. Bijgevolg werd het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 onderschat ten 
belope van hetzelfde bedrag.

III.19.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• Het leverancierssaldo van het sociaal secretariaat van Innoviris bevat op 31 decem-
ber 2020 schulden ten aanzien van de RSZ, alsook schulden in verband met de bedrijfs-
voorheffing ten belope van respectievelijk 164.197 euro en 124.951 euro. Die schulden 
hadden moeten worden geherklasseerd in de balans bij de loonschulden.

• Innoviris heeft een aantal te ontvangen facturen niet afgeboekt voor een totaalbedrag 
van 227.882 euro. Bijgevolg werden de kosten van het boekjaar onderschat ten belope 
van hetzelfde bedrag.

• In 2020 registreerde Innoviris waardeverminderingen op twee langetermijnvoorschot-
ten terwijl de boekwaarde ervan reeds nul was op 31 december 2019. Het boekhoudkun-
dig resultaat werd bijgevolg 141.381 euro te laag geraamd.

• Uit een beredeneerde steekproef van vijftien facturen blijkt met betrekking tot de af-
grenzing dat drie in 2020 ingediende schuldvorderingsverklaringen niet werden ge-
boekt bij de kosten en bij de uitgaven aangaande boekjaar 2020 voor een totaalbedrag 
van 35.013 euro. Bovendien werd een factuur voor IT-diensten betreffende 2021 voor een 
bedrag van 20.328 euro geboekt op de rekeningen voor diensten en diverse goederen van 
boekjaar 2020 en bij de begrotingsuitgaven. Bijgevolg werden de kosten en het begro-
tingsresultaat 14.685 euro te laag geraamd.

• De rekening 6109990000, voor 182.270 euro, en de rekening 6109990001, voor 5.979 euro, 
waarin verrichtingen worden geregistreerd die budgettair niet relevant zijn, bevatten 
kosten van verschillende aard, waardoor de boekhoudkundige specialiteit van de resul-
tatenrekening niet in acht kan worden genomen.

• Zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven werden verschillende fouten in de economi-
sche classificatie gedetecteerd.

• De ontvangsten betreffende de intresten op terugvorderbare voorschotten werden 
36.071 euro te laag geraamd.

• Op grond van de bepalingen van artikel 348, § 9, van het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 21 maart 2018208, voerde Innoviris een inhouding uit van 13,07 % 
op het aan zijn personeelsleden betaalde vakantiegeld. In 2020 werd die inhouding ge-
registreerd als een opbrengst, maar niet als een begrotingsontvangst. Het begrotingsre-
sultaat werd bijgevolg 25.175 euro te laag geschat op 31 december 2020.

207 Zonder impact op de begrotingsboekhouding.
208 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling 

van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
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• De schuld voor vakantiegeld die voortvloeit uit de prestaties die werden verricht in de loop 
van boekjaar 2020, werd ingeschreven in de algemene boekhouding. Innoviris boekte 
echter ten onrechte ook het enkel vakantiegeld, oftewel 286.673 euro. De schuld voor 
vakantiegeld werd daarentegen niet budgettair aangerekend op de uitvoeringsrekening 
van de begroting; de instelling rekende in haar uitvoeringsrekening van de begroting 
2020 het bedrag voor vakantiegeld aan dat betrekking had op boekjaar 2019, maar dat 
werd betaald in 2020. Die boekingswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. Het 
recht op vakantiegeld moet immers op 31 december van elk boekjaar worden vastgesteld 
ten voordele van de personeelsleden. 
Daaruit vloeit voort dat het boekhoudkundig resultaat van boekjaar 2020 286.673 euro 
te laag werd geraamd. Het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 werd te hoog geraamd 
ten belope van het in 2021 betaalde vakantiegeld, i.e. 201.031 euro. Als die onregelmatig-
heid wordt gecorrigeerd, zou dat echter geen impact van materieel belang hebben op het 
vorderingensaldo van de instelling. Die impact zou immers gelijk zijn aan het verschil 
tussen de schuld voor vakantiegeld voor het jaar 2021 en die van het jaar 2020, oftewel 
-8.987 euro volgens de berekeningen van het Rekenhof.

• In 2020 annuleerde Innoviris een schuldvordering op lange termijn van 87.640 euro op 
basis van het PV van niet-bevinding van de met het faillissement belaste curator. Die 
annulering werd echter niet aangerekend op de begrotingsboekhouding. Bijgevolg werd 
het begrotingsresultaat overschat ten belope van hetzelfde bedrag. Daarenboven gaf de 
regering geen toestemming voor de betrokken beslissing overeenkomstig artikel 49, 2°, 
a), van de OOBBC.
Daarnaast was een vordering voor 60.748 euro aangaande een project met een terug-
vorderbaar voorschot niet gesaldeerd op 31 december 2019, terwijl Innoviris de project-
beheerder had gemeld dat het restkapitaal en de bijbehorende intresten niet langer ver-
schuldigd waren. In 2020 werd in de algemene boekhouding een waardevermindering 
van 60.748 euro geboekt met betrekking tot dat project, terwijl Innoviris die vordering 
had moeten annuleren en een ermee overeenstemmende begrotingsuitgave had moeten 
registreren. Bijgevolg werd het begrotingsresultaat overschat ten belope van hetzelfde 
bedrag.

• Bij gebrek aan voldoende vastleggingskredieten werd een vastlegging geregistreerd ten 
belope van 126.200 euro in plaats van 266.200 euro, het bedrag waarin de gunningsbe-
slissing van de bijbehorende opdracht voorziet.

• Door de manier waarop de onlinebankapplicatie (Belfiusweb) van de kassier van het ge-
west is geconfigureerd, kan de rekenplichtige of diens plaatsvervanger autonoom bank-
verrichtingen uitvoeren zonder beperking qua bedrag, waardoor het risico op fraude 
niet volledig in de hand wordt gehouden.

• Bij de afsluiting van boekjaar 2020 heeft de instelling een gedeeltelijke inventaris 
opgesteld van haar onroerend vermogen. Daarenboven werd de fysieke inventaris niet 
gereconcilieerd met de gegevens uit de algemene boekhouding.
De ontstentenis van een fysieke inventaris is strijdig met artikel 34 van de OOBBC en 
met artikel 4 van het voornoemde koninklijk besluit van 10 november 2009. De fysieke 
inventaris is overigens een van de internebeheersingsmaatregelen die onontbeerlijk zijn 
om zich te vergewissen van het bestaan en van de correcte boekhoudkundige waarde-
ring van die balansrubrieken bij de opmaak van de algemene rekening.

• De toelichting bij de jaarrekening van Innoviris omvat geen commentaar over de waar-
deringsregels, hoewel artikel 61 van de OOBBC dat voorschrijft. Bovendien zouden die 
regels moeten worden bijgewerkt om de verwijzingen naar opgeheven besluiten en or-
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donnanties te herzien. Ook zouden ze moeten verduidelijken vanaf wanneer een ver-
vallen en niet betaalde vordering kan worden beschouwd als dubieus en zouden ze de 
boeking van de eruit voortvloeiende waardeverminderingen moeten preciseren.

• Bij de opmaak van de rekeningen in GBP-formaat op basis van de correspondentietabel 
voor de MAR- en GBP-rekeningen werden herklasseringen verricht buiten de 
boekhouding om. Het Rekenhof merkt op dat die niet enkel betrekking hebben op 
de rekeningen 2020, maar ook op de rekeningen van 2019, terwijl die laatste al waren 
goedgekeurd door de regering en bezorgd aan het Rekenhof. Bijgevolg bevat de algemene 
rekening 2020 van de instelling een aantal rekeningen 2019 die niet overeenstemmen 
met de algemene rekening 2019. 

III.19.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststelling.

• De jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige werd voor de dienstjaren 2017 tot 
2020 niet aan het Rekenhof bezorgd, maar ingediend bij het toezichtsorgaan. Bovendien 
werd het jaarlijks samenvattend overzicht van de vastleggingen niet bezorgd aan het 
Rekenhof voor de boekjaren 2010 tot 2020.

III.20 Iristeam

De vzw Iristeam is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, die bij authen-
tieke akte werd opgericht op 27 november 2006 met als opdracht “de steun inzake human 
resources aan haar leden bij hun activiteiten inzake het informatiebeheer, de digitale cartogra-
fie,	telecommunicatie,	ICT209 en aanverwante aangelegenheden”.

III.20.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 10.454.036

Boekhoudkundig resultaat 0

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 46.321.330

Totale uitgaven (vastleggingen) 46.329.537

Totale uitgaven (vereffeningen) 46.321.330

Begrotingsresultaat 0

(in euro)

209 Informatie- en communicatietechnologie.
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III.20.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van Iristeam in alle opzich-
ten van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 
van Iristeam op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar 2020 in overeen-
stemming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de OOBBC.

III.20.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.20.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan bovenvermeld oordeel vestigt het Rekenhof de aandacht op de 
volgende punten.
• Artikel 89, laatste lid, van de OOBBC bepaalt dat de functies van ordonnateur, 

boekhouder en rekenplichtige onderling gescheiden en onverenigbaar zijn.
De rekenplichtige van Iristeam en zijn vervangers beschikken echter over een uitge-
breide toegang tot het boekhoudprogramma, en kunnen ook de gegevens van derden 
wijzigen. Zulks maakt het niet mogelijk een adequate scheiding te garanderen tussen de 
functies goedkeuring, registratie en betaling, wat een tekortkoming vormt in de interne 
beheersing van de instelling.

• Door de manier waarop de door Iristeam gebruikte onlinebankapplicatie is 
geconfigureerd, biedt ze de mogelijkheid manueel verrichtingen aan te maken en uit te 
voeren zonder beperking qua bedrag en zonder dat het IT-systeem controleert of er een 
van een bevoegde ordonnateur afkomstige, regelmatige betalingsopdracht voorhanden 
is. Het risico op fraude wordt dus niet volledig in de hand gehouden.
Het risico blijft echter beperkt omdat elke overschrijving een dubbele handtekening 
vergt, zonder dat de handtekening van de rekenplichtige vereist is. Dat strookt niet met 
de bepalingen van artikel 69 van de OOBBC: “De rekenplichtigen zijn belast, onder hun 
eigen handtekening, manueel of elektronisch, met de uitvoering van de thesaurieverrich-
tingen”.

III.20.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten 
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017210 voorziet, werd 
bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Het werd daarenboven opge-
steld in overeenstemming met het door de regering vastgelegde model211. Het werd ove-
rigens binnen de voorgeschreven termijn gepubliceerd op de website van de instelling.

210 Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brus-
selse openbare mandatarissen.

211 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de 
ordonnantie van 14 december 2017.
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• De jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige212 werd voor de dienstjaren 2019 tot 
2020 niet aan het Rekenhof bezorgd. Bovendien werd het jaarlijks samenvattend 
overzicht van de vastleggingen213 voor de boekjaren 2019 tot 2020 niet aan het Rekenhof 
bezorgd.

III.21 Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

De Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is een autonome 
bestuursinstelling van eerste categorie die werd opgericht door de ordonnantie van 
19 juli 1990214.

De DBDMH is belast met brandbestrijding, dringende medische hulp en opdrachten inzake 
brandpreventie. De dienst kan ook reageren op aanvragen voor technische tussenkomsten, 
op voorwaarde dat er sprake is van dringendheid.

III.21.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 112.764.498

Boekhoudkundig resultaat (winst) 940.285

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 128.158.986

Totale uitgaven (vastleggingen) 130.298.676

Totale uitgaven (vereffeningen) 126.055.115

Begrotingsresultaat 2.103.871

(in euro)

III.21.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een verklaring tot onthouding geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Om de redenen hieronder uiteengezet is het Rekenhof niet in staat geweest voldoende en 
toereikende controle-informatie te verkrijgen voor het uitvoeren van zijn controlewerk-
zaamheden als basis voor zijn oordeel over deze algemene rekening. 

Het Rekenhof formuleert dus geen oordeel over de algemene rekening van de DBDMH.

III.21.2.1 Onderbouwing van de onthouding
Het Rekenhof is tot de conclusie gekomen dat door het ontbreken van voldoende en toerei-
kende controle-informatie de eventuele niet-gedetecteerde afwijkingen zowel van materi-
eel belang kunnen zijn als een diepgaande invloed kunnen hebben op de algemene reke-
ning van de DBDMH.

212 Waarin artikel 42 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 19 oktober 2006 betreffende de 
financiële actoren voorziet.

213 Waarin artikel 75 van de OOBBC voorziet.
214 Ordonnantie houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medi-

sche Hulp.
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• De DBDMH heeft de voorraden verbruiksgoederen uit zijn boekhouding gehaald, 
overeenkomstig artikel 4 van de omzendbrief van 14 december 2020. 
Dat uitboeken heeft een impact van 5.623.828 euro op de resultatenrekening gehad via 
de rekeningen 609 Voorraadwijziging. 
Hoewel de DBDMH voortaan zijn verbruiksgoederen beheert volgens een economaat, 
werd er op 31 december 2020 geen fysieke inventaris van opgesteld naar aanleiding van 
het uitboeken van die voorraden uit de boekhouding. 
Het Rekenhof kan zich bijgevolg niet uitspreken over het bedrag van 5.623.828 euro dat 
is vermeld in de rekening 609 Voorraadwijziging. 
Tot slot vertoont rekening 3800400000 Voorraden van dieselolie voor vervoermiddelen 
een saldo van 78.878 euro op 31 december 2020, terwijl de voorraad op basis van de ge-
gevens uit de beheermodule wordt gewaardeerd op 21.674 euro. De DBDMH heeft ove-
rigens op 31 december 2020 geen fysieke inventaris van de brandstofvoorraad opgesteld. 

• De DBDMH heeft geen aansluiting uitgevoerd van de als loonschulden en -lasten 
geboekte bedragen met de gegevens afkomstig van het programma waarmee de lonen 
worden beheerd. 
Bovendien heeft het Rekenhof de volgende verschillen vastgesteld, waarvoor de DBDMH 
geen verantwoording kon verschaffen:

 { De bedrijfsvoorheffing beloopt 26.748.566 euro in de boekhouding 2020 terwijl 
de samenvattende opgave 325 die de DBDMH heeft opgesteld, een bedrag van 
26.764.354 euro vermeldt. Dat is een verschil van 15.788 euro. Het bedrag van de 
bedrijfsvoorheffing dat afkomstig is van het programma waarmee de lonen worden 
beheerd, beloopt overigens 26.748.976 euro, wat neerkomt op een verschil van 
-15.378 euro in vergelijking met opgave 325.

 { De brutolonen bedragen 89.697.030 euro in de boekhouding 2020 terwijl het 
totaalbedrag aan brutolonen volgens het programma waarmee de lonen worden 
beheerd 86.655.848 euro beloopt, wat neerkomt op een verschil van 3.041.182 euro. 
Dat verschil zou deels te verklaren zijn door het feit dat de instelling de kosten 
met betrekking tot de maaltijdcheques (1.931.136 euro) per vergissing als een 
brutobezoldiging boekte.

 { De DBDMH heeft 10.982.784 euro aan patronale lasten geboekt op boekjaar 2020, 
terwijl die volgens het programma waarmee de lonen worden beheerd 11.028.442 euro 
bedragen, wat neerkomt op een verschil van 45.658 euro.

• De instelling heeft de als sociale schulden geboekte bedragen niet gereconcilieerd met 
de door de RSZ bezorgde bedragen. 
Op 31 december 2020 vertoont de schuldenrekening 454000 Te betalen RSZ een debet-
saldo van 3.916.734 euro terwijl het saldo van de laatste door de RSZ bezorgde beves-
tiging 1.267.100 beloopt, d.i. een verschil van 5.183.834 euro dat de DBDMH niet kon 
rechtvaardigen. 

• Aan de hand van de meegedeelde informatie kan het Rekenhof niet bepalen of de 
980.364 euro voorzieningen op 31 december 2020 over- dan wel onderschat zijn. 

 { Voor bepaalde geschillen ontbreekt informatie zoals de raming van het geschil, het 
dossiernummer, het advocatenkabinet dat met de opvolging van de geschillen belast 
is, enz. 
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 { Er werd geen voorziening aangelegd voor het vernieuwingsfonds, noch voor de 
grote herstellingen en het groot onderhoud, terwijl die in de waarderingsregels zijn 
ingeschreven. 
Naar aanleiding van die vaststelling verbindt de DBDMH zich ertoe de waarderings-
regels te preciseren voor de aan te leggen voorzieningen voor het vernieuwingsfonds 
en een berekeningsmethode te definiëren voor de regels in samenhang met de grote 
herstellingen en het groot onderhoud.

