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Inleiding 
In overeenstemming met artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van 
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat deelt het Rekenhof in het kader 
van zijn informatieopdracht inzake begrotingsaangelegenheden de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers zijn commentaar en opmerkingen mede waartoe het onderzoek 
van de ontwerpen van aanpassingen van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017 
aanleiding geeft1. De algemene toelichting, de middelenbegroting en de algemene 
uitgavenbegroting werden op 27 april aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
overgemaakt. Dit is vroeger dan de wettelijk voorgeschreven datum van 30 april2.  

Om de risico’s op materiële fouten of eventuele verkeerde interpretaties van 
begrotingsgegevens te beperken, hebben de minister van Begroting en de minister van 
Financiën vooraf een overzicht van de belangrijkste opmerkingen van het Rekenhof 
ontvangen3, waarop hun vertegenwoordigers hebben geantwoord in twee vergaderingen 
die op 18 mei 2017 georganiseerd werden.  

 
  

 

1 Parl. St. Kamer, 27 april 2017, DOC 54-2409/001 (algemene toelichting), Parl. St. Kamer, 27 april 2017, DOC 54 

2410/001 (middelenbegroting), Parl. St. Kamer, 27 april 2017, DOC 54 2411/001 (algemene uitgavenbegroting). 

2  Artikel 45 van de wet van 22 mei 2003. 

3  Cf. de brieven van het Rekenhof van 4 mei 2016 aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers met 

referenties A 5-3.711.880 B1 en A 5-3.711.880 L1. 
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DEEL I 

Ontwerp van begrotingsplan 2017 en 
algemene toelichting 
1 Schematische voorstelling 

 

Totale ontvangsten 116.165 Ontvangstenbegrotingen 95.867

Fiscale ontvangsten 111.627 Eigen ontvangsten 63.096

Niet fiscale ontvangsten 4.538 Ontvangsten geïnd door de Staat 324

Alternatieve financiering 13.684

Dotaties 18.762

  van de federale overheid 17.203

Afdrachten 61.139   van Entiteit II (Gewesten) 1.559

Naar de sociale zekerheid 14.008

Naar Entiteit II 43.347

Andere 3.784

= Middelenbegroting 55.026

Uitgaven 62.875 = Uitgavenbegrotingen 95.612

Dotaties aan de sociale zekerheid 17.203

Dotaties aan Entiteit II 12.338

Uitgaven departementen 21.935

Rijksschuld 11.399

= Begrotingssaldo -7.849 = Begrotingssaldo 255

Correcties vorderingensaldo 473 Correcties vorderingensaldo 551

Vorderingensaldo -7.376 Vorderingensaldo 806

ENTITEIT I

FEDERALE OVERHEID SOCIALE ZEKERHEID
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2 Macro-economische parameters 

De regering neemt voor de opmaak van de aangepaste begroting 2017 de ramingen van het 
Monitoringcomité van 10 maart 2017 als vertrekbasis. Dit comité maakte zijn ramingen op 
bij ongewijzigd reglementair kader. Het baseerde zich op de economische begroting van 
9 februari 2017, gepubliceerd door het Federaal Planbureau (hierna FPB). Het FPB raamt in 
de economische begroting van 9 februari 2017 de economische groei 2017 voor België op 
1,4% van het bbp4. Het schat de groei van de Europese economie in 2017 nu immers iets 
gunstiger in.  

Zowel de Europese Commissie (EC)5 als het Internationaal Muntfonds (hierna IMF)6 
verwachten recent voor 2017 dat de groei iets hoger zal zijn en deze zal oplopen tot 
respectievelijk 1,5% van het bbp en 1,6% van het bbp (dit is 0,1% en 0,2% hoger dan de 
raming van het FPB). 

Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 raamt de impact op het vorderingensaldo van België 
(entiteit I en entiteit II) van een mogelijk hogere groei van het bbp met +0,5% op +0,3% van 
het bbp7.  

Het Monitoringcomité maakte zijn ramingen op in de veronderstelling dat de spilindex in 
mei 2017 zal worden overschreden8. Het FPB bevestigde dit uitgangspunt in zijn meest 
recente inflatievooruitzichten9.  

3 Overeenstemming van de aangepaste begroting 2017 met het 
stabiliteitsprogramma 2017-2020 

België moet inzake overheidsfinanciën verschillende criteria in acht nemen die door het 
Europees begrotingspact zijn gedefinieerd, voornamelijk een nominaal vorderingensaldo 
van minder dan 3% van het bbp, een ritme van structurele sanering van de 
overheidsfinanciën op middellangetermijn en tot slot een stapsgewijze vermindering van 
het niveau van de overheidsschuld naar een referentiewaarde gelijk aan 60% van het bbp.  

België heeft eind april 2017 bij de Europese instanties zijn meerjarig stabiliteitsprogramma 
voor de periode 2017-2020 ingediend. In dit plan leggen de Belgische overheden het 
begrotingstraject voor de periode 2017-2020 vast in functie van hogervermelde criteria. De 
Europese Commissie zal binnenkort het nieuwe stabiliteitsprogramma beoordelen en 
publiceerde al haar lentevooruitzichten (zie punt 3.5). 

