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Vandaag publiceert het Rekenhof op zijn website en in het Staatsblad de lijsten met 
mandaten,  ambten  en  beroepen  uit  2018  van  de  openbare mandatarissen,  en  de 
lijsten van mandatarissen die geen aangifte van hun mandaten en  / of vermogen 
hebben gedaan. Dit is de eerste publicatie sinds de vernieuwing van de wetgeving. 
Het  aantal  aangifteplichtigen  is  sterk  toegenomen  en  vanaf  nu  publiceert  het 
Rekenhof ook de vergoedingen die mandatarissen ontvangen. Dit persbericht geeft 
uitleg bij de gepubliceerde gegevens.  

1  Van wie publiceert het Rekenhof gegevens?  

De publicatie van vandaag gaat over de mandaten, ambten en beroepen die in 2018 werden 
uitgeoefend  door  openbare mandatarissen  en  hoge  ambtenaren  van  federale,  regionale, 
provinciale  en  lokale overheidsdiensten  en  ‐instellingen  en  van het Europees parlement. 
Uiteraard worden  de  vermogensaangiften  van  deze mandatarissen  niet  gepubliceerd:  ze 
worden onder gesloten omslag door het Rekenhof bewaard. 

Door de nieuwe wetgeving moeten de bestuurders van vennootschappen of vzw’s waarop de 
overheid  een  overheersende  invloed  uitoefent  en  de  door  de  overheid  aangeduide 
bestuurders in private rechtspersonen, aangifte van al hun mandaten doen, op voorwaarde 
dat ze voor het mandaat van bestuurder vergoed worden. Bestuurders van intercommunales, 
die vroeger allemaal aangifteplichtig waren, moeten alleen nog een lijst indienen als ze voor 
hun mandaat bij de intercommunale worden vergoed. Een andere nieuwe categorie zijn de 
beleidsmedewerkers  van  regeringsleden  en  regeringscommissarissen.  Deze  nieuwe 
categorieën aangifteplichtigen hoeven echter geen vermogensaangifte  in  te dienen als ze 
geen ander aangifteplichtig mandaat of ambt uitoefenen.  

Door deze uitbreiding moesten ruim 3000 nieuwe mandatarissen vanaf 1 januari 2019 voor 
het eerst hun mandatenlijsten indienen met het oog op publicatie ervan. 

2  Welke lijsten wordt gepubliceerd? 

Het Rekenhof publiceert drie lijsten: 

Lijst  1  –Lijst  van mandaten,  ambten  en  beroepen  van  personen  die  in  2018,  al  dan  niet 
gedurende het hele jaar, een aangifteplichtig mandaat of ambt hebben uitgeoefend en die 
deze mandatenlijst hebben ingediend; 
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Deze  lijst  bevat  de  naam  en  voornaam  van  de mandataris,  alle  aangegeven mandaten, 
ambten en beroepen (instelling en benaming mandaat), eventuele begin of einddatum en de 
bijhorende vergoeding (brutobedrag of vork, zie vraag 5 verder). 

In  het  Belgisch  Staatsblad  wordt  deze  lijst  alfabetisch  op  naam  van  de  mandataris 
gepubliceerd. Per mandataris worden de mandaten alfabetisch per instelling weergegeven. 
Op  de  website  van  het  Rekenhof  kan  deze  lijst  bovendien  worden  geraadpleegd  per 
mandataris of per instelling waarin een mandaat werd uitgeoefend. 

 

Lijst 2 – Lijst van aangifteplichtigen die hun mandatenlijst niet hebben ingediend. 

Lijst 3 ‐ Lijst van aangifteplichtigen die hun vermogensaangifte niet hebben ingediend. 

Voor de lijsten 2 en 3 worden de naam en voornaam van de mandatarissen vermeld, en de 
gemeente waar ze zijn gedomicilieerd. 

De publicatie op de website van het Rekenhof gaat alleen over de mandaten, ambten en 
beroepen uitgeoefend in 2018. De informatie over de jaren 2005 tot 2017 is beschikbaar in 
het Belgisch Staatsblad. 

3  Waarom vind ik iemand niet terug in de lijsten?  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand niet in de lijsten voorkomt: 

 De  persoon  of  de  instelling  waar  hij  /  zij  een  mandaat  uitoefent,  valt  niet  onder 
toepassing van de wetgeving.  

 De  persoon  of de  instelling waar hij  /  zij  een mandaat uitoefent, werd niet  aan het 
Rekenhof  meegedeeld  door  de  daartoe  aangeduide  ambtenaren.  Immers,  niet  het 
Rekenhof, maar de wetgever bepaalt wie een mandatenlijst of vermogensaangifte moet 
indienen. Daartoe moeten de instellingen en diensten die onder de wetgeving vallen, de 
gegevens van de individuele aangifteplichtigen aan het Rekenhof meedelen. Vervolgens 
ziet het Rekenhof erop toe dat alle aldus meegedeelde aangifteplichtigen ook effectief 
binnen  de  wettelijke  termijnen  hun  informatie  bezorgen.  Personen  of  instellingen 
kunnen bij het Rekenhof, en in tweede instantie bij het betrokken parlement, betwisten 
dat ze onder de wetgeving vallen. 

 De persoon  is een bestuurder van een vzw of rechtspersoon die onder overheersende 
invloed van een lokale overheid staat of die door een lokale overheid werd aangesteld als 
bestuurder in een private rechtspersoon. Deze aangifteplichtigen ontbreken vooralsnog 
in  de  lijsten  omdat  de  uitvoeringsbepalingen  van  de wetgeving  nog  ontbreken. Het 
Rekenhof heeft dit probleem aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers gemeld. 