III.21.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende vaststellingen.

• De afschrijvingspercentages die de DBDMH toepast, stemmen niet systematisch over-
een met de percentages die vervat zijn in zijn waarderingsregels en in de omzendbrief 
van 14 december 2020, die tot doel heeft de door de OOBBC voorziene boekhoudregels 
te doen toepassen. Volgens de berekeningen van het Rekenhof zijn de nettoboekwaarde 
van de materiële vaste activa en de kosten respectievelijk 8.065.274 euro en 678.876 euro 
onderschat op 31 december 2020. De DBDMH voert overigens geen fysieke controle uit 
van zijn vaste activa bij de afsluiting van het boekjaar. 

• Het boekhoudkundig resultaat en het begrotingsresultaat van het boekjaar 2020 zijn 
1.672.871 euro onderschat. De DBDMH kon immers geen bewijsstuk voorleggen ter 
rechtvaardiging van de verplichting om de taalpremies terug te betalen die de Gewes-
telijke Overheidsdienst Brussel (GOB) voor het boekjaar 2014 toekende; daarenboven 
werd op 31 december 2020 geen enkele schriftuur voor die terugbetaling geboekt in de 
rekeningen van de GOB. 

• De schuld voor vakantiegeld (4.567.468 euro) die voortvloeit uit de prestaties die in de 
loop van het boekjaar 2020 werden geleverd, werd wel in de algemene boekhouding 
geregistreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening 
van uitvoering van de begroting (RUB). De instelling heeft daarentegen in haar RUB 
2020 het bedrag aangerekend van het vakantiegeld voor het boekjaar 2019 dat in 
2020 werd betaald (3.683.923 euro).
Die boekingswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. Het recht op vakantiegeld 
moet immers op 31 december van elk boekjaar worden vastgesteld ten voordele van de 
personeelsleden.
Het begrotingsresultaat van boekjaar 2020 is bijgevolg overschat ten belope van de 
schuld voor vakantiegeld die bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boekhou-
ding werd geboekt, namelijk 4.567.468 euro.
Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd, zou dat echter geen impact van materieel 
belang hebben op het vorderingensaldo van de instelling.

• De facturen die werden geboekt op de schuldenrekening 444 Te ontvangen facturen, 
voor een globaal bedrag van 877.489 euro op 31 december 2020, werden niet als uitgaven 
aangerekend op de RUB 2020. Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat met 
eenzelfde bedrag overschat. 

 { De DBDMH heeft de lonen van de maand januari 2021 ten belope van 841.056 euro 
vooruitbetaald in december 2020.
De instelling heeft geen overlopende schrifturen via de rekening 4909990000 Over 
te dragen kosten geboekt om deze niet ten laste te nemen van het boekjaar 2020. 
Daaruit vloeit een onderschatting van de over te dragen kosten voort ten belope 
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van 841.056 euro en een onderschatting van het resultaat ten belope van hetzelfde 
bedrag. 

 { Op het boekjaar 2021 werd een bedrag van 289.874 euro geboekt in de algemene 
boekhouding en de begrotingsboekhouding, terwijl dat bedrag betrekking heeft 
op uitgaven eigen aan het boekjaar 2020. Het boekhoudkundig resultaat en het 
begrotingsresultaat van het boekjaar 2020 zijn bijgevolg ten belope van dat bedrag 
te laag geschat.

• Het uitstaand bedrag van de vastleggingen is overschat ten belope van een bedrag van 
244.492 euro.

• In rekening 4040000000 Te ontvangen opbrengsten werden ontvangsten ten belope van 
200.304 euro aangerekend op boekjaar 2021 terwijl alle voorwaarden waren vervuld 
om de rechten te kunnen vaststellen in 2020. De begrotingsontvangsten van boekjaar 
2020 zijn bijgevolg 200.304 euro onderschat.

• Op 31 december 2020 vertoonde rubriek 55 Kredietinstellingen een saldo van 552.245 euro 
terwijl het totaal van de op de rekeninguittreksels vermelde saldi 536.734 euro beliep. 
Het verschil van 15.511 euro is voornamelijk afkomstig van de rekening die wordt ge-
bruikt om de frankeermachine van tegoed te voorzien.

• De DBDMH kon het debetsaldo van 1.026 euro op rekening 5780010000 Fiscale zegels 
niet verantwoorden. 

• De rekening 5800000000 Interne overboekingen, die ook als een wachtrekening wordt 
gebruikt, werd niet aangezuiverd op 31 december 2020 en vertoont een debetsaldo van 
10.882 euro. Het hoofdbedrag op het debet van die rekening (15.000 euro) hangt samen 
met het tegoed op de frankeermachine. De DBDMH kon het saldo van de andere bewe-
gingen op die rekening niet verantwoorden. 

• Op 31 december 2020 werden verschillende wachtrekeningen voor een totaal creditsaldo 
van 17.053 euro niet gesaldeerd. 

• Uit het onderzoek van de debetsaldi van vier leveranciers bleken onder meer dubbele 
betalingen ten belope van 8.535 euro, en een debetsaldo van 8.249 euro dat de DBDMH 
niet kon verantwoorden. 

• Op basis van een steekproef van 30 geselecteerde stukken van het boekjaar 2020 in de 
rubriek 61 Diensten en diverse goederen bleek dat in 13 gevallen de vastleggingsdatum 
dateerde van na de factuurdatum, voor een totaalbedrag van 763.237 euro, en dat de 
betaling zich in 10 gevallen na de vervaldatum van de factuur situeerde, voor een totaal-
bedrag van 644.638 euro. 

• Het uitstaand bedrag van de vastleggingen vermeld in de bijlage bij de RUB beloopt 
14.366.469 euro, terwijl de niet in de balans geboekte rechten en verplichtingen in dat 
verband 14.069.469 euro bedragen. 

• De DBDMH heeft de toevoeging aan de voorzieningen voor risico’s en kosten voor een 
totaalbedrag van 267.337 euro geboekt in een rekening voor uitzonderlijke kosten in 
plaats van in de rekening 637000000 Voorzieningen voor risico’s en kosten.

• De DBDMH bezit een niet-gecentraliseerde bankrekening (met een saldo van 1.026 euro 
op 31 december 2020) waarvoor geen afwijking werd toegestaan van de bepalingen van 
artikel 68, § 3, van de OOBBC, die stellen: “De autonome bestuursinstellingen zijn ertoe 
gelast	al	hun	financiële	rekeningen	en	al	hun	beleggingen	toe	te	vertrouwen	aan	de	kassier	
voorzien in artikel 63, tweede lid.”

• Door de configuratie van de onlinebankapplicatie van de kassier van het gewest 
(Belfiusweb) kan de rekenplichtige of zijn vervanger autonoom manuele stortingen 
aanmaken en uitvoeren zonder beperking qua bedrag en zonder dat het IT-systeem 
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controleert of er een van een bevoegde ordonnateur afkomstige, regelmatige 
betalingsopdracht voorhanden is.
Aangezien die applicatie de rekenplichtige of zijn vervanger de mogelijkheid biedt auto-
noom bankverrichtingen uit te voeren zonder beperking qua bedrag, wordt het risico op 
fraude niet volledig in de hand gehouden.

• De overgezonden algemene rekening vertoont de volgende hiaten:
 { De bijlage bij de RUB waarin artikel 59 van de OOBBC voorziet, is niet opgenomen in 

de algemene rekening die officieel werd overgezonden door de Staatssecretaris belast 
met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

 { De cijfers ter vergelijking met het voorgaande boekjaar zijn niet opgenomen in de 
balans, noch in de resultatenrekening, noch bij de rechten en verplichtingen, die 
bestanddelen van de officiële algemene rekening vormen. 

 { In de RUB zijn de subtotalen per programma niet berekend.

III.21.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Het verslag met daarin alle informatie waarin de bepalingen van de ordonnantie van 
14 december 2017 voorzien, was bij de algemene rekening gevoegd. Het werd echter niet 
binnen de voorgeschreven termijnen op de website van de DBDMH gepubliceerd.

• Voor de boekjaren 2008 tot 2016 werd de jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige 
voor de rekening BE16 0910 1050 9674 niet aan het Rekenhof bezorgd.

III.21.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerking is niet vermeld in het verslag over de certificering van de rekenin-
gen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de betrokken 
ministers heeft bezorgd.

• De DBDMH fungeert als tussenpersoon tussen de verzekeringsmaatschappij en de 
vzw Sociale Dienst voor de verzekering geneeskundige verzorging van de personeelsleden, 
echter zonder schriftelijke overeenkomst om de nadere werkingsregels te bepalen.

III.22 Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel en Citeo

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en Citeo zijn autonome 
bestuursinstellingen van tweede categorie. 

De MIVB werd opgericht door de ordonnantie van 22 november 1990215. Ze moet de exploi-
tatie van het openbaar vervoer op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
organiseren.

De naamloze vennootschap van publiek recht Citeo is opgericht door de ordonnantie van 
19 april 2007216 om ervoor te zorgen dat meer geïnvesteerd wordt in de hoofdstedelijke open-
barevervoersinfrastructuur.

215 Ordonnantie betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
216 Ordonnantie houdende diverse bepalingen inzake openbare dienst van openbaar stadsvervoer in het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest.
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III.22.1 Voorstelling van de geconsolideerde algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 3.031.225.845

Boekhoudkundig resultaat (verlies) -97.976.002

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 1.120.020.860

Totale uitgaven (vastleggingen) 1.419.327.843

Totale uitgaven (vereffeningen) 1.170.468.132

Begrotingsresultaat ‐50.447.272

(in euro)

III.22.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de geconsolideerde 
algemene rekening 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de geconsolideerde algemene rekening van de 
MIVB en van Citeo, in alle opzichten van materieel belang, een getrouw beeld van het ver-
mogen en de financiële toestand van de MIVB en van Citeo op 31 december 2020 en van de 
resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming met het financiële rapporteringska-
der ingesteld bij de OOBBC.

III.22.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.22.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten.

• Citeo heeft vijf miljoen euro geleend aan het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds 
van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) voor een periode van een jaar tegen een 
nulrentevoet. Die kredietverleningsoperatie is niet opgenomen in de geconsolideerde 
RUB van de MIVB met Citeo. Dat leidt tot een onderschatting van de begrotingsuitgaven 
met vijf miljoen euro. 

• Citeo heeft nagelaten om niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen te 
boeken voor de waarborg van het gewest die Citeo geniet op de lening van vijf miljoen 
euro aan het BGHGT. 

• De boeking door het boekhoudsysteem van dezelfde vastgestelde rechten op verschil-
lende boekjaren in de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding leidt tot 
een onderschatting van de kosten en van de opneming bij de materiële vaste activa ten 
belope van 1.747.172 euro in 2020.

• De MIVB heeft het bedrag van haar financiële participaties niet geherwaardeerd, wat 
strijdig is met het koninklijk besluit van 10 november 2009. Daardoor zijn het actief en 
het passief van de balans 1.132.993 euro onderschat.

• In 2020 heeft de MIVB nieuwe problemen geïdentificeerd in samenhang met de integra-
tie van de openbare begrotingsboekhouding in SAP, onder meer als gevolg van wijzigin-
gen in de structuur van de uitgavenbegroting. Als gevolg daarvan werden uitgaven ten 
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belope van 756.626 euro niet geboekt en waren er problemen met de begrotingsspeci-
aliteit tussen basisallocaties (BA) van werkingsuitgaven ten belope van 3.967.212 euro.

• Voor de rekeningen in het formaat van het genormaliseerd boekhoudplan (GBP) bestaan 
er nog problemen met de boekhoudkundige specialiteit voor de opbrengsten van kapi-
taalsubsidies, de terugvordering van wedden voor de personeelsleden van de Bijzondere 
Studiedienst (BSD), derden in verband met diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en de federale overheid, evenals voor de fiscale schulden in verband met de 
onroerende voorheffing. Er werden overigens incoherenties vastgesteld op het vlak van 
de specialiteit tussen boekhoudkundige rubrieken van het GBP en economische codes, 
wat betreft de voorraden in de refter en de cafetaria. Tot slot zijn de boekhoudkundige 
specialiteit en de begrotingsspecialiteit van de bijdragen tot het extralegaal pensioen-
fonds niet correct. 

• De MIVB heeft in de RUB annuleringen van vastgestelde rechten met betrekking tot 
facturen van vroegere jaren als negatieve ontvangsten geboekt voor 361.245 euro, terwijl 
ze die had moeten aanrekenen als uitgaven. 

• De laatste beslissing van de administrateur-directeur-generaal in verband met de ver-
deling van uitgavenkredieten werd niet vooraf ter advies voorgelegd aan de regerings-
commissarissen. Ze werd overigens niet goedgekeurd door de regering, noch door de 
minister van Begroting, zodat ze niet in aanmerking kan komen om de wettelijke uit-
gavenkredieten te bepalen. Dat leidt tot kredietoverschrijdingen bij de vereffeningen 
op 23 BA’s voor een totaalbedrag van 30.327.461 euro en kredietoverschrijdingen bij de 
vereffeningskredieten op 21 BA’s voor een totaalbedrag van 18.185.528 euro. Noch het 
totaalbedrag van de kredieten, noch het bedrag per opdracht werd echter overschreden.

• Andere systeemfouten in samenhang met de integratie van de openbare begrotings-
boekhouding in SAP leiden tot incoherenties bij het bepalen van het uitstaand bedrag 
van de begrotingsvastleggingen naargelang de gebruikte zoekopdrachten in het boek-
houdsysteem. Het verschil tussen de resultaten van de zoekopdrachten beloopt nage-
noeg 300.000 euro. 

• Het gewest heeft door de MIVB ten belope van 1.546.164 euro geboekte gewestelijke 
vastleggingen geannuleerd en die moeten uit haar rekeningen buiten de balans worden 
uitgeboekt. Het gewest heeft daarentegen 1.377.703 euro ten voordele van de MIVB vast-
gelegd, die de MIVB niet heeft geboekt in haar rekeningen buiten balans. 

• De ontvangsten en de opbrengsten met betrekking tot startbaanovereenkomsten wor-
den niet geboekt op basis van vastgestelde rechten, maar op basis van incasso’s. 

• De MIVB stelt partiële permanente fysieke inventarissen van haar vaste activa op. De 
op die manier vergaarde gegevens kunnen niet altijd worden gereconcilieerd met de 
gegevens van de boekhoudkundige inventaris. De procedures inzake vervreemding en 
declassering zijn overigens niet duidelijk vastgelegd. 

• De vastleggingsmachtigingen worden gegeven door de ordonnateurs op het niveau van 
de exploitatiebegroting. Vervolgens worden ze geviseerd door de controleur van de vast-
leggingen en de vereffeningen (CVV). Bij de vereffening van de uitgaven is er geen tus-
senkomst meer door de ordonnateur, noch door de CVV. Het boekhoudsysteem gaat 
automatisch over tot de boeking en tenlasteneming van de uitgaven na controle van de 
prijs en de conformiteit tussen de bestelde hoeveelheid, de ontvangen hoeveelheid en 
de gefactureerde hoeveelheid. Die tekortkoming bij de aanrekeningen ten laste van de 
vereffeningskredieten van de openbare begroting is strijdig met de voorschriften van de 
OOBBC en stelt de instelling bloot aan risico’s op begrotingsoverschrijdingen.

• Door de configuratie van de onlinebankapplicatie van de MIVB (Belfiusweb) kunnen de 
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rekenplichtige en de personen met ondertekeningsbevoegdheid op de bankrekeningen 
manueel verrichtingen uitvoeren, soms zonder beperking qua bedrag, buiten de uit-
voering van de in het boekhoudsysteem geïmporteerde betaalbestanden om. Het risico 
op fraude wordt echter ingedijkt door de verplichting dat elke uitgevoerde storting een 
dubbele handtekening moet dragen.

• De rol van de rekenplichtige in de betaalprocedures van de MIVB strookt niet met 
artikel 69 van de OOBBC, want de rekenplichtige is niet noodzakelijk de persoon die 
ondertekeningsbevoegdheid heeft op de bankrekeningen. Bovendien is er geen perfecte 
afscheiding tussen de functie om uitgaven te machtigen en die om betalingen te 
valideren.

III.22.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststelling.

• De samenvattende opgaven van de rekeningen van de rekenplichtigen van de MIVB en 
van Citeo werden door die entiteiten rechtstreeks aan het Rekenhof bezorgd zonder 
eerst te zijn geverifieerd door het toezichtorgaan.