 

4 Het FPB publiceerde op 17 maart 2017 zijn economische vooruitzichten 2017-2022 waarin het de groei op 1,4% van 

het bbp voor 2017 raamt. Het FPB raamde in de economische begroting van begin september 2016 deze groei op 

1,2% van het bbp. Voor 2016 heeft het FPB in de economische begroting van 9 februari 2017 een economische 

groei van 1,2% vermeld, terwijl het FPB deze in september nog raamde op 1,4% van het bbp. 

5 European Economic Forecast, lente 2017, p. 62-63.  

6 World Economic Outlook Gaining Momentum, April 2017, p. 46.  

7 Stabiliteitsprogramma 2017-2020, p. 17-18. 

8 De laatste overschrijding van de spilindex dateert van mei 2016.  

9 Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het FPB de inflatievooruitzichten. De recentste actualisatie dateert 

van dinsdag 2 mei 2017. 
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Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 is gebaseerd op het advies van maart 2017 van de 
Hoge Raad van Financiën (hierna HRF) ter voorbereiding van het stabiliteitsprogramma10. 
Bij de opmaak van dit advies heeft de HRF zich gesteund op de economisch vooruitzichten 
2017-2022 van het FPB11. 

De federale regering detailleert in de algemene toelichting van 27 april 2017 het 
(aangepaste) begrotingstraject 2017 voor entiteit I (federale Staat en Sociale Zekerheid). 

Het Rekenhof analyseert hierna in hoeverre de voorstellen die de federale regering in de 
algemene toelichting heeft opgenomen, in overeenstemming zijn met de verplichtingen die 
in het stabiliteitsprogramma 2017-2020 zijn aangegaan.  

3.1 Stabiliteitsprogramma 2017-2020  

Belgische begrotingscoördinatie en verdeling van de inspanningen 2017-2020 
Het Overlegcomité federale regering en gemeenschaps- en gewestregeringen (het 
Overlegcomité) nam op 28 april 2017 akte van het stabiliteitsprogramma, maar keurde dit 
niet goed12 13. De federale ministerraad keurde het federale traject van het 
stabiliteitsprogramma 2017-2020 wel goed (eveneens op 28 april 2017). De ministerraad 
bevestigde hiermee zijn intentie om het federale traject integraal uit te voeren.  

Het Rekenhof merkt op dat het stabiliteitsprogramma 2017-2020 geen verdeling bevat van 
de te leveren inspanningen voor de verschillende gemeenschappen en gewesten (en de 
lokale overheden) van entiteit II. 

Volgens artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 moet de HRF 
jaarlijks evalueren of de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten hun 
doelstellingen hebben nageleefd. Aansluitend op de evaluatie van de doelstellingen moet 
de Raad aanduiden wie op significante wijze afwijkt van haar doelstelling. Bij gebrek aan 
een formele goedkeuring van de doelstellingen kan deze evaluatie niet gebeuren14. 

Begin dit jaar wees de Europese Commissie er op dat door het ontbreken van het formeel 
akkoord de haalbaarheid van het uitgestippelde traject van structurele verbetering in het 
gedrang kan komen15.  

 

10  Advies begrotingstraject ter voorbereiding van het stabiliteitsprogramma 2017-2020, Hoge Raad van Financiën, 

Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, maart 2017. 

11 Economische vooruitzichten 2017-2022, Federaal Planbureau, 17 maart 2017. 

12 Artikel 2, §4, van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de 

Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1, van 

het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie stelt dat de 

vaststelling van de individuele budgettaire doelstellingen in nominale en structurele termen moet worden 

goedgekeurd door een beslissing van het Overlegcomité. 

13 Dit was ook het geval in 2015 en 2016. 

14 Zie ook Principes van de Afdeling betreffende haar evaluatieopdracht ingevolge het Samenwerkingsakkoord van 

13 december 2013 en bepaling van de significante afwijking per akkoordsluitende partij, Hoge Raad van Financiën, 

Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, 26 januari 2016. 

15 Werkdocument SWD (2017) 67 final van de diensten van de Commissie, Landverslag België 2017 bij Mededeling 

COM(2017) 90 final van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank en de 

Eurogroep, Europees semester 2017: beoordeling van groei-uitdagingen, preventie en correctie van macro-
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Traject stabiliteitsprogramma 2017-2020 
Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 van België beoogt voor de gezamenlijke overheid een 
structureel begrotingsevenwicht vanaf 2019. Dit is een jaar later dan eerder gepland. 
Tegenover het ontwerpbegrotingsplan van België van oktober 2016 daalt echter de nog 
vanaf 2017 te realiseren structurele verbetering om het structureel evenwicht te bereiken 
van 2,4% naar 1,98% van het bbp. Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 vertrekt immers van 
een minder negatief structureel saldo voor 2016 (+0,42% van het bbp waarvan +0,10% voor 
entiteit I en +0,32% entiteit II). 

Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 bedragen de te leveren structurele inspanningen 
respectievelijk 1%, 0,62% en 0,36% van het bbp (tegenover 1,3%, 1,1% en 0% in het 
ontwerpbegrotingsplan van oktober 2016). Hierdoor zal eind 2017 het structureel tekort en 
het vorderingentekort maximaal 0,98% (0,94% voor entiteit I en 0,04% voor entiteit II) en 
1,57% (1,51% voor entiteit I en 0,06% voor entiteit II) van het bbp bedragen. 

Volgens het stabiliteitsprogramma zal de schuldgraad in 2017 afnemen met 0,7% van 
105,9% tot 105,2% van het bbp (zie verder punt 3.4). 