4  Kunnen de lijsten fouten bevatten? 

Het Rekenhof publiceert de mandaten, vergoedingen enz. zoals de aangifteplichtigen die 
hebben  ingediend,  zonder de  lijsten  inhoudelijk  te wijzigen, behalve dan voor manifeste 
materiële  fouten  of na  akkoord  van de  aangifteplichtige. Door de  elektronische  aangifte 
bevatten  de  lijsten  de  informatie  zoals  de  mandatarissen  die  hebben  ingediend  en 
gevalideerd,  maar  zeker  in  het  eerste  toepassingsjaar  kan  het  voorkomen  dat 
aangifteplichtigen er om technische redenen niet zijn in geslaagd hun gegevens correct of 
volledig te registreren. 
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5  Hoe komt het dat de vergoedingen zo sterk uiteenlopen, ook voor vergelijkbare 
mandaten? 

Aangifteplichtigen  zijn  zelf  verantwoordelijk  voor  de  juistheid  van  de  gepubliceerde 
vergoedingen.  Het  gaat  om  de  vergoedingen  die  ze  “rechtsreeks  of  onrechtstreeks” 
ontvangen voor de uitgeoefende mandaten, leidend ambten en beroepen. Voor welbepaalde 
door de wet aangeduide mandaten en ambten gaat het om het brutojaarbedrag, voor alle 
andere moet de grootorde van het brutojaarbedrag worden vermeld volgens vorken die in de 
wet zijn vastgelegd. Het Rekenhof wijzigt de aangegeven bedragen alleen na toestemming 
van de betrokken persoon. 

Er kunnen redenen zijn voor de soms opvallende verschillen: 

 De  aan  te  geven  vergoedingen  kunnen  verschillen  naargelang  van  de  persoonlijke 
situatie van de aangifteplichtige.  

 Per  mandaat  wordt  één  bedrag  vermeld,  dat  zowel  de  bezoldiging,  de 
onkostenvergoedingen of de voordelen  in natura moet bevatten. Bij de voorbereiding 
van  de  wetten  werd  het  begrip  “vergoeding”  ruim  ingevuld  (bezoldiging, 
vervangingsinkomen,  voordelen  van  alle  aard,  onkostenvergoedingen,…)  en  werd 
bovendien  de  link  gelegd met  de  bedragen  zoals  vermeld  op  de  fiscale  fiches.  De 
aangifteplichtige  moet  de  correctheid  van  de  gegevens  verifiëren  en  blijft  de 
eindverantwoordelijke. 

 De prorataregel wordt niet altijd  toegepast. Bij de voorbereiding van de wetten werd 
aangegeven dat de vergoeding prorata moet worden vermeld: wie voor een bepaalde 
periode  een  vergoeding  ontving,  moet  die  vergoeding  vermelden  zonder  ze  te 
extrapoleren voor een volledig jaar. 

6  Hoe komt het dat Waalse mandatarissen andere vergoedingen aangeven bij het 
Waals gewest dan bij het Rekenhof? 

Een specifieke regelgeving verplicht lokale mandatarissen van het Waals Gewest eveneens 
tot de aangifte van hun bezoldiging en hun voordelen in natura, die worden gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad en op de website van het Waals Gewest. Deze bedragen uit de Waalse 
lijsten  komen  niet  volledig  overeen  met  de  globale  vergoedingen  die  het  Rekenhof 
publiceert.  

7  Zullen  mensen  boetes  krijgen  als  ze  geen  of  te  laat  hun  mandaten  of 
vermogen indienen? 

Alleen als ze geen aangifte hebben gedaan. 

Door de gewijzigde wetgeving kan het Rekenhof administratieve boetes van 100 tot 1000 euro 
opleggen  aan  informatieverstrekkers  die  geen,  onvolledige  of  laattijdige  informatie 
overzonden of aan mandatarissen die geen mandatenlijst of vermogensaangifte indienden, 
een  onvolledige  mandatenlijst  indienden  of  laattijdig  een  mandatenlijst  of 
vermogensaangifte indienden. Deze boeten komen ten goede aan de schatkist.  

De eerste boetes zullen worden opgelegd vanaf maart 2020. 
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In dit eerste toepassingsjaar krijgen alleen personen waarvan het Rekenhof geen informatie, 
geen mandatenlijst of geen vermogensaangifte heeft ontvangen, een boete. Laattijdige of 
onvolledige aangiften worden niet beboet. Het Rekenhof heeft zich proactief opgesteld. Het 
heeft de betrokkenen meermaals gevraagd aan hun aangifteplicht  te voldoen. Bovendien 
werd informatie aangeboden via zijn website en ondersteuning per mail of via de telefonische 
helpdesk.  Het  Rekenhof  wil  op  die  manier  zoveel  mogelijk  correcte  en  volledige 
mandatenlijsten publiceren.  

8  Wanneer worden de volgende lijsten gepubliceerd? 

Ten laatste op 15 februari 2021 worden de lijsten gepubliceerd met de mandaten uitgeoefend 
in 2019.  

Informatie voor de pers  

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de 
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige 
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan 
de  parlementaire  vergaderingen,  aan  de  beheerders  en  aan  de  gecontroleerde  diensten. Als 
collaterale  instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk  ten opzichte van de 
overheden die het controleert.  