III.22.3 Andere commentaar uit het controleverslag 
De volgende opmerkingen zijn niet vermeld in het verslag over de certificering van de reke-
ningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de betrok-
ken ministers heeft bezorgd.

III.22.3.1 Facturatie van de werken voor Beliris
Het openstaande saldo van de klantenrekening in verband met de federale overheid be-
loopt 71.751.738 euro op 31 december 2020. Het betreft onbetaalde facturen van door de 
MIVB uitgevoerde werken voor Beliris, die tijdens de jaren 2019 en 2020 aan de federale 
Staat werden gefactureerd. 

Op dezelfde datum beloopt het openstaande saldo van de derde-leverancier MIVB in ver-
band met Beliris in de rekeningen van de federale Staat nul euro.  

Voor de periode 2015 tot 2019 overschrijdt het totaalbedrag van de door de MIVB uitge-
schreven facturen (234,5 miljoen euro) niet het federale aandeel dat voor die periode was 
bepaald in de financieringsovereenkomst217, zijnde 246,3 miljoen euro. 

Op 31 december 2020 blijft de totale tegemoetkoming die de MIVB aan de federale Staat 
heeft gevraagd voor Beliris, zijnde 311 miljoen euro, ook binnen de globale begrotingsen-
veloppe die voor de periode 2015-2022 werd aangekondigd in de bijakten 12 tot 14 bij het 
Beliris-samenwerkingsakkoord218, zijnde een bedrag van 396,3 miljoen euro. 

217 Overeenkomst van 27 september 2016 in verband met de financiering van het project tot uitbreiding van het hoog-
performante openbaarvervoernet tussen het Noordstation en Bordet, met inbegrip van de creatie van een werk-
plaats en een stelplaats op de site van Haren.

218 Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 
met betrekking tot bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel 
te bevorderen.
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Tijdens het jaar 2020 ligt de facturatie van de MIVB (76,5 miljoen euro) echter 14,7 miljoen 
euro hoger dan het financieringssaldo van Beliris voor de periode 2015-2019 (11,8 miljoen 
euro219), vermeerderd met de enveloppe van 50 miljoen die de federale Staat sedert 2016 tot 
2019 jaarlijks toekent via de bovenvermelde financieringsovereenkomst. 

In 2020 is er geen enkele overeenkomst of bijakte die het precieze jaarbedrag vastlegt voor 
de federale tegemoetkoming voor het jaar 2020 en de volgende jaren220. Die ontstente-
nis verhinderde echter niet het begrotingsprogramma ten uitvoer te leggen na 31 decem-
ber 2019 op grond van artikel 3 van bijakte nr. 13 bij het bovenvermelde samenwerkingsak-
koord. 

Aanbeveling
De MIVB moet met de federale overheid overleggen om een gemeenschappelijke kalender 
voor financiële tegemoetkomingen vast te leggen in het raam van het Beliris-project. 

Antwoord van de instelling
De MIVB gaat contact opnemen met de federale Staat om de bedragen in verband met 
Beliris te reconciliëren. 

III.22.3.2 Centralisatie van de thesaurieën
Citeo heeft in strijd met artikel 68 van de OOBBC geen overeenkomst voor de centralise-
ring van haar thesaurie gesloten met het Financieel Coördinatiecentrum.

III.23 Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is een autonome bestuurs-
instelling van tweede categorie die werd opgericht door het koninklijk besluit van 9 au-
gustus 1985 aangaande de toepassing van de wet van 28 december 1984 tot opheffing en 
herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut. 

De ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode, zoals aangevuld 
door de ordonnantie van 1 april 2004, legt het algemene kader van de sociale huisvestings-
sector vast voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bepaalt de wettelijke grondslagen 
van de BGHM en definieert met name het voorwerp en de opdrachten van de instelling.

219 Het gaat om het federale financieringssaldo gepland voor de periode 2016-2019 dat nog niet werd geëist door de 
MIVB, zijnde het verschil tussen 246,3 en 234,5 miljoen euro.

220 Bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord, dat betrekking heeft op de jaren 2020-2022, werd op 24 juni 2021 on-
dertekend en legt, zoals supra aangehaald, een globale begrotingsenveloppe van 396,3 miljoen euro vast voor de 
periode 2015-2022.
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III.23.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 1.818.135.376

Boekhoudkundig resultaat (winst) 10.113.686

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 256.725.880

Totale uitgaven (vastleggingen) 278.673.051

Totale uitgaven (vereffeningen) 301.971.080

Begrotingsresultaat ‐45.245.200

(in euro)

III.23.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening 
2020.

Met uitzondering van de gevolgen van de punten die hieronder aan bod komen, geeft de al-
gemene rekening van de BGHM, in alle opzichten van materieel belang, een getrouw beeld 
van het vermogen en de financiële toestand van de BGHM op 31 december 2020 en van de 
resultaten van het boekjaar 2020 in overeenstemming met financiële rapporteringskader 
ingesteld bij de OOBBC. 

III.23.2.1 Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof formuleert echter een oordeel met voorbehoud voor de volgende afwijkingen 
die afzonderlijk of gezamenlijk van materieel belang zijn zonder dat zij echter een diep-
gaande invloed hebben op de algemene rekening van de BGHM:

• Het uitstaand bedrag op basisallocatie 03.001.20.03.5111 Investeringssubsidies aan de 
OVM in verband met de vierjarenplannen is ondergewaardeerd met 1.048.932 euro.

• Het uitstaand bedrag op basisallocatie 03.002.14.01.9110 Aflossingen	van	krediettoeken-
ningen voor de GHP is overgewaardeerd met 20.616.681 euro, aangezien lasten verbonden 
aan de schuld voorwerp uitmaken van gelijktijdige vastleggingen.

• Het uitstaand bedrag per 1 januari 2020 wijkt af van het uitstaand bedrag per 31 decem-
ber 2019. Het gaat om 189 euro op basisallocatie 03.002.11.01.7200 en om 52.708.527 euro 
op basisallocatie 03.002.21.01.8111.

• De aankoop van Ariane werd aangerekend op basisallocatie 04.002.11.10.7132. In de bij-
lage bij de uitvoeringsrekening is verkeerdelijk de basisallocatie 04.002.14.01.9110 opge-
nomen.

• De subsidies aan de gemeenten voor de projecten Compas (4.936.411 euro) en Huileries 
(1.786.330 euro) werden aangerekend op de basisallocatie 03.001.20.05.5112. Aangezien 
het om kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector gaat, had dit moeten worden 
aangerekend op een basisallocatie met economische code 63.21.
Het Rekenhof formuleert het oordeel met voorbehoud tevens omdat het niet in staat is 
geweest voor de hierna vermelde punten voldoende en toereikende controle-informatie 
te verkrijgen om zijn oordeel daarop te baseren. 
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• Het uitstaand bedrag van 21.753.579 euro op basisallocatie 03.001.21.04.8111 
Kredietverleningen aan de O.V.M.’s voor het niet-gesubsidieerd deel van de projecten 
binnen het “Gewestelijk Huisvestingsplan” en de “Alliantie wonen” is niet correct doordat 
de vastleggingen op deze basisallocatie laattijdig en onvolledig gebeuren. 

III.23.2.2 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• De algemene rekening die de BGHM officieel aan het Rekenhof heeft bezorgd, is niet op-
gemaakt overeenkomstig de waarderingsregels opgenomen in het koninklijk besluit van 
10 november 2009. De afwijking situeert zich voornamelijk op de afschrijvingsregels.

• De boekhoudkundige vastlegging is voor verschillende overheidsopdrachten pas na be-
tekening gebeurd.

• Artikel 10, § 3, van het BBHR van 15 juni 2006 bepaalt dat de controleur van de vastleg-
gingen en de vereffeningen zijn visum kan verlenen aan de boekhoudkundige vastleg-
gingen van het begrotingsjaar van 1 januari tot uiterlijk 31 december van het begro-
tingsjaar. Voor een aantal boekhoudkundige vastleggingen werd het visum verleend na 
31 december 2020.

• Het overzicht van de vastleggingen waarin artikel 75 van de OOBBC voorziet, is niet aan 
het Rekenhof bezorgd.

• De jaarlijkse beheerrekeningen van de rekenplichtige voor de boekjaren 2016 tot 
2020 zijn nog niet opgemaakt en bezorgd aan het Rekenhof.

• De BGHM heeft nog geen interneauditdienst georganiseerd zoals bepaald in artikel 80 
van de OOBBC.

• Het jaarverslag opgesteld overeenkomstig de ordonnantie van 14 december 2017 
betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse 
openbare mandatarissen, bevat een inventaris van alle overheidsopdrachten die 
de openbare instelling heeft toegewezen, met vermelding, per opdracht, van de 
opdrachtnemer en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder 
bevoegdheidsdelegatie toegewezen is. De inventaris vertoont geen getrouw beeld.

III.24 Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel

De Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel is een autonome bestuursinstel-
ling van tweede categorie, waarop de ordonnantie van 3 december 1992221 van toepassing is.

De Haven van Brussel beheert het havendomein langs het kanaal Antwerpen-Brussel-
Charleroi, dat Brussel doorkruist, en treedt ook op als beheerder van de waterweg. Ze is ook 
logistieke facilitator voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als hoofddoel de modal 
shift van de weg naar milieuvriendelijker vervoerswijzen zoals de waterwegen en het spoor 
te bevorderen.

221 Ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de 
voorhaven, en de aanhorigheden ervan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
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III.24.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn in de tabel hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 377.426.023

Boekhoudkundig resultaat (verlies) -175.852

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 28.821.278

Totale uitgaven (vastleggingen) 26.380.187

Totale uitgaven (vereffeningen) 27.930.438

Begrotingsresultaat 890.839

(in euro)

III.24.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke-
ning 2020.

Naar het oordeel van het Rekenhof geeft de algemene rekening van de Haven van Brussel, 
in alle opzichten van materieel belang, een getrouw beeld van het vermogen en de finan-
ciële toestand van de Haven van Brussel op 31 december 2020 en van de resultaten van het 
boekjaar 2020 in overeenstemming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de 
OOBBC.

III.24.2.1 Onderbouwing van het oordeel zonder voorbehoud
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel.

III.24.2.2 Andere punten
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht 
op de volgende punten: 

• De kapitaalsubsidies zijn 721.441 euro te hoog geschat en de uitgestelde belastingen zijn 
onderschat ten belope van hetzelfde bedrag.

• De nettoboekwaarde van de subsidie Tussenkomst gebruik kaaimuur stemt niet overeen 
met de nettoboekwaarde van de betrokken vaste activa. Als gevolg daarvan zijn de op-
brengsten 44.664 euro te laag geraamd.

• De Haven van Brussel heeft een aanslagbiljet in verband met de grondbelasting 2020 voor 
goederen die ze niet in bezit heeft, als begrotingskosten en -uitgaven geboekt en ver-
volgens betaald. Volgens de Haven van Brussel zou het bij Brussel Fiscaliteit betwiste 
bedrag eerstdaags worden teruggestort. Dat leidt tot een overschatting van de begro-
tingskosten en uitgaven met 57.590 euro. 

• Bij de facturatie van de heffing voor het gebruik van het kanaalwater past de Haven van 
Brussel tarieven toe die 10 % hoger liggen dan de tarieven die zijn opgenomen in het 
decreet van 21 december 1990 van het Vlaams Gewest. Die verhoging, waarvoor geen 
overeenkomst werd opgesteld tussen de Haven van Brussel en haar klanten, vertegen-
woordigde in 2020 een bijkomende opbrengst van 68.943 euro.

• Facturen voor een geïdentificeerd bedrag van 113.148 euro werden aangerekend bij de 
begrotingsuitgaven 2021, terwijl aan de voorwaarden was voldaan om het recht te kun-
nen vaststellen op boekjaar 2020.
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• Twee facturen voor investeringen voor een totaalbedrag van 47.349 euro werden in de 
algemene boekhouding in 2020 geboekt zonder aanrekening in de begroting. 

• De instelling heeft het resultaat van de algemene boekhouding niet gereconcilieerd met 
het begrotingsresultaat.

• De configuratie van de onlinebanktoepassing die de Haven van Brussel gebruikt, biedt 
de mogelijkheid om manueel overschrijvingen te creëren en uit te voeren zonder beper-
king qua bedrag en zonder dat het IT-systeem controleert of er een van een bevoegde 
ordonnateur afkomstige, regelmatige betalingsopdracht voorhanden is. Het risico op 
fraude is dus niet volledig onder controle.

• Dat risico wordt echter afgezwakt doordat iedere overschrijving een dubbele handteke-
ning vereist, waaronder die van de rekenplichtige of van zijn plaatsvervanger.

• Door de algemene directie goedgekeurde annuleringen van vastgestelde rechten voor 
een bedrag van 15.392 euro werden niet goedgekeurd door de raad van bestuur, in strijd 
met artikel 49 van de OOBBC. 

III.24.2.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Hoewel de Haven van Brussel het transparantieverslag zoals bepaald in artikel 7 van de 
ordonnantie van 14 december 2017222 binnen de voorgeschreven termijn heeft opgesteld 
en gepubliceerd op haar website, heeft ze dat niet als bijlage opgenomen bij haar alge-
mene rekening 2020. 

• Het jaarlijks overzicht van de vastleggingen werd niet aan het Rekenhof bezorgd voor de 
boekjaren 2015 tot 2020.

III.25 Visit.brussels

Naar aanleiding van de zesde Staatshervorming werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
volledig bevoegd voor toerisme en werd in 2015 visit.brussels opgericht, een autonome be-
stuursinstelling van tweede categorie. 

Als voornaamste opdracht houdt en ondersteunt visit.brussels evenementen verbonden 
met toerisme.

222 Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brus-
selse openbare mandatarissen.
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III.25.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 15.485.536

Boekhoudkundig resultaat (winst) 773.422

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 31.588.278

Totale uitgaven (vastleggingen) 37.307.802

Totale uitgaven (vereffeningen) 31.403.552

Begrotingsresultaat 184.726

(in euro)

III.25.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2020.

Wegens het belang van de punten die hierna aan bod komen, geeft de algemene rekening 
van visit.brussels, naar het oordeel van het Rekenhof, geen getrouw beeld van het vermogen 
en de financiële toestand van visit.brussels op 31 december 2020 en van de resultaten van 
het boekjaar in overeenstemming met het financiële rapporteringskader ingesteld bij de 
OOBBC.

III.25.2.1	 Onderbouwing	van	de	afkeuring
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. 

Het Rekenhof is echter tot de conclusie gekomen dat de volgende afwijkingen zowel van 
materieel belang zijn als een diepgaande invloed hebben op de algemene rekening van visit.
brussels: 

• Doordat een aantal projecten niet konden doorgaan wegens de COVID-19-gezondheids-
crisis, heeft visit.brussels 1,7 miljoen euro aan subsidies, waarvan 1,5 miljoen euro van 
de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, bedrijfseconomisch en budgettair overdragen 
naar 2021. Wegens het eenjarigheidsprincipe is de overdracht van ontvangsten naar een 
volgend begrotingsjaar niet toegelaten in de uitvoeringsrekening van de begroting. De 
overdrachten van de subsidies zijn pas formeel geregeld in 2021 nadat de uitvoeringsre-
kening van de begroting is opgemaakt. 

• Een groot deel van de klanten van visit.brussels is werkzaam in sectoren die zwaar door 
de COVID-19-gezondheidscrisis zijn getroffen. Visit.brussels heeft daardoor slechts be-
perkt de handelsvorderingen opgevolgd en geen rappels verstuurd. Bijgevolg is er on-
voldoende zekerheid over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van 
1.863.070 euro in de rubriek 400 van de algemene rekening. De geboekte waardevermin-
dering op handelsvorderingen van 433.125 euro is berekend op 40 % van de openstaande 
vorderingen ouder dan 3 jaar en op 100 % van de vorderingen ouder dan 4 jaar. Ze is 
onvoldoende om het risico op invorderbaarheid te dekken. 
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• In de uitvoeringsrekening van de begroting is een eerste schijf van investeringsuitgaven 
voor de volledige vernieuwing van het digitale systeem voor de promotie van Brussel ten 
bedrage van 741.904 euro ten onrechte aangerekend op een economische code 1211. Die 
investeringsuitgaven dienen te worden aangerekend op een economische code 7422. De 
ontvangsten waarmee de investering wordt gefinancierd dienen te worden aangerekend 
op een economische code 6611. Die herclasseringen hebben geen impact op het 
begrotingsresultaat.

III.25.2.2 Verslag over andere wettelijke en reglementaire vereisten
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• Visit.brussels heeft geen rekening van rekenplichtigen opgemaakt voor de jaren 2016 tot 
en met 2020.