Onderstaande tabel vermeldt de vooropgezette percentages voor het vorderingensaldo en 
het structureel saldo. 

Tabel – Structureel saldo en vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (in percentages van het bbp) 

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 

Vorderingensaldo – 
gezamenlijke overheid 

-2,62 -1,57 -0,73 -0,20 -0,07 

Entiteit I -2,68 -1,51 -0,30 -0,14 -0,05 

Entiteit II 0,06 -0,06 -0,43 -0,06 -0,02 

Structureel saldo – 
gezamenlijke overheid 

-1,98 -0,98 -0,36 0,00 0,00 

Entiteit I -1,99 -0,94 -0,34 0,00 0,00% 

Entiteit II 0,01 -0,04 -0,02 0,00 0,00% 

Bron: Het stabiliteitsprogramma van België 2017-2020, p. 13  

Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 is gebaseerd op de doelstellingen die de HRF in april 
2017 voorstelde16. De HRF had in zijn advies twee mogelijke trajecten voorgesteld: 

 een aanbevolen traject waarbij de HRF voorstelt de nog te leveren inspanning (van 2% 
van het bbp) gelijkmatig te verdelen over 2017 en 2018 (een structurele inspanning van 
telkens 1% van het bbp); 

                                                                                                                                                               

economische onevenwichtigheden en resultaten van diepgaande evaluaties ingevolge Verordening (EU) nr. 1176/2011 

Europese Commissie, p. 21-22. 

16 Advies begrotingstraject ter voorbereiding van het stabiliteitsprogramma 2017-2020, Hoge Raad van Financiën, 

Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, maart 2017. 
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 een minimaal traject waarbij de HRF voorstelt de nog te leveren inspanning (van 2% 
van het bbp) te verdelen over 2017, 2018 en 2019 (respectievelijk 1% in 2017, 0,8% in 
2018 en 0,2% in 2019). 

Beide trajecten van de HRF beogen vanaf 2018 een vermindering van de overheidsschuld 
met gemiddeld over drie jaar elk jaar 1/20ste van het verschil tussen de bestaande schuld en 
de te bereiken 60% van bbp. Hierdoor zal België vanaf 2018 het schuldcriterium in de 
prospectieve benadering (forward looking 2018-2020) respecteren17. In het eerste aanbevolen 
traject is er hierop nog een beperkte marge, in het tweede minimale traject niet.  

Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 leunt dicht aan bij het minimaal traject van de HRF 
maar vermindert de inspanning in 2018 ten nadele van de inspanning in 2019 
(respectievelijk -0,2% en +0,2% van het bbp). Hierdoor zal België volgens het 
stabiliteitsprogramma vanaf 2019 (forward looking 2019-2021) aan het schuldcriterium in de 
prospectieve benadering voldoen. 

Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 houdt nog geen rekening met de verkoop van een 
gedeelte van de BNP Paribas aandelen. Indien de regering ervoor opteert de opbrengsten 
uit deze verkoop voor de schuldafbouw aan te wenden, dan zal de schuld met 0,5% van het 
bbp dalen. 

Strategische investeringen 
Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 stelt dat de federale overheid in samenwerking met 
de gemeenschappen en de gewesten een dialoog wil aangaan met de Europese Commissie 
over de begrotingsmatige behandeling van strategische investeringen. Volgens het 
stabiliteitsprogramma heeft de uitkomst van deze dialoog een bepalend belang voor de 
naleving van het traject van het stabiliteitsprogramma18.  

Het stabiliteitsprogramma geeft daarnaast ook een overzicht van een aantal nog te 
realiseren belangrijke investeringen waaraan, naast bijkomende uitgaven, ook belangrijke 
terugverdieneffecten zijn verbonden19. Het Rekenhof wijst erop dat deze bijkomende 
uitgaven en terugverdieneffecten niet volledig zijn opgenomen in het 
stabiliteitsprogramma 2017-2020. Wat het meerjarig begrotingstraject betreft, steunt het 
stabiliteitsprogramma 2017-2020 onder meer op het rapport van het FPB met de 
economische vooruitzichten 2017-2022. Dit rapport bevat een overzicht van de hypothesen 
waar het in zijn meerjarige projecties rekening mee heeft gehouden. Volgens het FPB 
zouden de betalingen in 2020 van start gaan voor het investeringsprogramma van Defensie, 
maar er wordt geen rekening gehouden met de financiering van de voltooiing van de GEN-
werkzaamheden20.  

 

17 In principe moest België dit criterium al respecteren vanaf 2016, dit is het einde van de driejarige 

overgangsperiode na de beëindiging van de buitensporigetekortenprocedure (BTP) in 2014. 

18 Stabiliteitsprogramma p. 2. 

19 Stabiliteitsprogramma p. 39 (ondersteuning van de investeringen) en p. 46-70 (Bijlage 5 – Het verwachte 

economische rendement van niet-defensie gerelateerde overheidsinvesteringsprojecten die aanzienlijke 

budgettaire gevolgen hebben) . 

20 Zie Economische vooruitzichten 2017-2022, Federaal Planbureau, 17 maart 2017, p.1. 



Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 2017 / 11 

 

 

 

 

3.2 Verbetering van het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid en van 
entiteit I (2015-2017) 

Raming vorderingensaldo 2017 
Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 raamt dat het vorderingentekort in 2017 zal afnemen 
met 1,05% van het bbp tot -1,57% van het bbp (waarvan -1,51% van het bbp voor entiteit I en 
-0,06% van het bbp voor entiteit II). 

Volgens de berekening van april 2017 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen 
(hierna INR) bedraagt het vorderingensaldo 2016 -2,62% van het bbp.  

Onderstaande tabel vermeldt de percentages voor het vorderingensaldo van de 
verschillende entiteiten alsook de evolutie van deze percentages voor de periode 2015-2017. 

Tabel – Vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid 2015-2017 (in percentages van het bbp)  

 

Jaar 

Saldi Verbetering ten opzichte 
van voorgaand jaar 

201521 2016 2017 2016-
2015 

2017-
2016 

2017-
2015 

Vorderingensaldo – 
gezamenlijke overheid 

-2,51 -2,62 -1,57 -0,11 +1,05 +0,94 

Entiteit I -2,29 -2,68 -1,51 -0,39 +1,17 +0,78 

Entiteit II -0,22 0,06 -0,06 0,28 -0,12 +0,16 

Bron: Rekenhof (op basis van het stabiliteitsprogramma van België 2017-2020, p. 13 en de 
berekening van het vorderingensaldo volgens het concept HRF door het INR van april 2017) 

De algemene toelichting bij de aangepaste begroting raamt het vorderingensaldo van 
entiteit I eveneens op -1,51% van het bbp of op -6.570 miljoen euro (waarvan -7.376 miljoen 
euro voor de federale overheid en +806 miljoen euro voor de Sociale Zekerheid)22.  

De regering nam naar aanleiding van de begrotingscontrole 2017 voor 347 miljoen euro 
maatregelen met een impact op het vorderingensaldo23. Het betreft voornamelijk: 

 fiscale maatregelen (+578 miljoen euro); 

 bijkomende asielprovisie (-232 miljoen euro); 

 nieuwe initiatieven (-60 miljoen euro). 

Het Rekenhof wijst erop dat de algemene toelichting geen melding maakt van de resultaten 
van de berekening van april 2017 van het INR van het vorderingensaldo 2016 voor entiteit I 
volgens het concept HRF (-2,68% van het bbp of op -11.301 miljoen euro waarvan -11.216 
miljoen euro voor de federale overheid en -85 miljoen euro voor de Sociale Zekerheid). De 
algemene toelichting vermeldt voor het vorderingensaldo 2016 immers nog de cijfers van 

 

21 Zie EDP rapportering van het INR van 18 april 2017 en de persmededeling van het INR van 21 april 2017.  

22 Algemene toelichting, p. 13. 

23 Zie verder punt 3.3. 
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het Monitoringcomité van 10 maart 2017 (-2,55% van het bbp of op -10.757 miljoen euro 
waarvan -10.642 miljoen euro voor de federale overheid en -115 miljoen euro voor de Sociale 
Zekerheid)24. Het was immers voor de FOD BOSA niet meer mogelijk het parlementair stuk 
nog aan te passen aan de recente berekening van het vorderingensaldo 2016 door het INR25. 
Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 houdt hiermee wel al rekening.  

Het verschil tussen het vorderingensaldo 2016 voor entiteit I volgens hetgeen het 
Monitoringcomité had voorzien (-10.757 miljoen euro) en de uiteindelijke realisatie 
conform de berekening van het INR (-11.301 miljoen euro) bedraagt -544 miljoen euro. Het 
verschil is voornamelijk toe te schrijven aan de fiscale ontvangsten, die volgens kasbasis 
uiteindelijk 113 miljoen euro lager liggen. Ook de correctie voor de overgang van kasbasis 
naar ESR voor de fiscale rijksmiddelen is lager. 

Uitgangspunten bij berekening van het vorderingensaldo 2017 bij ongewijzigd beleid 
In zijn advies over het stabiliteitsprogramma 2017-2020 wijst de HRF op het verschil tussen 
de berekening van het Monitoringcomité en het FPB van het vorderingensaldo 2017 bij 
ongewijzigd beleid26. Volgens het rapport van het Monitoringcomité van 10 maart 2017 
bedraagt het vorderingensaldo 2017 bij ongewijzigd beleid voor de gezamenlijke overheid 
-1,77% van het bbp (-7.684 miljoen euro), terwijl het FPB uitgaat van een vorderingensaldo 
bij ongewijzigd beleid van -1,86% (-8.106 miljoen euro). Het rapport van het 
Monitoringcomité vormde het referentiepunt van de federale regering in haar 
begrotingscontrole. 

Het FPB houdt in zijn rekening slechts rekening met een onderbenutting van 600 miljoen 
euro, terwijl het Monitoringcomité uitgaat van een onderbenutting van 910 miljoen euro. 
Het FPB stelt dat het op het moment van de opmaak van zijn rapport over geen informatie 
beschikte over de precieze modaliteiten van de onderbenutting 2017. Het merkt bovendien 
op dat de onderbenutting in 2016 (1.087 miljoen euro) gedeeltelijk toe te schrijven is aan de 
onderbenutting van de provisie (449 miljoen) die in grote mate betrekking heeft op niet-
recurrente uitgaven (asiel en migratie). 

Het Monitoringcomité handhaaft wel een onderbenutting van 910 miljoen euro op basis 
van de gerealiseerde onderbenutting uit het verleden, aangezien de opgelegde 
doelstellingen terzake tot nog toe altijd gehaald werden. 