• Het jaarverslag over de toepassing van artikel 11 van de ordonnantie van 
14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van 
de Brusselse openbare mandatarissen werd niet bij de aan het Rekenhof voorgelegde 
jaarrekening gevoegd.
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IV Controle van de rekeningen 
van instellingen buiten 
certificering
IV.1 Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

IV.1.1 Inleiding

IV.1.1.1 Statuut en opdrachten
De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) werd opgericht door artikel 19, § 1, 
van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbe-
leid. Het gaat om een publiekrechtelijke naamloze vennootschap waarvan de aandeel-
houders enkel publiekrechtelijke rechtspersonen mogen zijn die actief zijn in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De BMWB is onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen 
en aan de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, tenzij anders bepaald in de oprichtende or-
donnantie wegens de specificiteit van de opdracht van algemeen nut waarmee de BMWB is 
belast. De daden van de BMWB worden geacht daden van koophandel te zijn in de zin van 
de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van koophandel.

De regering oefent controle uit op de BMWB bij monde van twee regeringscommissarissen, 
die door de regering zijn benoemd en die erop toezien dat de wet, het beheerscontract en 
het algemeen belang in acht worden genomen.

IV.1.1.2 Reikwijdte van de controle
Krachtens artikel 29 van de ordonnantie, dat de grondslag vormt voor zijn controle, on-
derzocht het Rekenhof de rekeningen 2019 van de BMWB, waarover de revisor een oordeel 
zonder voorbehoud formuleerde.
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IV.1.2 Voorstelling van de jaarrekening 2019
Op 31 december 2019 zagen de balans en de resultatenrekening van de BMWB er samenge-
vat als volgt uit223.

Samenvatting	van	de	balans

Activa 2018 2019 Variatie Variatie		%

Vaste activa 20/28 260.620.902 270.086.653 9.465.751 4 %

Vlottende activa 29/58 51.596.487 50.410.823 -1.185.664 -2 %

Totale activa 20/58 312.217.389 320.497.476 8.280.087 3	%

Passiva 2018 2019 Variatie Variatie		%

Eigen vermogen 10/15 184.614.256 186.174.323 1.560.067 1 %

Voorzieningen 
en uitgestelde 
belastingen

16 1.308 1.308 0 -

Schulden 17/49 127.601.825 134.321.846 6.720.021 5 %

Totale passiva 10/49 312.217.389 320.497.476 8.280.087 3 %

Bron: Jaarrekening van de BMWB (in euro)

Samenvatting	van	de	resultatenrekening

RESULTATENREKENING  2018 2019 Variatie Variatie		%

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 81.762.873 72.291.654 -9.471.219 -12 %

Bedrijfskosten 60/66A 75.803.949 68.152.891 -7.651.058 -10 %

Bedrijfsresultaat 5.958.924 4.138.763 -1.820.161 -31 %

Financiële opbrengsten 75/76B 96 52.569 52.473 54.659 %

Financiële kosten 65/66B 2.492.935 2.508.525 15.590 1 %

Winst (verlies) uit de gewone  
bedrijfsuitoefening, vóór 
belasting

3.466.085 1.682.807 -1.783.278 -51 %

Belastingen op het resultaat 67/77 -264.786 -122.740 142.046 54 %

Te	bestemmen	winst	van	het	 
boekjaar

3.201.299 1.560.067 ‐1.641.232 ‐51	%

Bron: Jaarrekening van de BMWB (in euro)

IV.1.3 Algemene boekhouding

IV.1.3.1 Activa

Te ontvangen opbrengsten
In de rekeningen van het boekjaar 2019 werd een bedrag van 34.384 euro dat in 2018 werd 
geboekt op de rekening 404000 Te ontvangen opbrengsten, niet gesaldeerd. 

223 De BMWB voert geen begrotingsboekhouding.
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Dat bedrag in verband met de doorfacturatie aan Aquafin in 2019 van door de BMWB ge-
dragen kosten, had op het boekjaar 2019 moeten worden gesaldeerd. 

Dat leidt tot een overschatting van het resultaat ten belope van 34.384 euro.

IV.1.3.2 Passiva

Toe te rekenen kosten
De uitvoering van de overeenkomst betreffende de aan Aquiris toevertrouwde concessie 
van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord vertegenwoordigt de voornaamste bedrijfs-
kosten van de BMWB. 

Na analyse blijkt in de raming van de kosten 2019 inzake die overeenkomst een fout te zijn 
geslopen. 

Bij de berekening van het deel van de annuïteit (43.211.284 euro) voor de periode van 
3 maart 2019 tot 2 maart 2020 heeft de BMWB zich een dag vergist. 

Daaruit vloeit een onderschatting van de bedrijfskosten voort ten belope van 118.064 euro 
en een overschatting van het resultaat ten belope van hetzelfde bedrag. 

IV.1.3.3 Opbrengsten

Gewestelijke subsidies
Paragraaf 8 van artikel 6 van het beheerscontract 2018-2023 preciseert dat: “[…] de toeken-
ning van subsidies geenszins als doel heeft winst te genereren met een belastingdruk voor de 
BMWB als gevolg. In afwachting van de uitvoering van de nieuwe tariefmethode zal de rege-
ring de BMWB uitnodigen tot een terugbetaling van het deel van de subsidie dat zou leiden tot 
een belastingdruk. Het subsidiedecreet zal voorzien in de terugbetaling voor het jaareinde, en 
gelet op de informatie die beschikbaar is op dat moment, van een deel van de subsidie die tot 
een belastingdruk zou leiden. In geval van een onvoorspelbare gebeurtenis zoals een aanzien-
lijke wijziging in de prijsindexering, kan de BMWB bij het Gewest een dossier indienen voor de 
aanvraag	van	bijkomende	financieringsmiddelen.”

De raad van bestuur van de instelling heeft in december 2019224 overeenkomstig die bepa-
lingen beslist aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor te stellen een gedeelte van de 
voor het boekjaar 2019 toegekende subsidies terug te betalen ten belope van 3.080.000 euro. 

Toen die beslissing werd genomen, was de jaarrekening 2019 nog niet afgesloten. Dat voor-
stel tot terugbetaling werd gedaan op basis van de ramingen en hypothesen met betrekking 
tot de kosten en opbrengsten van het lopende boekjaar. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dat voorstel op 19 december 2019 per brief geva-
lideerd. 

224 Van die beslissing werd akte genomen in de notulen van de raad van bestuur van 10 december 2019.



Ondanks die terugbetaling boekt de BMWB een winst van 1.560.066 euro voor het boek-
jaar 2019. 

Als antwoord op die opmerking preciseert de instelling dat “de berekening van de terug-
betaling	is	gebaseerd	op	de	best	mogelijke	ramingen,	wetende	dat	de	finale	berekening	van	de	
volumes en meteropnames van Vivaqua in januari/februari N+1 gebeurt en dat de berekening 
van	de	annuïteit	van	Aquiris	definitief	is	in	maart	N+1.

Die elementen kunnen naar boven of naar beneden variëren en kunnen ervoor zorgen dat de 
raming van november verkeerd is. 

Die tijdelijke regeling zal stoppen bij de inwerkingtreding van de methodologie voor de tarief-
berekening, in januari 2022.” (vertaling)

IV.1.4 Onderzoek van de interne procedures

IV.1.4.1 Cyclus van de vaste activa

Inventarisatie- en waarderingsprocedures
Bij de afsluiting van boekjaar 2019 heeft de instelling een gedeeltelijke inventaris opgesteld 
van haar onroerend vermogen. 

Aangezien de BMWB heeft geopteerd voor “een roterende inventaris op 3 jaar”, heeft de in-
stelling een fysieke opname van de vaste activa van haar maatschappelijke zetel uitgevoerd 
voor het boekjaar 2019. In 2020 heeft ze de vaste activa van het waterzuiveringsstation 
Brussel-Zuid en van de stormbekkens gecheckt, en in 2021 zal ze de inventaris van de col-
lectoren uitvoeren. 

IV.1.4.2 Voorraadcyclus

Waarderingsregels
In de jaarrekening 2019 wordt geen waarderingsregel vermeld in verband met de methode 
voor de waardering van de voorraden. 

De BMWB heeft daarenboven beslist van boekingsmethode te veranderen voor de onder-
delen ten belope van 170.519 euro in 2019. Die werden in de voorgaande jaren geboekt als 
bedrijfskosten, maar de instelling heeft beslist ze vanaf het boekjaar 2019 te boeken als 
voorraad op rekening 341.000	Onderdelen/Aanschaffingswaarde. 

IV.1.4.3 Inachtneming van de bepalingen van het BBHG van 15 mei 2014
De BMWB heeft het jaarverslag niet opgesteld, hoewel ze daartoe verplicht is op grond van 
de bepalingen van artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 
15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijzi-
ging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende 
de bedrijfsvervoerplannen. 
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IV.1.4.4 Inachtneming van de bepalingen van de ordonnantie van 14 december 2017
De BMWB heeft het verslag waarvan sprake in artikel 7 van de ordonnantie van 14 decem-
ber 2017 niet opgesteld. 

Bijlage C11 van de jaarrekening vermeldt daarentegen in tabelvorm de naam van de man-
datarissen, hun functie en het jaarlijks bedrag van hun brutobezoldiging. De BMWB heeft 
op haar website eveneens een inventaris van de in 2019 gesloten overheidsopdrachten ge-
publiceerd.
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I Resultaten van de 
uitvoering van de begroting 
van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie  
voor 2020
I.1 Voorwoord

In dit artikel worden de resultaten van de uitvoering van de begroting van de diensten van 
het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) 
voor 2020 uiteengezet om de Verenigde Vergadering van de GGC te informeren. 

Het artikel herinnert eerst aan de begrotingsdoelstelling van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie voor 2020 en presenteert dan het gerealiseerde begrotingssal-
do van de DVC, de berekening van het vorderingensaldo van de GGC uitgevoerd door het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en de meerjarenevolutie ervan. 

Tot slot geeft het artikel een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van 
2020, die werden beïnvloed door de COVID-19-gezondheidscrisis, en van het uitstaand be-
drag van de vastleggingen. 

I.2 Begrotingstraject van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie

De algemene beschouwingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenhang met 
de Europese context en omgeving, de begrotingsdoelstelling en het begrotingstraject voor 
België, het stabiliteitsprogramma 2020-2023 voor België, alsook de beoordeling van de be-
grotingsrealisaties 2020 door de Europese Commissie zijn eveneens van toepassing op de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie225. 

In de algemene beleidsverklaring 2019-2024 die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en 
het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gezamenlijk 
opstelden, heeft het Gewest zich ertoe verbonden een stabiel begrotingstraject te zullen 
handhaven dat een structureel evenwicht garandeert zonder dat de globale fiscale druk ten 
aanzien van de Brusselse gezinnen toeneemt. 

225 Cf. het punt I.2 Bepaling van de begrotingsdoelstelling van dit boek.
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De begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt elk jaar in even-
wicht voorgelegd, rekening houdend met een vermoedelijk bedrag aan onderbenutting van 
de uitgavenkredieten. Zo heeft de GGC in 2020 geen beroep gedaan op de algemene ont-
snappingsclausule om bepaalde uitgaven te neutraliseren in verband met de maatregelen 
als reactie op de pandemie, gelet op het feit dat al die maatregelen volledig worden gefinan-
cierd door een aanvullende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

I.3 Begrotingssaldi van de diensten van het Verenigd College en 
door het Instituut voor de Nationale Rekeningen opgesteld 
vorderingensaldo 

I.3.1 Begrotingssaldo van de diensten van het Verenigd College
Het begrotingssaldo van de DVC stemt overeen met het verschil tussen het geheel van de op 
de middelenbegroting (MB) aangerekende ontvangsten en de uitgaven aangerekend op de 
algemene uitgavenbegroting (vereffeningen) in termen van vastgestelde rechten. 

Brutobegrotingssaldo van de DVC

 Aangepaste  
begroting 2020  Uitvoering Verschil

Begrotingsontvangsten 1.605.825 1.605.553 -272

Begrotingsuitgaven (vereffeningen) 1.623.196 1.600.509 -22.687

Begrotingssaldo  ‐17.371 5.043 22.414

Bron: rekening van uitvoering van de begroting 2020 van de DVC  (in duizend euro)

Het begrotingssaldo (+5,0 miljoen euro) is gunstiger dan het ex ante geraamde saldo 
(-17,4 miljoen euro). Het verschil (22,4 miljoen euro) kan hoofdzakelijk worden verklaard 
door de onderbenutting van de uitgavenkredieten ten belope van 22,7 miljoen euro. 

Na afloop van de controle van de algemene rekening 2020 van de DVC heeft het Rekenhof 
echter aanpassingen op dat saldo uitgevoerd voor een totaalbedrag van -51,4 miljoen euro. 
Het Rekenhof heeft immers het volgende vastgesteld: 

• de niet-aanrekening bij de begrotingsontvangsten (29,6 miljoen euro) van vastgestelde 
rechten betreffende het boekjaar 2020;

• de niet-aanrekening bij de begrotingsuitgaven (81,0 miljoen euro) van vastgestelde 
rechten betreffende het boekjaar 2020.

Rekening houdend met die correcties beloopt het begrotingssaldo -46,4 miljoen euro. 

I.3.2 Vorderingensaldo 
Het vorderingensaldo bepaalt de nettofinancieringsbehoefte in ESR-termen. Het wordt 
door het INR berekend op basis van het begrotingssaldo van de DVC en van de ontvang-
sten en uitgaven van de instellingen die behoren tot de consolidatieperimeter van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, meer bepaald door interne verrichtingen 



26e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN 
AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 173

te neutraliseren226. Dat resultaat ondergaat vervolgens correcties als gevolg van de toepas-
sing van de ESR-normen.

Het INR stelt in oktober het ESR-vorderingensaldo van de GGC voor het jaar voordien vast 
op basis van de rapportering van de gegevens van de economische hergroepering. Die rap-
portering vindt plaats in mei bij de Algemene Gegevensbank227 door de directie Begroting 
en Financiën van de DVC in het kader van de definitieve afsluiting van de economische 
hergroepering van de ontvangsten en de uitgaven van de instellingen die deel uitmaken 
van de consolidatieperimeter. 

Die berekening wordt uitgevoerd los van de controle die het Rekenhof verricht op de be-
grotingsgegevens van de algemene rekening van de DVC en van de te consolideren instel-
lingen, rekening houdend met de termijnen die momenteel gelden voor de overlegging er-
van228. Bijgevolg kan het instituut de vaststellingen die het Rekenhof formuleert in het raam 
van de certificering van de algemene rekening, niet integreren.

226 De synthese van alle ontvangsten- en uitgavenverrichtingen wordt uitgevoerd volgens de criteria van de economi-
sche classificatie en wordt de “economische hergroepering” (EH) genoemd.

227 FOD Beleid en Ondersteuning.
228 De algemene rekening van de DVC moet ter certificering worden bezorgd aan het Rekenhof vóór 31 mei van het 

jaar dat volgt op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Het Rekenhof moet zijn opmerkingen uiterlijk 
op 31 oktober meedelen aan de Verenigde Vergadering. De algemene rekening van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie moet vóór 31 augustus van het jaar waarop ze betrekking heeft, voor certificering aan 
het Rekenhof worden bezorgd. Het Rekenhof moet zijn opmerkingen meedelen ten laatste bij de indiening van de 
ontwerpordonnantie houdende de begroting, namelijk op 31 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het begro-
tingsjaar. 
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De onderstaande tabel schetst de berekening die leidt tot het vorderingensaldo dat het INR 
in oktober 2021 publiceerde229. 

Vorderingensaldo 2020

Berekening van het vorderingensaldo 2020 Bedrag

Begroting van de DVC

Ontvangsten 1.605,6

Uitgaven 1.600,5

Begrotingssaldo 5,0

Begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (definitieve 
afsluiting van de economische hergroepering)

 

Ontvangsten 2.992,9

Uitgaven 2.968,7

Netto	te	financieren	saldo	volgens	de	economische	hergroepering 24,2

Correctie kredietverleningen en deelnemingen (KVD)  

Saldo KVD van de DVC en geconsolideerde instellingen -0,1

Vorderingensaldo	van	de	economische	hergroepering	 24,1

ESR-correcties

- Verschil in boekingstijdstip -23,2

- Inhoudelijke verschillen -28,1

Totale correcties -51,3

ESR‐vorderingensaldo ‐27,2

Bron: Rekenhof, op basis van de publicatie van het INR van 18 oktober 2021, 
van de algemene rekening 2020 van de DVC en de gegevens van de economi-
sche hergroepering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie  

(in miljoen euro)

I.3.2.1	 Netto	te	financieren	saldo	volgens	de	economische	hergroepering
De overgang van het nettobegrotingssaldo naar het netto te financieren saldo volgens 
de economische hergroepering230 houdt rekening met de verrichtingen van alle instellin-
gen die behoren tot de perimeter van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
in voorkomend geval met neutralisering van interne verrichtingen, overdrachten binnen 
de entiteit en de toepassing van bepaalde technische aanpassingen. Dat saldo bedraagt 
+24,2 miljoen euro voor 2020.