Ook de wijze waarop het FPB de opbrengsten van de strijd tegen de fiscale en sociale 
fraude in rekening brengt, verschilt. Het FPB houdt enkel rekening met de opbrengst zoals 
vooropgezet door het ramingsmodel (endogeen resultaat) en niet met de exogene effecten 
van de bijkomende regeringsmaatregelen.  

3.3 Verbetering van het structueel saldo van de gezamenlijke overheid en van 
entiteit I (2015-2017) 

In tegenstelling tot het vorderingensaldo worden voor het bepalen van het structureel 
saldo de effecten van de economische conjunctuur en van de one-off-maatregelen 

 

24 Algemene toelichting, p. 27 en 38. 

25 De persmededeling van het INR dateert van 21 april 2017 en de algemene toelichting van 27 april 2017. 

26 Advies begrotingstraject ter voorbereiding van het stabiliteitsprogramma 2017-2020, Hoge Raad van Financiën, 

Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, maart 2017, p. 59-60. 
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geneutraliseerd. Het structureel saldo kan dus beter rekenschap geven van het effect op 
middellange en lange termijn van de begrotingsbeslissingen van de overheid.  

De Europese Commissie stemde naar aanleiding van de opmaak van het vorige 
stabiliteitsprogramma in met een minimale verbetering van het structureel tekort van 0,6% 
van het bbp per jaar, dit is voor 2016-2017 samen een vermindering van 1,2%27.  

Het stabiliteitsprogramma 2017-2020 raamt dat het structureel tekort in 2017 zal afnemen 
met 1% van het bbp (waarvan 1,05% voor entiteit I en -0,05% voor entiteit II) tot -0,98% van 
het bbp. Volgens het stabiliteitsprogramma is daarnaast het structureel tekort in 2016 
afgenomen met 0,30% van het bbp (waarvan 0,16% voor entiteit I en 0,14% voor entiteit II). 
Voor de periode 2015-2017 zal het structureel tekort dus afnemen met 1,30% van het bbp 
(waarvan 1,21% voor entiteit I en 0,09% voor entiteit II). 

De structurele verbetering van 1% voor 2017 ligt hoger dan deze welke in de loop van de 
voorbije jaren werden gerealiseerd, namelijk 0,6% van het bbp in 2012, 0,7% van het bbp in 
2013, 0,2% van het bbp in 2014 en 2015 en 0,3% van het bbp in 2016 (dit is van -4% van het 
bbp in 2011 tot -2% van het bbp in 201628).  

Onderstaande tabel vermeldt de percentages voor het structureel saldo van de 
verschillende entiteiten en de evolutie van deze percentages voor de periode 2015-2017. 

Tabel – Structureel saldo van de gezamenlijke overheid 2015-2017 (in percentages van het bbp)  

 

Jaar 

Saldi Verbetering ten opzichte 
van voorgaand jaar 

201529 2016 2017 2016-
2015 

2017-
2016 

2017-
2015 

Structureel saldo – 
gezamenlijke overheid 

-2,28 -1,98 -0,98 +0,30 +1,00 +1,30 

Entiteit I -2,15 -1,99 -0,94 0,16 +1,05 +1,21 

Entiteit II -0,13 +0,01 -0,04 0,14 -0,05 +0,09 

Bron: Rekenhof (op basis van het stabiliteitsprogramma van België 2017-2020, p. 13) 

De algemene toelichting bij de aangepaste begroting raamt het structureel saldo van 
entiteit I voor 2017 eveneens op -0,94% van het bbp of op -4.066 miljoen30 31.  

 

27 Aanbeveling van de Europese Raad van 12 juli 2016 over het nationale hervormingsprogramma van België voor 

2016 en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2016 van België. 

28 Economische vooruitzichten 2017-2022, Federaal Planbureau, 17 maart 2017, p. 25. 

29 De structurele saldi 2015 zoals hier vermeld in de tabel zijn berekend op basis van de structurele verbeteringen 

2016 en de structurele saldi 2016 van in het stabiliteitsprogramma. 

30 In de algemene toelichting (p. 13) is dit 0,93% van het bbp, het verschil van 0,01% vloeit voort uit een afronding 

(rekening houdend met het geraamde bbp 2017 volgens het INR van 18 april 2017 van 434.975 miljoen euro 

bedraagt het geraamde vorderingensaldo van entiteit I immers 0,935% van het bbp).  
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De federale overheid beoogt, zoals naar aanleiding van de initiële begroting 2017, een 
structurele verbetering van 1,2% voor de periode 2015-2017. Het Monitoringcomité van 
10 maart 2017 berekende dat hiervoor een bijkomende structurele inspanning nodig was 
van 313 miljoen euro. 

Hoewel geen rekening werd gehouden met de veiligheidsmarge (of "buffer") en met de 
flexibiliteitsclausule (respectievelijk -739 miljoen euro en +257 miljoen euro)32, besliste de 
regering een buffer te behouden voor de fiscale ontvangsten. Op basis van een recentere 
inschatting van de parameters voor de raming van die ontvangsten bleef die marge beperkt 
tot ongeveer 3/4de van de vorige buffer (558 miljoen euro). Naast het bedrag zoals geraamd 
door het Monitoringcomité van 313 miljoen euro om het structureel saldo van entiteit I in 
de periode 2015-2017 te verbeteren met 1,2% legt de regering dus in totaal een inspanning 
van 871 miljoen euro op33. 