I.3.2.2 Vorderingensaldo van de economische hergroepering
Om het vorderingensaldo van de economische hergroepering te berekenen op basis van 
het netto te financieren saldo van de economische hergroepering, moeten de ontvang-
sten en uitgaven met code 8 (kredietverleningen en -terugbetalingen, deelnemingen en 

229 Instituut voor de Nationale Rekeningen, Nationale rekeningen; rekeningen van de overheid 2020, Brussel, 18 okto-
ber 2021, www.inr-icn.fgov.be. De definitieve bepaling van het vorderingensaldo van het jaar 2020 door het INR zal 
echter gebeuren in april 2022 op basis van de geactualiseerde cijfers, de zogeheten “realisatiecijfers”, die worden 
bezorgd door de entiteit.

230 Het begrip “nettovorderingensaldo” verwijst traditioneel naar een kasoptiek. Het stemt overeen met het nettobe-
grotingssaldo, vermeerderd met het saldo van de thesaurieverrichtingen, en bepaalt theoretisch de aangroei van 
de overheidsschuld. In heel wat publicaties wordt het netto te financieren saldo vaak verward met het nettobegro-
tingssaldo; het heeft dan alleen betrekking op de begrotingsverrichtingen.

http://www.inr-icn.fgov.be
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vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten) uit de economische her-
groepering worden geschrapt.

Die verrichting bepaalt het vorderingensaldo van de economische hergroepering op 
+24,1 miljoen euro. 

I.3.2.3 ESR-vorderingensaldo
De overgang van het vorderingensaldo van de economische hergroepering naar het ESR-
vorderingensaldo verloopt via door het INR uitgevoerde correcties die -51,3 miljoen euro 
belopen. 

Dit zijn de voornaamste correcties:

Verschillen in boekingstijdstip (-23,2 miljoen euro)
Deze correctie omvat onder meer:

• een negatieve correctie van 10,6 miljoen euro in samenhang met de zesde staatshervor-
ming, die overeenstemt met het verschil tussen de geraamde behoeften van de federale 
operatoren en hun werkelijke uitgaven231; 

• een negatieve correctie van 15,4 miljoen euro, die een correctie van -15,8 miljoen euro 
omvat om alle kosten van de aankoop (20,1 miljoen euro) van het oude gebouw van 
FAMIFED232 te laten dragen door de begroting van het boekjaar 2020 in plaats van die 
investering aan te rekenen in vier jaarlijkse schijven (4,3 miljoen euro in 2020). 

Inhoudelijke verschillen (-28,1 miljoen euro)
Deze correctie beoogt de uitzonderlijke ontvangst te neutraliseren afkomstig van de over-
name van de saldi op de rekeningen van FAMIFED bij de ontbinding ervan233. Het INR 
beschouwt die verrichting immers als een louter financiële verrichting, zonder weerslag op 
het vorderingensaldo. 

De toepassing van die correcties leidt tot een ESR-vorderingensaldo van -27,2 miljoen euro, 
terwijl de begrotingsraming van het Verenigd College leidde tot een vorderingensaldo van 
met nulwaarde. 

Dat verschil (-27,2 miljoen euro) vloeit hoofdzakelijk voort uit de volgende elementen:

• het positief verschil van 24,1 miljoen euro, voortvloeiend uit de gegevens van de eco-
nomische hergroepering, tussen het effectieve bedrag van de onderbenuttingen van 
kredieten van de geconsolideerde begroting van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie (41,5 miljoen euro) en het door het Verenigd College geraamde bedrag 
(17,4 miljoen euro);

• het totaalbedrag van -51,3 miljoen euro aan ESR-correcties toegepast door het INR. 

231 Die uitgaven zijn nog niet noodzakelijk de definitieve uitgaven voor alle operatoren.
232 In de Trierstraat 70 te Brussel.
233 Het Rekenhof merkt echter op dat die ontvangst in de rekening 2020 van de DVC slechts 27,9 miljoen euro be-

draagt.
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I.3.2.4 Meerjarenevolutie
De volgende grafiek toont een meerjarenvergelijking tussen de door het Verenigd College 
geraamde vorderingensaldi en de door het INR berekende gerealiseerde vorderingensaldi. 
Bij de opmaak van zijn aangepaste begrotingen voorzag het Verenigd College jaarlijks een 
vorderingensaldo met nulwaarde, waarbij werd uitgegaan van een onderbenutting van de 
kredieten. Het verschil tussen de gerealiseerde en de geraamde saldi vloeit voornamelijk 
voort uit de INR-correcties op de bedragen van de transacties van de federale operatoren. 

Evolutie	2016‐2020	van	het	vorderingensaldo	

Bron: Rekenhof, op basis van de aangepaste begrotingen van de  
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de INR- 
publicatie van oktober 2021

(in miljoen euro)

I.4 Ontvangsten

I.4.1 Algemeen overzicht van de uitvoering van de begroting en evolutie van de 
realisaties

In 2020 bedragen de op de rekening van uitvoering van de begroting aangerekende begro-
tingsontvangsten 1.605,6 miljoen euro, d.i. een realisatiegraad van nagenoeg 100 %. 
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Begrotingsontvangsten 

Aangepaste MB 2020 Ramingen	 Realisaties Percentage 

374.390 374.390 100 %

1.200.185 1.200.185 100 %

Opdracht	01	‐	Algemene	 inanciering       

Programma 001: Financiering door GOB 

Programma 002: Financiering federaal 

Programma 003: Financiering Franse Gemeenschap 1.152 1.189 103 %

Totaal	opdracht	01 1.575.727 1.575.763 100	%

Opdracht	02	‐	Speci ieke	 inanciering 

Programma 001: Diverse ontvangsten 30.098 29.789 99 %

Totaal	opdracht	02 30.098 29.789 99	%

Totale	middelenontvangsten	 1.605.825 1.605.553 100	%

Bron: rekening van uitvoering van de begroting 2020 (in duizend euro)

De aangerekende dotaties afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (374,4 mil-
joen euro) omvatten aanvullende middelen ten belope van 230,3 miljoen euro234 die aan de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werden toegekend om tegemoet te komen 
aan de dringende noden van de gezondheidscrisis en om het beleid ten gunste van kwets-
bare personen te versterken. Die middelen omvatten ook 70 miljoen euro ter compensatie 
van het verlies aan federale ontvangsten dat voortvloeit uit de gevolgen van de gezond-
heidscrisis op de economische groei. 

De aangerekende dotaties afkomstig van de federale staat stemmen overeen met het bedrag 
van de begrotingsraming. Het Rekenhof heeft in zijn controleverslag over de algemene re-
kening 2020 echter opgemerkt dat die ontvangsten niet de dotatie voor de financiering van 
de ziekenhuisinfrastructuur (62 miljoen euro)235 omvatten, net zomin als de aangerekende 
uitgaven de bedragen omvatten die nodig zijn voor de behoeften van de federale operatoren 
voor de lasten uit het verleden met betrekking tot de ziekenhuisinfrastructuur (55,2 mil-
joen euro). 

De diverse ontvangsten omvatten een uitzonderlijke ontvangst ten belope van 27,9 miljoen 
euro die voortvloeit uit de boekhoudkundige afsluiting van het gewezen federale agent-
schap FAMIFED. Het Rekenhof heeft in zijn controleverslag over de algemene rekening 
niettemin vastgesteld dat die ontvangst op onregelmatige wijze werd aangerekend, aange-
zien het om een thesaurieverrichting gaat236. 

De volgende tabel geeft de evolutie van de gerealiseerde ontvangsten weer voor de periode 
2018 tot 2020 volgens hun aard: algemene dotaties237 en algemene niet-fiscale ontvang-
sten238. 

234 Opgenomen in de dotatie afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de kosten die voortvloeien uit de 
opsplitsing van de provincie Brabant; die dotatie beloopt 333,6 miljoen euro. 

235 Die dotatie was ook niet opgenomen in de begrotingsraming.
236 Het INR heeft ook een correctie in dat verband uitgevoerd (28,1 miljoen euro).
237 Wat overeenkomt met de ontvangsten die werden aangerekend op opdracht 01 van de MB.
238 Wat overeenkomt met de ontvangsten die werden aangerekend op opdracht 02 van de MB.
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Evolutie	2018‐2020	van	de	gerealiseerde	ontvangsten	volgens	de	aard

Soort ontvangsten 2018* 2019 2020 Evolutie 
2018‐2020

Algemene dotaties 1.317.431 1.353.772 1.575.763 258.332

Algemene niet-fiscale ontvangsten 966 2.185 29.789 28.823

Totaal 1.318.397 1.355.957 1.605.553 287.155

Uitvoeringsgraad 99,9 % 99,8 % 100,0 % -

*In 2018 werden de ontvangsten niet budgettair aangerekend wegens vertraging bij de verwerking. De algemene rekening 
2018 heeft niettemin de werkelijk geïnde ontvangsten opgenomen die hadden moeten worden aangerekend. 

Bron: Rekenhof op basis van de rekeningen van uitvoering van de begroting  (in duizend euro)

In de beschouwde periode zijn de totale ontvangsten met 287,2 miljoen euro gestegen 
(+21,8 %), waarvan 249,6 miljoen tussen 2019 en 2020. Die laatste verhoging betreft hoofd-
zakelijk de algemene dotaties (+222 miljoen euro), en meer in het bijzonder de dotaties 
afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die stegen met 259,8 miljoen euro239, in 
tegenstelling tot de dotaties van de federale Staat die daalden met 37,8 miljoen euro. 

Voor elk jaar van de onderzochte periode ligt de uitvoeringsgraad van de ontvangsten in de 
buurt van 100 %. 

I.5 Uitgaven

I.5.1 Algemeen overzicht 
De vastleggingskredieten in de finale aangepaste begroting 2020 van de DVC belopen 
1.631,9 miljoen euro en de vereffeningskredieten belopen 1.623,2 miljoen euro. De bedragen 
die werden aangerekend ten laste van de vastleggings- en de vereffeningskredieten belo-
pen respectievelijk 1.600,3 en 1.600,5 miljoen euro, wat neerkomt op uitvoeringsgraden van 
98,1 % en 98,6 %.

239 Voor 2019 beliepen de dotaties 114,6 miljoen euro.
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Begrotingsuitgaven
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I.5.2 Kredieten bestemd voor de COVID-19-maatregelen 
In 2020 werden de begrotingskredieten en de uitvoering ervan beïnvloed door de imple-
mentatie, door de diensten van het Verenigd College en Iriscare, van de nood- en herstel-
maatregelen toegekend aan de gezondheidssector en de sociale sector om de negatieve im-
pact van de COVID-19-pandemie te temperen. 

Opdracht 08 Bijzondere maatregelen werd opgericht naar aanleiding van de budgettaire 
bepalingen (beraadslagingen) die werden genomen op grond van de bijzondere machten 
die aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werden 
toegekend in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Die opdracht kreeg vastleg-
gings- en vereffeningskredieten ten belope van 156,2 miljoen euro, ingeschreven op een 
provisionele basisallocatie240, die vervolgens werden verdeeld over verschillende basisallo-
caties waarin de COVID-19-maatregelen waren geïntegreerd, binnen de opdrachten 03 tot 
06, voor een totaalbedrag van 140,8 miljoen euro bij de vastleggingen en 131,7 miljoen euro 
bij de vereffeningen. 

Boven op de kredieten die aldus werden overgedragen door verschillende besluiten van de 
leden van het Verenigd College, heeft het Rekenhof 17 miljoen euro aanvullende kredieten 
onderscheiden, die werden toegekend voor de aanpassing in het kader van de gezondheids-
crisis, te weten: 

• een werkingssubsidie van 3,6 miljoen euro aan de vzw New Samusocial241;
• een bijzondere dotatie van 13,4 miljoen euro aan Iriscare242, om de toekenning te 

implementeren van de gewestelijke premie met het oog op de aanmoediging van het 
personeel van bepaalde sectoren uit de zorg en bijstand aan personen in het kader van 
de COVID-19-pandemie. 

De kredieten die in de begroting 2020 van de DVC worden bestemd voor de gezondheids-
crisis, kunnen worden geraamd op 157,8 miljoen euro bij de vastleggingskredieten en op 
148,7 miljoen euro bij de vereffeningskredieten. 

Bij de bepaling van de bedragen die werden gerealiseerd om het hoofd te bieden aan de 
impact van gezondheidscrisis, kreeg men daarentegen te kampen met het feit dat geen on-
derscheid wordt gemaakt tussen de verdeelde COVID-kredieten en de bestaande kredieten 
van de initiële begroting waaraan die werden toegevoegd. De kredieten werden immers 
niet verdeeld naar specifiek daarvoor gecreëerde basisallocaties243, met in het opschrift een 
verwijzing naar de gezondheidscrisis. Die verwarring is nadelig voor de traceerbaarheid van 
de gedane uitgaven en voor de leesbaarheid daarvan. 

Uit het onderzoek van de voorgaande tabel blijken echter hoge uitvoeringsgraden voor vier 
van de vijf opdrachten waarin de COVID-uitgaven terug te vinden zijn, namelijk de op-
drachten 04 Bijstand aan personen, 05 Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde 

240 BA 08.001.99.01.0100 Provisie.
241 BA 04.004.15.01.4160 Werkingssubsidie aan de geconsolideerde vzw van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-

missie: New Samusocial.
242 BA 07.001.15.01.4140 Dotatie aan Iriscare (Non-profit).
243 Met uitzondering van drie basisallocaties die werden gecreëerd en gestijfd door een besluit houdende kredietover-

dracht.
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Staatshervorming, 06 ION voor gezondheid en welzijn en 07 Non-profit. Bij een eerste bena-
dering liggen de benuttingsgraden van de kredieten die samenhangen met de gezondheids-
maatregelen opgenomen in die opdrachten, bijgevolg eveneens hoog, en zelfs in de buurt 
van 100 %. Wat de dotaties aan Iriscare voor het beheer van de gezondheidscrisis betreft, 
zijn ze gelijk aan 100 %.

Enkel de kredieten van opdracht 03 Gezondheid vertonen lagere uitvoeringsgraden (76,6 % 
bij de vastleggingen en 90,2 % bij de vereffeningen), die gedeeltelijk voortvloeien uit de 
niet-uitvoering van uitgaven die niet samenhangen met de gezondheidscrisis244. 

De kredieten die op die opdracht zijn ingeschreven voor de COVID-maatregelen, worden ge-
raamd op 40,4 miljoen euro bij de vastleggingen en op 31,3 miljoen euro bij de vereffeningen. 
Er werd een onderbenutting van 2,6 miljoen euro van de kredieten voor sommige werkings-
subsidies vastgesteld op de programma’s 03.001 Ondersteuning van het gezondheidsbeleid245 
en 03.002 Preventie246. De kredieten van programma 03.001 bestemd voor de Studiekosten, 
prestaties van derden voor rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in-
zake volksgezondheid, symposia247 (22,6 miljoen euro bij de vastleggingen en 13,4 miljoen 
euro bij de vereffeningen) werden gebruikt ten belope van 97,6 % en 100 %. De gerealiseer-
de uitgaven hebben voornamelijk betrekking op het contract dat de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de verzekeraars verbindt in het kader van de invoering en het 
beheer van de contacttracing248 (17,7 miljoen euro bij de vastleggingen en 11,4 miljoen euro 
bij de vereffeningen), waarbij het saldo betrekking heeft op de verschillende consultancy-
opdrachten voor de coördinatie van de crisis, communicatiecampagnes, callcenters, enz. De 
extra 10 miljoen euro die specifiek waren ingeschreven op programma 03.005 Investeringen, 
werden ook integraal benut. 

I.5.3 Evolutie van de uitgaven
De volgende tabel geeft de evolutie weer van de gerealiseerde uitgaven voor de vastleggin-
gen en de vereffeningen in de periode 2018-2020. 