De regering zal voor 2017 ook de toepassing van de flexibiliteitsclausule vragen voor 426 
miljoen euro, waarvan 232 miljoen euro met betrekking tot de asielcrisis en 194 miljoen 
euro met betrekking tot de strijd tegen terrorisme34. Dit bedrag van 426 miljoen euro (of 
0,10% van bbp) is niet begrepen in de hogervermelde structurele verbeteringen. In de 
veronderstelling dat de federale Staat geen gebruik zal kunnen maken van de 
flexibiliteitsclausule, zal de federale buffer dalen tot 132 miljoen euro35 (0,03% van het bbp).  

3.4 Vooropgezette verbetering van de schuldgraad 

Het INR becijferde de overheidsschuld voor 2016 in zijn laatste kennisgeving in verband 
met de buitengewone tekortenprocedure op 446,8 miljard euro of 105,9% van het bbp36.  

Hoewel het stabiliteitsprogramma ervan uitgaat dat de schuldgraad in 2017 zal afnemen 
met 0,7% (van 105,9% tot 105,2% van het bbp)37, gaat de algemene toelichting uit van een 
daling met 0,3% (van 105,9% tot 105,6% van het bbp)38.  

Dat verschil van 0,4% vloeit voort uit het feit dat het stabiliteitsprogramma al rekening 
houdt met het genormeerd vorderingensaldo van entiteit II (-272 miljoen euro) terwijl de 
algemene toelichting zich baseert op het vorderingensaldo van entiteit II bij ongewijzigd 
beleid, dat werd geraamd door het Monitoringcomité van maart 2017 (-767 miljoen euro). 
Bovendien houdt het stabiliteitsprogramma rekening met exogene, door de HRF 
aanbevolen factoren (1% van het bbp), terwijl de algemene toelichting de raming van de 
FOD Beleid en Ondersteuning (1,2% van het bbp) behoudt. 

                                                                                                                                                               

31 De algemene toelichting houdt voor entiteit I rekening met een structurele verbetering van 1,24%, dit is van 

-2,17% in 2015 naar -0,93% in 2017 (zie algemene toelichting, p. 8-13 – Bepaling van de doelstelling voor 2017). Het 

verschil met de structurele verbetering van entiteit I zoals opgenomen in het stabiliteitsprogramma (1,21% van het 

bbp) vloeit voornamelijk voort uit de beginsituatie (ingevolge recentere bepalingen van het vorderingensaldo) en 

uit de afronding zoals vermeld in voorgaande voetnoot.  

32 Zie ook commentaar van het Rekenhof naar aanleiding van de initiële begroting 2017.  

33 Algemene toelichting, p. 10. 

34 Zie algemene toelichting, p. 12-13. 

35 Dit is 558 miljoen euro min 426 miljoen euro. 

36 Zie EDP rapportering van het INR van 18 april 2017 en de persmededeling van het INR van 21 april 2017.  

37 Stabiliteitsprogramma 2017-2020, p. 16. 

38 Algemene toelichting, p. 13. 
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Tabel – Geraamde evolutie van de overheidsschuld 2015-2017 (in % bbp) 

 2015 2016 2017 

Stabiliteitsprogramma    

Schuldgraad 106,0 105,9 105,2 

Evolutie van de schuldgraad  -0,1 -0,7 

- waarvan endogeen 
 -0,3 -1,7 

- waarvan exogeen 
 0,2 1,0 

Algemene toelichting    

Schuldgraad 106,0 105,9 105,6 

Evolutie van de schuldgraad  -0,1 -0,3 

- waarvan endogeen 
 -0,3 -1,6 

- waarvan exogeen 
 0,2 1,2 

Bron: Stabiliteitsprogramma, p. 16 en algemene toelichting, p. 13 

3.5 Analyse van het stabiliteitsprogramma door de Europese Commissie 

De Europese Commissie raamt in haar lentevooruitzichten het vorderingentekort van 
België in 2017 op -1,9% van het bbp (in plaats van -1,6%), het structureel tekort op -1,6% van 
het bbp (in plaats van -1,0%) en de schuldgraad op 105,6% van het bbp (in plaats van 
105,2%). Een verschil van 0,3% op de financieringsbehoefte en het structureel saldo vloeit 
voort uit de impact van bepaalde maatregelen die volgens de Commissie beperkter zal zijn. 

Bovendien is de correctie voor de cyclische component voor de compensatie van de 
negatieve output gap die de Europese Commissie toepast, voor de gezamenlijke Belgische 
overheid systematisch ongeveer 0,3% van het bbp lager. Dit verklaart waarom het 
structureel saldo steeds ongeveer bijkomend 0,3% van het bbp negatiever is. Het 
structureel saldo 2017 in de reeds vernoemde lentevooruitzichten wijkt hierdoor dus met 
0,6% van het bbp af van deze in het stabiliteitsprogramma.  

De Europese Commissie was overigens van oordeel dat de structurele verbetering waarin 
het ontwerpbegrotingsplan voor 2017 voorzag, kaderde in het traject voor de 
verwezenlijking van het begrotingsevenwicht op voorwaarde dat België de in dat plan 
opgenomen verbintenissen nakomt39. 

De Commissie ging ervan uit dat België in 2016 van het traject zou afwijken en betwijfelde 
of België in 2017 in staat zou zijn zijn verbintenissen na te komen, meer bepaald omdat het 

 

39  Zie Commission opinion on the Draft Budgetary Plan of Belgium, Europese Commissie, 16 november 2016 en de 

bijhorende analyse Commission staff working document, Analysis on the draft budgetary plans of Belgium, Europese 

Commissie, 16 november 2016. 
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ontwerp van begrotingsplan geen precieze verdeling bevatte van de 
begrotingsinspanningen tussen de diverse Belgische overheden. Het stabiliteitsprogramma 
2017-2020 maakt evenwel geen melding van een dergelijke verdeling. 

3.6 Algemene samenvatting 

Tabel – Overzicht van de begrotingsdoelstellingen (in % van het bbp) 

 Entiteit I Entiteit II Entiteiten I 
en II 

Advies HRF 

Gecumuleerde nominale verbetering 2016-2017 

Gecumuleerde structurele verbetering 2016-
2017 

 

0,8 

1,1 

 

0,2 

0,1 

 

1,0 

1,2 

Verbetering overheidsschuld 2017   0,8 

Structurele verbetering 2018: aanbevolen traject 

– minimaal traject 

  1,0 - 0,8 

Structurele verbetering 2019: aanbevolen traject 
– minimaal traject 

  0,0 - 0,2 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 

Gecumuleerde nominale verbetering 2016-2017 

Gecumuleerde structurele verbetering 2016-
2017 

 

0,8 

1,2 

 

0,2 

0,1 

 

1,0 

1,3 

Verbetering overheidsschuld 2017 (voor verkoop 
aandelen BNP Paribas) 

  0,7 

Structurele verbetering 2018   0,6 

Structurele verbetering 2019   0,4 

Aanbeveling van de Europese Commissie 
(2016) 

Gecumuleerde structurele verbetering 2016-
2017 

   

 
1,2 

Lentevooruitzichten Europese Commissie 
(2017)  

Gecumuleerde nominale verbetering 2016-2017 

Gecumuleerde structurele verbetering 2016-
2017 

   

 
0,6 

0,7 

Verbetering overheidsschuld 2017   0,3 

Evolutie structureel saldo 2018 bij ongewijzigd 
beleid (2019 niet beschikbaar) 

  -0,4 
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4 Begrotings- en vorderingensaldo 

4.1 Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid 

De federale overheid raamt in de algemene toelichting bij de aangepaste begroting 2017 het 
begrotingssaldo 2017 op -7.849 miljoen euro40 en het vorderingensaldo 2017 op -7.376 
miljoen euro. In de algemene toelichting geeft tabel 16 een overzicht van de samenstelling 
van dit vorderingensaldo41. Voor de samenstellende delen van dit saldo raamt de federale 
overheid de fiscale ontvangsten en de interestlasten rechtstreeks op ESR-basis. Ze raamt de 
niet-fiscale ontvangsten en de primaire uitgaven daarentegen op kasbasis, waarbij ze de 
nodige ESR-correcties aanbrengt. 

Ter verduidelijking van de toelichting geeft onderstaande tabel de samenstelling van het 
begrotings- en vorderingensaldo schematisch weer. 

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

Omschrijving Initiële begroting 2017 Aangepaste begroting 2017 

 
Vorderingen- 

saldo 

Begrotings- 

saldo 

Vorderingen- 

saldo 

Begrotings- 

saldo 

Fiscale ontvangsten, geraamd volgens ESR 114.787 114.787 115.112 115.112 

- Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing -3.008 -3.008 -2.897 -2.897 

- Verschil tussen ESR en kas  -384  -588 

Subtotaal: fiscale ontvangsten inclusief de 
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing 

111.779 111.395 112.215 111.627 

- Afdrachten van fiscale ontvangsten -61.410 -61.410 -61.123 -61.123 

- ESR-correctie op de afdrachten van de 
  fiscale ontvangsten 

-7  -7  

Fiscale middelen  50.362 49.985 51.085 50.504 

     

Niet-fiscale, geraamd op kasbasis 4.506 4.506 4.538 4.538 

- Afdrachten van niet-fiscale ontvangsten -15 -15 -16 -16 

- Correctie ESR-code 8 ontvangsten -627  -656  

- Correctie moment van registratie +311  -75  

Niet-fiscale middelen  4.175 4.491 3.791 4.522 

     

 

40  Algemene toelichting, p. 5. 

41  Algemene toelichting, p. 27. 
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Algemene uitgavenbegroting, 

vereffeningskredieten sectie 01 tem 46 
-50.353 -50.353 -51.476 -51.476 

- Correctie voor de in deze kredieten 

  vervatte interesten 
+49 +49 +48 +48 

- Onderbenutting +910  +910  

- Bni-bijdrage (sectie 52) -3.006  -2.875  

- Primaire uitgaven van de schuldbegroting 

  (sectie 51)
 42

 
-32 -32 -37 -39 

- Correctie ESR-code 8 uitgaven +128  +128  

- Correctie moment van registratie +141  +143  

Primaire uitgaven  -52.163 -50.336 -53.159 -51.467 

     

Interestlasten, geraamd volgens ESR 

(sectie 51) 
-9.137 -9.137 -9.286 -9.286 

- Correctie interesten van andere secties -49 -49 -48 -48 

- Correctie interesten van te consolideren 

  instellingen 
-25  -25  

Interestlasten  -9.211 -9.186 -9.359 -9.334 

     