244 Zo wordt het vastleggingspercentage onder meer beïnvloed door de niet-uitvoering van een post van 10,5 miljoen 
euro bij de kredieten van BA 03.005.39.01.5122 Kredieten voor de gezondheidsinstellingen in de sector van de per-
soonsgebonden materies (privésector), gereserveerd voor de vastlegging van een overheidsopdracht in verband met 
de bouw van het geïntegreerd psychiatrisch instituut van Valisana (uitgesteld naar 2021). Als dat bedrag buiten 
beschouwing blijft, beloopt het vastleggingspercentage van opdracht 03 88,7 %. 

245 • BA 03.001.34.01.3300 Werkingssubsidies voor activiteiten verbonden met het gezondheidsbeleid aan ziekenhuis-vzw’s 
en andere vzw’s (privésector): vastleggingspercentage: 84,7 %; vereffeningspercentage: 84,2 %;

 • BA 03.001.38.01.3132 Werkingssubsidies aan vzw’s in het kader van de ondersteuning aan de huisartsen: vastleg-
gingspercentage: 47,7 %; vereffeningspercentage: 48,6 %.

246 BA 03.002.34.02.3300 Werkingssubsidie aan de vzw FARES: vastleggingspercentage: 24,2 %; vereffeningspercen-
tage: 24,6 %.

247 BA 03.001.08.01.1211
248 Contract ten voordele van de intermutualistische Zelfstandige groepering van personen “ZGP intermut”.
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Evolutie van de uitgaven

Uitgaven 2018* 2019 2020 Evolutie	2018‐
2020

Vastleggingen 1.344.570 1.400.393 1.600.310 255.740

Uitvoeringsgraad 96,7 % 98,2 % 98,1 % -

Vereffeningen 1.329.315 1.399.925 1.600.509 271.194

Uitvoeringsgraad 97,3 % 97,8 % 98,6 % -

*In 2018 heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de vergoeding aan de federale opera-
toren niet budgettair aangerekend omdat er geen toekenningsbesluit was. De bedragen van de vastleg-
gingen en de vereffeningen houden nochtans rekening met het bedrag van de daarvoor geboekte kosten  
(1.140,7 miljoen euro) in de resultatenrekening. 

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen van uitvoering van de begrotingen 
en SAP-uitvoeringsgegevens (In duizend euro)

Voor de beschouwde periode zijn de vastleggingen en de vereffeningen van uitgaven met 
respectievelijk 19,0 % en 20,4 % gestegen. Die groei is hoofdzakelijk merkbaar tussen 2019 en 
2020, wanneer de vastleggingen en de vereffeningen allebei toenemen met 14,3 % (+199,9 en 
+200,6 miljoen euro), voornamelijk wegens uitgaven voor de maatregelen in het kader van 
de gezondheidscrisis en wegens een stijging van de dotaties aan Iriscare (buiten de COVID-
uitgaven) met nagenoeg 63 miljoen euro, waarvan 33 miljoen euro voor de gezinsbijslagen. 

I.5.4 Onderbenutting van de kredieten
In 2020 was er een totaalsaldo van 22,7 miljoen euro aan onbenutte vereffeningskredieten 
in de begroting van de DVC, d.i. 1,40 %. Die onderbenutting ligt lager dan gemiddeld in de 
twee voorgaande boekjaren (2,46 %). 

Bij de berekening van het aangepaste vorderingensaldo 2020 van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie heeft het Verenigd College de doelstelling inzake on-
derbenutting voor de hele geconsolideerde begroting van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie vastgelegd op 17,4 miljoen euro. Er werd geen verdeling van dat 
bedrag onder de begrotingen van de DVC en van de geconsolideerde instellingen vastge-
legd.

Omdat de geconsolideerde algemene rekening van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie niet werd bezorgd, stelt het Rekenhof louter op basis van de alge-
mene rekening van de DVC vast dat de doelstelling van het Verenigd College inzake onder-
benutting van de kredieten werd gerealiseerd. 

I.5.5 Uitstaand bedrag van de vastleggingen
De bijlage bij de rekening van uitvoering van de begroting geeft de evolutie in 2020 weer 
van het uitstaand bedrag van de vastleggingen van de DVC, die overeenstemt met het totaal 
van de nog niet vereffende vastleggingen die ten laste van de opeenvolgende uitgavenbe-
grotingen zijn aangerekend.

De volgende tabel geeft de evolutie weer van het totaal uitstaand bedrag van de vastleggin-
gen op het einde van de jaren 2018 tot 2020.
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Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen

Uitstaand bedrag op 
31/12/2018

Uitstaand bedrag op 
31/12/2019

Uitstaand bedrag op 
31/12/2020 Evolutie	2018‐2020

105.367 104.724 94.839 -10.528

Bron: bijlagen bij de rekeningen van uitvoering 
van de begrotingen 2018 tot 2020 van de DVC

(in duizend euro)

Het totale uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2020 beloopt 94,8 miljoen 
euro, wat een daling met 9,9 miljoen euro is in vergelijking met het voorgaande jaar. Die 
daling vloeit voornamelijk voort uit de annulering in 2020, ten belope van 9,7 miljoen euro, 
van vastleggingsvisums uit voorgaande jaren, waaronder 6,6 miljoen euro aan saldi van in 
2019 aan Iriscare toegekende dotaties.  

De volgende figuur geeft de verdeling, per programma, van de voornaamste volumes aan 
uitstaande bedragen op 31 december 2020 ten laste van de begrotingskredieten. 

Verdeling van het uitstaand bedrag op 31 december 2020
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Het Rekenhof wijst op de volgende elementen: 

• De programma’s 03.005 Investeringen en 04.007 Investeringen, die specifiek zijn bedoeld 
voor investeringen die respectievelijk ressorteren onder de sectoren gezondheidsbeleid 
en bijstand aan personen, concentreren samen meer dan 56 % van het uitstaand be-
drag op 31 december 2020, zijnde 53,2 miljoen euro. Dat uitstaand bedrag is verdeeld 
over de instellingen van de overheidssector (39,1 miljoen euro)249 en van de privésector 
(14,1 miljoen euro)250.

249 Sector gezondheid: 18,0 miljoen euro; sector bijstand aan personen: 21,1 miljoen euro.
250 Sector gezondheid: 10,6 miljoen euro; sector bijstand aan personen: 3,5 miljoen euro.
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• Het uitstaand bedrag in samenhang met programma 03.001 Ondersteuning van het ge-
zondheidsbeleid (10,5 miljoen euro) betreft hoofdzakelijk de kosten voor studies en pres-
taties inzake gezondheid, waarvan 6,3 miljoen euro in verband met het contract “ZGP 
intermut”.

• Het uitstaand bedrag op programma 02.001 Bestaansmiddelen (9,6 miljoen euro) omvat 
hoofdzakelijk het uitstaand bedrag dat samenhangt met het gebouw in de Trierstraat 
(8,7 miljoen euro). 

• Het uitstaand bedrag in verband met programma 05.001 Familie (9,2 miljoen euro) 
vertegenwoordigt het niet-benutte saldo van de dotatie 2020 aan Iriscare (Gezondheid), 
en het uitstaand bedrag op programma 05.002 Gezondheidszorg – Bijstand aan personen 
(2,6 miljoen euro) is een saldo van het jaar 2016 inzake uitgaven in het kader van de 
bevoegdheden overgedragen door de zesde staatshervorming. Die twee saldi werden 
geannuleerd in 2021. 
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II Certificeringsopdracht
II.1 Regelgevend kader

Het Rekenhof wijst erop dat het zijn certificeringsopdracht uitvoert binnen een juridisch 
kader dat leemten vertoont omdat er diverse uitvoeringsbesluiten van de OBBC ontbreken. 
Diverse belangrijke uitvoeringsbesluiten wachten nog altijd op goedkeuring:

• een besluit dat de de structuur van de middelenbegroting en van de algemene uitgaven-
begroting van iedere boekhoudkundige entiteit bepaalt (artikel 11);

• een besluit dat de modaliteiten bepaalt voor de vaststelling van de rechten (artikel 36);
• een besluit dat de vorm en de inhoud preciseert van de bijlage bij de jaarrekening (arti-

kel 60);
• een besluit over de verantwoordingsstukken (artikel 39);
• een besluit dat de modaliteiten preciseert voor het bijhouden en bewaren van de boeken 

en journalen (artikel 40);
• een besluit dat de consolidatiemodaliteiten bepaalt (artikel 58);
• een besluit over de organisatie van de interne controle (artikel 70);
• een besluit dat de boekhoudkundige controle en de modaliteiten regelt (artikel 74 en 75);
• een besluit dat de interne audit in heel de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie 

regelt (artikel 78);
• een besluit dat de vorm en de inhoud bepaalt van de inventaris van het onroerend ver-

mogen van het gewest (artikel 96);
• een besluit dat de structuur van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de autonome 

bestuursinstellingen vastlegt (artikel 96/2).

II.2 Consolidatieperimeter

De OBBC bepaalt in artikel 59 dat de algemene rekening van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie door het Verenigd College wordt opgemaakt en ter certificatie 
aan het Rekenhof toegezonden vóór 31 augustus. Het Rekenhof beveelt aan dat om tijdige 
consolidatie en overzending van die rekening mogelijk te maken:

• de datum voor overzending van de algemene rekening van de Bicommunautaire Dienst 
voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) die op dit moment 
vastgesteld is op 31 juli te vervroegen naar 30 juni, dit om zowel het opstellen van de 
geconsolideerde rekeningen door de Diensten van het Verenigd College als de controle 
door het Rekenhof van die rekening van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, 
Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) en van de geconsolideerde rekening 
haalbaar te maken;

• de datum van de goedkeuring en overzending van de rekeningen van de vzw’s Bruss’help 
en New Samusocial op 31 mei zoals bepaald in de statuten te laten primeren op de datum 
zoals vastgelegd in de OBBC.
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II.3 Rekeningen die niet werden voorgelegd

Het Rekenhof heeft de algemene rekeningen voor 2019 en 2020 van de Bicommunautaire 
Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) de algemene 
rekeningen voor 2020 van de VZW’s Bruss’help en New Samusocial en de algemene reke-
ningen voor 2019 en 2020 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nog niet 
ontvangen.
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III Certificering van de 
algemene rekeningen 2020
Krachtens de bepalingen van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepa-
lingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, stelt het 
Verenigd College de jaarlijkse algemene rekening van de DVC op en legt die ter certificering 
voor aan het Rekenhof, vooraleer ze aan de Verenigde Vergadering te bezorgen. Die certifi-
cering houdt in dat het Rekenhof een met redenen omkleed en gedetailleerd oordeel moet 
geven over de regelmatigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de voorge-
legde rekening251.

Het Rekenhof heeft de algemene rekeningen 2019 en 2020 van de Diensten van het Verenigd 
College (DVC) onderzocht, met het oog op de certificering ervan. Omdat beide rekeningen 
kort na elkaar werden voorgelegd en de conclusies gelijklopend zijn, gaat dit artikel enkel in 
op de certificering 2020. Het heeft de verslagen over de certificering samen met de rekenin-
gen, aan de Verenigde Vergadering bezorgd op 24 maart 2021 en 20 oktober 2021.

III.1 Voorstelling van de algemene rekening 2020

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.

Bedragen

Algemene	boekhouding Balanstotaal 69.262.948

Boekhoudkundig resultaat (winst) 25.813.849

Begrotingsboekhouding Totale ontvangsten 1.605.552.528

Totale uitgaven (vastleggingen) 1.600.509.086

Totale uitgaven (vereffeningen) 1.600.599.086

Begrotingsresultaat 5.043.442

(in euro)

III.2 Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2019 en 
2020. Omdat de conclusies gelijklopend zijn, gaat dit artikel enkel in op de certificering 
2020. 

Wegens het belang van de punten die hierna aan bod komen, geeft de algemene rekening 
van de diensten van het Verenigd College, naar het oordeel van het Rekenhof, geen getrouw 
beeld van het vermogen en de financiële toestand van de diensten van het Verenigd College 
op 31 december 2020 en van de resultaten van het boekjaar in overeenstemming met het 
financiële rapporteringskader ingesteld bij de OBBC.

251 Artikel 59, tweede lid, van de ordonnantie.
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III.2.1.1	 Onderbouwing	van	het	afkeurend	oordeel
Het Rekenhof is van mening dat de controle-informatie die het verkregen heeft, voldoende 
en toereikend is als basis voor zijn oordeel. Het Rekenhof is echter tot de conclusie gekomen 
dat de volgende afwijkingen zowel van materieel belang zijn als een diepgaande invloed 
hebben op de algemene rekening van de DVC:

• Op 1 januari 2020 hebben de DVC de volle eigendom verworven van het gebouw in 
de Belliardstraat 71 te Brussel voor 20,1 miljoen euro. De DVC rekenden enkel het in 
2020 verschuldigde bedrag van 4,3 miljoen euro aan als investeringsuitgave. Hierdoor 
zijn de uitgaven in de uitvoeringsrekening van de begroting onderschat met 15,8 miljoen 
euro.

• Vóór de zesde staatshervorming kende het RIZIV middelen toe aan de DVC om de admi-
nistratieve kosten van de mutualiteiten te dekken. Deze middelen zijn niet vastgelegd 
in de bijzondere financieringswet. Gezien de onderhandelingen met de federale over-
heid nog lopen en de uitkomst hierover onzeker is, is het Rekenhof van oordeel dat de 
voorwaarden van een vastgesteld recht, overeenkomstig artikel 36 van de OBBC, niet 
vervuld zijn. Bijgevolg hadden de DVC deze middelen niet mogen aanrekenen in 2020 en 
zijn zowel opbrengsten als ontvangsten overgewaardeerd met 4,5 miljoen euro. 

• In geval van onvoldoende vereffeningskredieten rekenen de DVC de schuldvorderin-
gen enkel aan in de economische boekhouding. In 2020 hebben de DVC op die manier 
4,2 miljoen euro aan kosten niet budgettair geboekt als uitgave. 

• Een vastgesteld recht voor het instituut Jules Bordet van 4,1 miljoen euro werd zowel 
bedrijfseconomisch als budgettair slechts voor 0,3 miljoen euro aangerekend in 2020. De 
overige 3,8 miljoen euro werd, omwille van een tekort aan kredieten, pas aangerekend 
in 2021.

• De DVC hebben de ontvangen terugbetalingen naar aanleiding van de vereffeningen 
van FAMIFED onterecht als ontvangst aangerekend. Hierdoor zijn de ontvangsten over-
gewaardeerd met 27,8 miljoen euro. 

• De DVC hebben de ontvangsten en uitgaven voor de in het kader van de zesde staat-
hervorming in 2016 overgehevelde bevoegdheid voor de financiering van de ziekenhuis-
infrastructuur (A1/A3) enkel in de bedrijfseconomische rekening bruto aangerekend. 
Hoewel artikel 4, §  3, van de OBBC elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven 
verbiedt, werden de dotatie en de behoeften voor de uitgaven van de federale operatoren 
niet apart verwerkt in de uitvoeringsrekening van de begroting, wat resulteert in een 
onderschatting van de ontvangsten met 62,0 miljoen euro en de uitgaven met 55,2 mil-
joen euro. De afrekening van de uitgaven voor de federale operatoren ten bedrage van 
-6,7 miljoen euro werd budgettair niet aangerekend.

• Overeenkomstig artikel 24 van het KB boekhoudplan dienen vergoedingen voor in tijd 
gespreide prestaties pro rata temporis te worden geboekt. Op basis van een steekproef 
van de toegekende subsidies in december 2020 blijkt dat 12,0 miljoen euro aan subsidies 
teveel in kosten zijn geboekt en overgedragen dienen te worden naar een volgend 
boekjaar. 

III.2.1.2 Andere punten
Het Rekenhof vestigt daarnaast de aandacht op de volgende punten.

• In 2020 hebben de DVC een uitzonderlijke opbrengst geboekt van 44,8 miljoen euro 
om de schuld aan de FOD Financiën en de federale operatoren te corrigeren. Hiervoor 
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baseerden zij zich op de meest recente afrekeningen (en werkelijke uitgaven) van de fe-
derale operatoren en de FOD Financiën. Deze correctie werd enkel bedrijfseconomisch 
geboekt.

• In toepassing van het horizontaal protocol hadden de DVC in 2015 29,7 miljoen euro te 
veel ontvangen van de FOD Financiën. Hoewel de DVC dit overschot eind 2015 hebben 
terugbetaald, is het onduidelijk hoe de FOD Financiën deze terugbetaling heeft ver-
werkt. Indien zou blijken dat de FOD Financiën deze terugbetaling niet heeft opgeno-
men in zijn overgedragen saldi, moeten de DVC de openstaande schuld corrigeren met 
dit bedrag. Dit wordt niet toegelicht in de jaarrekening.

• De federale operatoren RIZIV en RVA voeren een aantal bevoegdheden in gevolge de 
zesde staatshervorming uit voor rekening van de DVC. De financiering verloopt via de 
FOD Financiën die daarvoor middelen inhoudt van de federale dotatie die jaarlijks aan 
de DVC worden toegekend. De DVC zijn voor de opvolging van die uitgaven afhankelijk 
van de periodieke staten die de federale operatoren opstellen. De DVC hebben geen vol-
ledige controle op de correctheid van die federale gegevens.

• Over de interpretatie van het overgangsprotocol dat de inhoudingen voor het RIZIV 
op de dotaties regelde, is een dispuut ontstaan. De inhoudingen voor het RIZIV tijdens 
het eerste kwartaal van 2015 hadden betrekking op het vierde kwartaal van 2014 en 
betreffen dus prestaties uit de periode dat de DVC nog niet verantwoordelijk waren 
voor deze bevoegdheden. Daardoor zou de FOD Financiën 56 miljoen euro te veel 
hebben ingehouden. Deze kwestie is nog altijd hangende en wordt niet toegelicht in de 
jaarrekening.

III.2.1.3 Verslag over andere wettelijke en reglementaire verplichtingen
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen.

• De jaarlijkse beheersrekeningen van de rekenplichtige werden voor de boekjaren 2018 tot 
en met 2020 niet aan het Rekenhof bezorgd.

• Hoewel de regelgeving dit oplegt, hebben de leden van het Verenigd College voor de arti-
kels 11, 36, 39, 40, 58, 60, 70, 74, 75, 76, 78 en 96 van de OBBC nog geen besluit genomen.

• In het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017 voorziet, is 
de inventaris van alle gesloten overheidsopdrachten onvolledig: de datum van de 
opdrachten en de opdrachten onder de 30.000 euro exclusief BTW ontbreken.

III.3 Andere commentaren uit het controleverslag

De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen 
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de 
betrokken ministers heeft bezorgd.

• De ingehouden uitgaven voor het RIZIV en de RVA zijn, op basis van de gegevens van 
de FOD Financiën, enkel bedrijfseconomisch opgenomen. Hierdoor zijn de budgettaire 
uitgaven met 607.000 euro ondergewaardeerd.

• De DVC boekten in 2020 een voorziening van 1.381.279 euro voor nog te betalen pen-
sioenlasten, waarvan 681.279 euro betrekking heeft op de jaren 2012, 2013, 2017 en 
444.000 euro op 2020. Die voorziening omvat onterecht ook de reeds betaalde en aan-
gerekende bijdrage van 256.000 euro voor de pensioensverzekering 2020. De voorzie-
ning voor pensioenen en soortgelijke rechten werd wel in de algemene boekhouding 
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geregistreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening gebeurd in de uitvoeringsreke-
ning van de begroting. Hierdoor zijn de uitgaven ondergewaardeerd met 1.125.279 euro 
en de kosten overgewaardeerd met 256.000 euro. Gezien het bedrag van de verschul-
digde pensioenlasten vast staat of nauwkeurig geschat kan worden, dienen de DVC de 
nog verschuldigde bedragen bovendien te boeken als schuld en niet als voorziening.

• De principes van samenwerking tussen de DVC en Iriscare inzake de ondersteunen-
de diensten werden vastgelegd in een protocolakkoord. Overeenkomstig het akkoord 
werd het beheer van diverse gezamenlijke diensten toegewezen aan Iriscare, die vanaf 
2020 hiervoor ook de nodige bedragen opneemt in zijn budgetten. De DVC boeken voor 
deze diensten vervolgens geen bedragen meer in. De bijdrage van de DVC in de kosten 
van ondersteunende diensten zit verwerkt in de werkingsdotatie aan Iriscare. Hoewel 
deze wijziging een impact heeft op de verschillende rubrieken van de algemene reke-
ning, werd ze niet vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. 

• De leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, hebben 
geen rekenplichtige aangesteld voor de rekening van bpost bank.

• De instelling beschikt niet over een lijst of overzicht van de actieve financiële actoren.

III.4 Opvolging van de opmerkingen van vorige jaren

De volgende problemen, die het Rekenhof aankaartte tijdens vorige controles, zijn opgelost. 

Eerste 
vermel‐

ding
Opmerking Aanbeveling Antwoord van de 

instelling

2016 De kredietlijn van de DVC werd niet 
opgenomen in de rekeningen buiten 
balans.

Opname van de 
kredietlijn(en) in de 
rekeningen buiten 
balans.

De kredietlijn is in 
2020 opgenomen in 
de rekeningen buiten 
balans.

2016 Rechten voortvloeiend uit 
terugvorderingen van subsidies 
worden noch in de algemene noch 
in de begrotingsboekhouding 
opgenomen. Terugvorderingen 
worden enkel geboekt op kasbasis.

Terugvorderingen 
registreren op basis 
van vastgestelde 
rechten.

De terugvorderingen 
worden niet langer 
geboekt op kasbasis, 
maar op basis van 
vastgestelde rechten. 

2017 De DVC zijn voor 6,08 % eigenaar 
van het gebouw in de Eikstraat. 
De mede-eigendom werd niet 
geregistreerd in de algemene 
rekening.

De mede-eigendom 
boeken als materieel 
vast actief.

De DVC hebben 
in 2020 de mede-
eigendom opgenomen 
in de algemene 
rekening op basis van 
de verzekerde waarde.

2019 In het kader van de bijstand aan 
personen met een handicap zijn 
subsidies gedeeltelijk aangerekend 
op de kredieten van de DVC en 
op de kredieten van Iriscare. 
De aanrekening van uitgaven 
op verschillende begrotingen 
vermindert de transparantie en 
bemoeilijkt een efficiënte controle.

Uitgaven dienen 
aangerekend te 
worden op één enkele 
begroting.

De aanrekening 
op verschillende 
begrotingen was 
uitzonderlijk en 
het gevolg van de 
overdracht van 
bevoegdheden van de 
DVC naar Iriscare. 
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Eerste 
vermel‐

ding
Opmerking Aanbeveling Antwoord van de 

instelling

2019 De controleur van de vastleggingen 
en vereffeningen heeft documenten 
geautoriseerd zonder voorafgaande 
controle. 

Administratieve 
controles en 
procedures dienen 
steeds gevolgd te 
worden.

Er werden in 2020 geen 
vastleggingen 
en vereffeningen 
geautoriseerd zonder 
voorafgaande controle.

2017 De dotatie van de Federale overheid 
stemt niet overeen met de bedragen 
die de DVC hebben geregistreerd in 
haar boekhouding.

Aanrekening 
van de dotatie in 
overeenstemming 
met de rapportering 
en stortingen van de 
FOD Financiën.

De DVC registreren de 
dotaties op basis van de 
tabel van Spinnoy en de 
stortingen ontvangen 
van de FOD Financiën. 

2018 DVC doen een correctieboeking om 
opbrengsten uit de federale dotatie 
te laten overeenstemmen met de 
kost van de federale operatoren.

Kosten en 
opbrengsten mogen 
niet op elkaar 
afgestemd worden.

De DVC doen geen 
correctieboeking meer 
om de kosten van de 
federale operatoren 
af te stemmen met de 
ontvangen dotaties.

2016 De DVC hebben de regels 
voor de waardering van de 
inventaris, voor de vorming en de 
aanpassing van de afschrijvingen, 
waardeverminderingen, 
voorzieningen en herwaarderingen 
nog niet bepaald en gepubliceerd.252

Waarderingsregels 
laten goedkeuren 
door het Verenigd 
College en vermelden 
in de bijlage bij de 
jaarrekening

De waarderingsregels 
werden vastgelegd in 
de omzendbrief van 
29/04/21.

Bron: controleverslagen van het Rekenhof

Diverse problemen die het Rekenhof aankaartte, zijn nog niet opgelost. 

Eerste  
vermelding Opmerking Aanbeveling Antwoord van  

de instelling

2019 De handtekeningen-
bevoegdheden voor de 
Belfius rekeningen zijn 
niet meer actueel.

Handtekeningenbe-
voegdheden in 
overeenstemming 
brengen met de huidige 
bevoegdheden.

De DVC zullen de 
bevoegdheden op 
korte termijn evalueren 
en waar nodig laten 
aanpassen.

2010 Er is geen gecentraliseerd 
overzicht van het 
subsidiëringsproces 
omdat de informatie 
niet is gegroepeerd 
in één exhaustieve 
gegevensbank. 

Beheer van alle gegevens 
in één gecentraliseerde 
gegevensbank.

De DVC hebben een 
gecentraliseerd platform 
“Eureka” in gebruik 
genomen. Gezien nog 
niet alle gegevens 
werden ingevoerd is 
het systeem nog niet 
volledig operationeel.

252 Artikel 5 van het KB van 2009 met betrekking tot het boekhoudplan.
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Eerste  
vermelding Opmerking Aanbeveling Antwoord van  

de instelling

2016 De financiering van de 
ziekenhuisinfrastructuur 
(A1/A3) wordt netto 
verwerkt. 

De federale inhouding op 
de dotatie dient verwerkt 
te worden als uitgave 
en kost en mag niet in 
mindering gebracht worden 
van de ontvangsten en 
opbrengsten.

De DVC stellen dat 
hierdoor elke maand 
meerdere verrichtingen 
moeten worden geboekt. 
Zij stellen zich de vraag 
welke bedragen van 
de dotatie van de FOD 
Financiën als vastgesteld 
recht beschouwd dienen 
te worden en hoe 
andere overheden dit 
verwerken. Dit zal tevens 
worden besproken met 
de kabinetten Begroting 
en de diensten van het 
Gewest.

2016 Bij gebrek aan voldoende 
begrotingskredieten 
worden kosten 
bedrijfseconomisch 
geboekt, maar niet 
aangerekend op de 
uitvoeringsrekening van 
de begroting.

Registreren van 
vastgestelde rechten 
overeenkomstig de 
artikelen 35 en 41 van de 
OBBC. 
Tijdig herverdelen van 
kredieten of aanvragen van 
budgetoverschrijdingen.

De DVC kunnen geen 
budgetoverschrijdingen 
aanvragen. Tijdige 
herverdelingen zijn niet 
altijd haalbaar door de 
geldende procedure.

2016 Bij gebrek aan 
beschikbare 
begrotingskredieten 
worden 
schuldvorderingen 
zowel budgettair als 
bedrijfseconomisch 
gesplitst over 
verschillende boekjaren 
of geboekt in een volgend 
boekjaar.

Registreren van 
vastgestelde rechten 
overeenkomstig de 
artikelen 35 en 41 van de 
OBBC. 
Tijdig herverdelen van 
kredieten of aanvragen van 
budgetoverschrijdingen.

De DVC kunnen geen 
budgetoverschrijdingen 
aanvragen. Tijdige 
herverdelingen zijn niet 
altijd haalbaar door de 
geldende procedure.

2016 De bijlage bij de 
algemene rekening is 
niet volledig. De vorm en 
de inhoud van de bijlage 
werden nog niet bepaald 
door het Verenigd College 
(artikel 60 OBBC).

Bepalen van de vorm en de 
inhoud van de bijlage bij de 
algemene rekening. 

De DVC maakten 
een overzicht van 
de verplichtingen 
in het kader van de 
OBBC waaraan nog 
niet voldaan is. De 
doelstelling is om 
de nodige wettelijke 
documenten in 2021 te 
laten goedkeuren door 
het Verenigd College.
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Eerste  
vermelding Opmerking Aanbeveling Antwoord van  

de instelling

2016 De fysieke inventaris is 
niet in overeenstemming 
met de boekhoudkundige 
gegevens. Het Rekenhof 
verwijst terzake naar 
artikel 96 van de OBBC 
en artikel 4 van het KB 
boekhoudplan.

Opstellen van een actuele 
fysieke inventaris. 
De boekhoudkundige 
gegevens in 
overeenstemming brengen 
met deze actuele fysieke 
inventaris.

De DVC hebben geen 
andere inventaris dan die 
die zijn doorgezonden. 
Deze werkwijze is niet 
ideaal om de gegevens 
met de rekeningen in 
overeenstemming te 
brengen. Het is één 
van de verbeterpunten 
in het kader van het 
samenwerkingsprotocol 
met Iriscare voor een 
gemeenschappelijk 
systeem dat efficiënter 
is en ook de nadruk 
zal leggen op wat 
deel uitmaakt van ons 
roerend/materieel 
patrimonium. De DVC 
zullen rekening houden 
met de opmerkingen van 
het Rekenhof.

2016 De DVC hebben niet alle 
bepalingen uitgevoerd 
van titel V van de OBBC, 
die de organisatie van 
een interne controle 
opleggen. Het Verenigd 
College stelde evenmin 
modaliteiten vast voor 
de organisatie van een 
interne audit.

Organisatie van een formeel 
controlesysteem/interne 
audit.  

De DVC voorziet 
naar de toekomst 
toe om een formeel 
controlesysteem/interne 
audit te organiseren.
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Eerste  
vermelding Opmerking Aanbeveling Antwoord van  

de instelling

2016 In 1996 hebben de DVC 
een gebouw van het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in erfpacht 
gekregen voor een duur 
van 27 jaar253. De DVC 
betaalden hiervoor een 
eenmalige vergoeding 
van 134.406 euro254. 
De erfpacht wordt niet 
toegelicht in de algemene 
rekening.

Het is aangewezen in 
de toelichting bij de 
algemene rekening een 
passende commentaar 
te verstrekken over de 
toedracht en consequenties 
van het betrokken 
erfpachtcontract en in het 
bijzonder het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten van 
de erfpachtvergoeding.

Dit betreft de erfpacht 
aan de Luttrebruglaan, 
een gebouw dat ter 
beschikking is gesteld 
aan de vzw Ariane, een 
organisatie die onderdak 
biedt aan daklozen (= 
vrijstelling van roerende 
voorheffing). Alleen de 
jaarlijkse bijdrage van 
25 euro kwam ten laste 
van de begroting van 
de DVC, er waren geen 
andere terugkerende 
kosten voor de 
administratie. De GOB 
is al enkele jaren de 
invordering vergeten. Wij 
hebben de achterstallige 
betalingen betaald die 
verschuldigd waren 
vanaf het jaar 2012 tot 
de jaarlijkse bijdrage van 
2019, zijnde het laatste 
jaar vóór de overdracht 
van dit beheer naar 
Iriscare. 

2016 In tegenspraak met de 
bepalingen van artikel 8, 
§  1, eerste lid, van het KB 
boekhoudplan werd geen 
jaarlijkse herwaardering 
gedaan van de terreinen 
en gebouwen.

Het Verenigd College kan 
beslissen om af te wijken 
van de bepalingen in artikel 
8 om geen herwaardering 
te doen.

De omzendbrief van 
4 april 2021 bepaalt 
dat de communautaire 
boekhouder bevoegd 
is om de voorwaarden 
te bepalen waaronder 
een herwaardering kan 
plaatsvinden.

2017 De achterstallige 
bijdragen in het aandeel 
van de pensioenen van de 
voormalige ambtenaren 
van de provincie Brabant 
worden geboekt en 
aangerekend op basis van 
betaling. 
De jaarlijkse bijdragen 
in de pensioenlasten 
worden met een jaar 
vertraging aan de DVC 
gefactureerd en geboekt.

Volledig aanrekenen van 
de achterstallige bijdragen 
in het aandeel van de 
pensioenen als kosten en 
uitgaven.

De jaarlijkse bijdragen in de 
pensioenlasten aanrekenen 
als kost en uitgave in het 
desbetreffende jaar.

De DVC hebben 
de achterstallige 
bijdragen geboekt na 
31 januari waardoor de 
budgettaire aanrekening 
niet meer mogelijk was. 
De bijdragen zullen vanaf 
2021 tevens als schuld 
worden geboekt.

253 Het gaat om een gebouw aan de Luttrebruglaan. Dit gebouw is ter beschikking gesteld van het Centrum voor 
Coördinatie en Dringende Opvang “Home Ariane”.

254 De overeenkomst voorziet daarnaast ook in een jaarlijkse (symbolische) vergoeding van 24,79 euro. 
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Eerste  
vermelding Opmerking Aanbeveling Antwoord van  

de instelling

2016 De voorschotten die 
worden overgeschreven 
naar de rekeningen van 
de kabinetten worden als 
begrotingsuitgave en kost 
beschouwd. De bedragen 
die de kabinetten 
in hetzelfde jaar 
terugstorten op rekening 
van de DVC worden in 
mindering gebracht van 
de uitgaven of kosten. 

De verantwoordingsstukken 
boeken als kost of als vaste 
activa en aanrekenen als 
begrotingsuitgave.

De DVC zullen hun 
huidige werkwijze 
behouden. Er wordt 
bij de kabinetten op 
aangedrongen om 
de niet gebruikte 
voorschotten voor 
31 december van het 
betreffende jaar terug te 
storten. 

2019 De materiële vaste 
activa in uitvoering 
betreffen investeringen 
aan het gebouw 
Belliardstraat 71 welke 
werden uitgevoerd 
voor de effectieve 
eigendomsoverdracht. 
Deze activa worden 
onterecht niet 
(of onvoldoende) 
afgeschreven. 

Gezien de 
eigendomsoverdracht van 
het gebouw plaats vond 
op 1 januari 2020 dienen 
de activa te worden 
overgeboekt naar de 
desbetreffende vaste activa 
rekening en dienen ze te 
worden afgeschreven.

De DVC zullen de nodige 
aanpassingen in de 
algemene rekening 
2021 opnemen.

2019 De uitgaven van de 
federale operatoren 
worden ingehouden op 
de dotaties vastgelegd 
in de bijzondere 
financieringswet. Over 
de interpretatie van 
het overgangsprotocol 
dat de inhoudingen 
regelde, is een dispuut 
ontstaan omtrent de 
inhoudingen voor het 
RIZIV (inhoudingen eerste 
kwartaal 2015 betreffen 
prestaties 2014). De FOD 
Financiën zou bijgevolg 
56 miljoen euro te veel 
hebben ingehouden. 

Toelichten van het dispuut 
in de jaarrekening.

De DVC zullen het 
dispuut toelichten in 
de jaarrekening 2021. 
Bijkomende inlichtingen 
zullen aan Iriscare 
worden gevraagd.

2019 Het voorschot 
(7.082.367 euro) dat de 
DVC in 2019 hebben 
betaald voor de aankoop 
van het gebouw 
Belliardstraat 71 werd 
onterecht als uitgave 
aangerekend.

De vooruitbetaling dient 
aangerekend te worden 
als een kredietverlening 
op ESR-code 8 en heeft 
dus geen impact op het 
vorderingensaldo.

De eigendomsoverdracht 
vond plaats op 
1 januari 2020. De eerste 
schijf diende echter in 
2019 te worden betaald 
volgens de bepalingen 
van het KB van 
21 maart 2019.
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Eerste  
vermelding Opmerking Aanbeveling Antwoord van  

de instelling

2016 Uitgaven met betrekking 
tot jaar N+1 werden 
aangerekend op de 
kredieten van het jaar N. 
Artikel 24 van het KB van 
11/12/2009 laat de keuze 
deze uitgaven aan te 
rekenen op het ogenblik 
van de boeking in de 
algemene boekhouding 
ofwel op het ogenblik dat 
ze eisbaar zijn. 

Aanrekeningsmethode 
verantwoorden en 
toelichten in de 
waarderingsregels. 
Consistente toepassing 
van de gekozen 
aanrekeningsmethode.

De gekozen 
aanrekeningsmethode 
wordt consistent 
toegepast. Dit heeft 
betrekking op (onder 
andere) toelagen die over 
twee begrotingsjaren 
gespreid zijn (voorbeeld: 
van 1 oktober N tot en 
met 30 september N+1)

2019 De schuld voor 
vakantiegeld wordt 
geboekt in de algemene 
boekhouding maar 
niet aangerekend als 
begrotingsuitgave.

Aanrekenen van de schuld 
als begrotingsuitgave.

De DVC zullen de provisie 
vakantiegeld vastleggen, 
maar voorzien geen 
vereffeningskredieten. 
De vereffeningskredieten 
zullen in het jaar 
van betaling van 
het vakantiegeld 
worden voorzien. Een 
alternatief is om de 
vereffeningskredieten 
wel meteen te voorzien 
en de betaling op een 
“dummy”-rekening 
te plaatsen en aan te 
wenden op het moment 
van de effectieve 
betaling van het 
vakantiegeld. Beide 
scenario's zullen ook 
met het Gewest worden 
besproken.

Bron: controleverslagen van het Rekenhof
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III.5 Geraamde impact van de vaststellingen en overzicht van de op-
merkingen

Uitsluitend op basis van de elementen die het Rekenhof identificeerde voor boekjaar 
2020 ziet de impact op het boekhoudkundige resultaat en op het begrotingsresultaat er als 
volgt uit:

Vaststelling Boekhoudkundig 
resultaat Begrotingssaldo

Gegevens	van	de	algemene	rekening	(a) 25.813.849 5.043.442

Aankoop gebouw Belliardstraat -15.778.317

Voorziening voor pensioenen en soortgelijke  
verplichtingen

256.000 -1.125.279

Niet opgenomen overuren -178.262

Financiering door Federale overheid van 
administratieve kosten mutualiteiten

-4.534.000 -4.534.000

Afgrenzing van de toegekende subsidies 11.984.465

Vereffening FAMIFED -27.835.571

Niet budgettair aangerekende kosten - onvoldoende 
begrotingskredieten

-4.171.954

Niet budgettair aangerekende kosten - Instituut Jules 
Bordet

-3.822.832 -3.822.832

Schuld vakantiegeld -60.856

Financiering van de ziekenhuisinfrastructuur 61.961.000
-55.244.694

RIZIV/RVA: aanrekening kosten federale operatoren -607.000

Totaal van de aanpassingen (b) 3.883.633 ‐51.397.765

Gecorrigeerde	resultaten	(a+b) 29.697.482 ‐46.354.323

Bron: berekeningen van het Rekenhof (in euro)

Alleen de op het begrotingssaldo geïdentificeerde aanpassingen kunnen het vorderingen-
saldo beïnvloeden.
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De opmerkingen in dit verslag kunnen als volgt worden samengevat.

Opmerking Aanbeveling Antwoord van de instelling

De DVC hebben enkel 
de in 2020 uitgevoerde 
termijnbetaling van 
4.347.975 euro voor de 
aankoop van het gebouw in 
de Belliardstraat 71 te Brussel 
budgettair aangerekend. 

De DVC dienen de volledige 
aanschaffingswaarde 
van 20.126.293 euro als 
investeringsuitgave aan te 
rekenen.

Werkwijze blijft behouden 
waardoor dit pas zal 
opgelost zijn in 2022.

De voorziening voor 
pensioenen bevat onterecht 
de reeds aangerekende 
pensioenverzekering van 
2020 voor 256.000 euro.

De aanleg van een voorziening 
dient op een correcte manier te 
gebeuren.

De DVC heeft in 
2020 de factuur voor de 
pensioenverzekering 
2020 ontvangen, 
vastgelegd en vereffend. 
Tevens werd het bedrag 
van 256.000 euro voor 
de pensioenverzekering 
2021 in een voorziening 
opgenomen. De vraag die 
gesteld moet worden, is 
dus of dit laatste bedrag al 
in een voorziening mocht 
worden opgenomen.

De DVC hebben de bijdragen 
voor pensioenen onterecht 
geboekt als voorziening en 
niet budgettair aangerekend.

De bijdragen moeten worden 
geboekt als schuld en dienen 
budgettair aangerekend te 
worden.

De DVC hebben 
de achterstallige 
bijdragen geboekt na 
31 januari waardoor de 
budgettaire aanrekening 
niet meer mogelijk was. 
De bijdragen zullen vanaf 
2021 tevens als schuld 
worden geboekt.

De DVC hebben de niet 
opgenomen overuren geboekt 
als voorziening en hebben ze 
niet budgettair aangerekend.

De bijdragen moeten worden 
geboekt als schuld en dienen 
budgettair aangerekend te 
worden.

De provisie overuren 
fluctueert jaarlijks en leidt in 
de meeste gevallen niet tot 
effectieve uitbetalingen. De 
DVC zullen wel het bedrag 
vastleggen, maar zullen 
geen vereffeningskrediet 
voorzien. 
Het bedrag van de niet 
opgenomen overuren 
fluctueert en zal om deze 
reden blijven geboekt 
worden als voorziening. 
Er zal hiervoor wel een 
vastlegging voorzien 
worden in 2021 welke bij 
daling van de voorziening 
kan verminderd worden.

De regularisatie van de schuld 
van de federale operatoren/
FOD Financiën ten bedrage 
van 44.794.633 euro werd 
enkel bedrijfseconomisch 
aangerekend. 

Het Rekenhof raadt de DVC aan 
om het INR in te lichten van de 
correctie zodat zij de nodige 
aanpassingen kunnen uitvoeren.

De DVC zullen het 
Instituut van de Nationale 
Rekeningen contacteren.
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Er is onduidelijkheid hoe 
de FOD Financiën de 
terugbetaling van de DVC 
van 29.719.495 euro heeft 
verwerkt (horizontaal protocol 
6e staatshervorming). Indien 
zou blijken dat de FOD 
Financiën deze terugbetaling 
niet heeft opgenomen in 
zijn overdragen saldi, zullen 
de DVC deze terugbetaling 
moeten verrekenen met de 
openstaande schuld.

Verder opvolgen van 
onduidelijkheid met de FOD 
Financiën en toelichten in de 
jaarrekening.

De DVC zullen deze 
onzekerheid in 2021 verder 
onderzoeken met de FOD 
Financiën.

Doordat de onderhandelingen 
over de financiering van de 
administratieve kosten van de 
mutualiteiten nog lopende zijn 
en de uitkomst dus onzeker is, 
hadden deze middelen niet als 
opbrengsten en ontvangsten 
mogen geboekt worden.

Schuldvorderingen mogen enkel 
geboekt worden als aan de 
voorwaarden van het vastgesteld 
recht is voldaan overeenkomstig 
artikel 36 van de OBBC.  

De DVC zullen de 
onzekerheid in de toekomst 
opnemen in de toelichting 
van de algemene rekening 
2021. Hiervoor dient 
bekeken te worden met 
de functioneel bevoegde 
leden van het Verenigd 
College (Maron & Van 
den Brandt) en de leden 
van het Verenigd College 
bevoegd voor de Begroting 
(Clerfayt & Gatz) of deze 
onderhandelingen worden 
voortgezet of stopgezet.

Kosten worden niet consistent 
toegewezen aan de bijhorende 
bedrijfseconomische 
rekeningen.

Het boeken van kosten in de 
resultatenrekening dient op een 
consistente manier te gebeuren. 

De DVC zal de 
toewijzing van kosten 
aan de bijhorende 
bedrijfseconomische 
rekeningen consistent 
proberen toe te wijzen.

De subsidies die de DVC 
toekent aan derden worden 
bedrijfseconomisch niet pro 
rata temporis over de duur van 
het subsidiebesluit geboekt.

Het spreiden van de 
aanrekening van de subsidies 
over de subsidieperiode in de 
bedrijfseconomische rekening.

De DVC zullen vanaf 
2022 proberen de kosten 
over de subsidieperiode 
te spreiden. Voor 2021 is 
het materieel zo goed als 
onmogelijk om dit nog 
recht te zetten.

De DVC boeken voor de 
kosten voor ondersteunende 
diensten geen bedragen meer 
in. De bijdrage van de DVC zit 
verwerkt in de werkingsdotatie 
aan Iriscare. Hoewel deze 
wijziging een impact heeft 
op de verschillende rubrieken 
van de algemene rekening, 
werd ze niet vermeld in de 
toelichting bij de jaarrekening.

Een wijziging van een aanrekening 
ten opzichte van het vorige 
boekjaar dienen toegelicht te 
worden in de algemene rekening.   

De DVC zullen in de 
algemene rekening 
2021 de gewijzigde 
aanrekeningsmethodiek 
toelichten. De DVC 
zullen ook de vraag aan 
Iriscare stellen of zij een 
onderscheid tussen DVC 
en Iriscare maken voor de 
aanrekening van kosten.
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In de Nederlandstalige versie 
van de algemene rekening 
vermeldt de bijlage bij de 
uitvoeringsrekening van de 
begroting een foutief bedrag 
van 2.660.249 euro aan 
geannuleerde vastleggingen 
bij de reconciliatie tussen 
de verwachte en de reële 
openstaande verbintenissen.

Correcte weergave van 
de vastleggingen in de 
Nederlandstalige en de Franstalige 
versie van de algemene rekening.

De DVC hebben het 
Nederlandstalig sjabloon 
aangepast. 

Naar aanleiding van de 
vereffening van FAMIFED 
hebben de DVC de 
terugbetalingen ten bedrage 
van 27.835.571 euro onterecht 
aangerekend als ontvangst. 

Terugbetalingen van eerder 
betaalde voorschotten en 
werkkapitaal mogen niet meer 
aangerekend worden als een 
ontvangst.

De ingehouden uitgaven 
voor het RIZIV en de RVA zijn 
enkel bedrijfseconomisch 
aangerekend en niet 
budgettair. 

De inhoudingen voor de uitgaven 
van de federale operatoren 
dienen zowel bedrijfseconomisch 
als budgettair aangerekend te 
worden. 

De DVC stellen zich de 
vraag wat dan het juiste 
bedrag van het vastgesteld 
recht is als dotatie van 
de FOD Financiën. Dit 
zou betekenen dat we 
elke maand meerdere 
verrichtingen moeten 
boeken. De vraag is ook 
wat andere overheden 
doen. Dit zal tevens worden 
besproken met onze 
kabinetten Begroting en de 
diensten van het Gewest.

De jaarlijkse 
beheersrekeningen van de 
rekenplichtige werden voor 
de boekjaren 2018 tot en met 
2020 niet aan het Rekenhof 
bezorgd.

Overeenkomstig artikel 
67, §  1, van de OBBC van 
21 november 2006 stellen de 
rekenplichtige een rekening op 
met afsluiting op 31 december van 
het jaar. 

De DVC proberen extra 
personeelsleden voor 
de directie BUDFIN 
aan te werven. Door de 
hoge werklast voor de 
rekenplichtige sinds de 
invoering van SAP was 
het onmogelijk om deze 
beheerrekeningen op te 
stellen.

De leden van het Verenigd 
College, bevoegd voor 
Financiën en de Begroting, 
hebben geen rekenplichtige 
aangesteld voor de 
bankrekening van bpost bank.

Aanstelling van een rekenplichtige 
voor de rekening bij bpost bank. 

Rekening bpost is stopgezet 
in 2021. De DVC menen 
dat voor deze rekening 
toch een rekenplichtige 
werd aangesteld en zullen 
de archieven nog eens 
raadplegen.

De instelling beschikt niet over 
een lijst met alle financiële 
actoren. 

Een lijst met alle financiële 
actoren met bijhorende 
benoemingsbesluiten beschikbaar 
stellen.

De DVC zullen een 
lijst met de financiële 
actoren (met bijhorende 
benoemingsbesluiten) 
samenstellen en 
beschikbaar stellen.
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Rekenplichtigen of hun 
vervangers hebben de 
mogelijkheid om autonoom 
bankverrichtingen uit te 
voeren zonder beperking qua 
bedrag. De handtekeningen-
bevoegdheden laten toe dat 
betalingen geautoriseerd 
kunnen worden door één 
enkele persoon. 

De DVC moeten 
internecontrolemaatregelen 
nemen om de risico’s op 
fraude in samenhang met hun 
betaalsysteem te beperken. 
Daarnaast dient een dubbele 
handtekeningbevoegdheid 
ingevoerd te worden.

Personeelstekort zorgt 
ervoor dat dit momenteel 
niet haalbaar is. Dit zou 
tevens een verlenging van 
de workflow betekenen.

In het verslag waarin artikel 7 
van de ordonnantie van 
14 december 2017 voorziet, 
is de inventaris van alle 
gesloten overheidsopdrachten 
onvolledig: de datum van de 
opdrachten en de opdrachten 
onder de 30.000 euro exclusief 
BTW ontbreken.

In de inventaris van gesloten 
overheidsopdrachten 
dienen de DVC alle gesloten 
overheidsopdrachten met 
vermelding van datum op te 
nemen.

De DVC zullen voor 
de algemene rekening 
2021 een volledig opgave 
opstellen.

Hoewel de regelgeving dit 
oplegt, hebben de leden van 
het Verenigd College, voor 
verschillende artikels voor de 
ordonnantie houdende de 
bepalingen die van toepassing 
zijn op de begroting, de 
boekhouding en de controle 
van 21 november 2016, nog 
geen besluit genomen.

Het Verenigd College dient een 
besluit te nemen in de bepalingen 
die opgelegd zijn door de OBBC.

De juridische dienst van 
de DVC zal dit verder 
opnemen.
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