Primair saldo te consolideren 

instellingen 
184  169  

Onverdeelde correcties 59  97  

ESR-code 8 uitgaven van sectie 51 

(exclusief aankoop van effecten in het 

kader van het schuldbeheer) 

 -1.997  -2.074 

Interesten op reserves Zilverfonds 

(sectie 51)
43

 
 -696  0 

     

Saldo federale overheid -6.594 -7.739 -7.376 -7.849 

Bron: Algemene toelichting en Rekenhof  

Aan de hand van de commentaar in de algemene toelichting en aanvullende info van de 
FOD Beleid en Ondersteuning heeft het Rekenhof vastgesteld dat de meeste van de 
bovenstaande correcties voldoende onderbouwd zijn.  

 

42  De primaire uitgaven van de schuldbegroting bevatten bij de aangepaste begroting 2017 onder meer 37,1 miljoen 

euro werkingsuitgaven en 2,23 miljoen euro dotaties. De dotatie (aan het Federaal Agentschap van de Schuld) is 

bij de aangepaste begroting 2017 voor de berekening van het ESR-saldo niet in aanmerking genomen. 

43  Wegens de opheffing van het Zilverfonds per 1 januari 2017 zijn er niet langer dergelijke interesten te betalen. De 

betaling van interesten op de reserves van het Zilverfonds had weliswaar geen impact op het vorderingensaldo 

omdat het de toekenning van interesten betrof binnen de federale overheid. 
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Fiscale ontvangsten: verschil tussen ESR en kas 
Om in overeenstemming te zijn met het ESR-principe van vastgestelde rechten voert het 
INR bij de opmaak van de nationale rekeningen afhankelijk van de soort fiscale ontvangst 
een verschuiving op de kasontvangsten van een of twee maanden door. Hierdoor stemmen 
de fiscale ontvangsten overeen met de onderliggende inkohiering of economische activiteit. 
De algemene toelichting houdt voor de aangepaste begroting 2017 rekening met een 
verschuiving op de vastgestelde rechten van -588 miljoen euro om de kasontvangsten te 
bepalen. De FOD Financiën stelde, net zoals bij de initiële begroting 2017, het Rekenhof in 
het bezit van het detail per soort fiscale ontvangsten, weliswaar zonder de onderliggende 
berekeningen.  

De correctie van -588 miljoen euro betreft voornamelijk een verschuiving voor de 
bedrijfsvoorheffing (-314,5 miljoen euro), de kohieren vennootschappen (-180,8 miljoen 
euro) en de btw (-112,3 miljoen euro). De FOD Financiën stelt dat de raming van de 
kasontvangsten voor de bedrijfsvoorheffing bij de aangepaste begroting 2017 is gebaseerd 
op de raming van de ESR ontvangsten voor de bedrijfsvoorheffing waarbij ze de ESR-
raming van de maand januari 2018 vervangt door de gerealiseerde kasontvangsten van de 
maand januari 2017. De kasontvangsten van de bedrijfsvoorheffing liggen hierdoor op 
jaarbasis 0,7% lager. 

Primaire uitgaven: onderbenutting  
De algemene toelichting behoudt de onderbenutting 2017 op 910 miljoen euro (zie ook 
punt 3.2). De regering beperkte hiertoe via de omzendbrief van 20 januari 2017 (nogmaals) 
de uitgaven op de kredieten tot de niet-samendrukbare uitgaven en blokkeerde 500,1 
miljoen euro aan kredieten44. Het Monitoringcomité analyseerde de onderbenuttingen van 
de voorbije zeven jaar en stelde vast dat de vooropgestelde onderbenutting telkens werd 
gerealiseerd. De gerealiseerde onderbenutting schommelde daarbij tussen de 900 miljoen 
en 1.100 miljoen euro45. De omzendbrief installeert vanaf maart 2017 ook een maandelijkse 
monitoring van de uitgaven teneinde de onderbenutting op te volgen en effectief te 
realiseren.  

Het Monitoringcomité wijst er echter op dat de federale overheid in de voorbije jaren deze 
onderbenuttingen kon realiseren dankzij uitzonderlijke elementen die het recurrente 
gedeelte ervan aanvulden. Zo bedroeg de onderbenutting vorig jaar 1.087 miljoen euro 
waarvan 449 miljoen euro ingevolge de onderbenutting van de provisies (zie Deel III – 
Hoofdstuk I – punt 2)46.  

Indien het de bedoeling is de kredieten (deels) structureel niet te gebruiken, beveelt het 
Rekenhof aan de kredieten in de algemene uitgavenbegroting effectief te verminderen in 
plaats van ze in de loop van het jaar administratief te blokkeren en te beperken. De 
begroting moet immers een zo getrouw mogelijke weergave zijn van de te verwachten 
uitgaven.  

 

44 Omzendbrief van 20 januari 2017 betreffende het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de blokkering 

van kredieten voor het begrotingsjaar 2017 (voor 2016 betrof dit de omzendbrief van 20 mei 2016 en voor 2015 de 

omzendbrief van 12 oktober 2015).  

45 Monitoringcomité, ramingen begrotingscontrole 2017, 10 maart 2017, p. 57-58. 

46 Monitoringcomité, p. 44-47. 
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Niet-fiscale ontvangsten: vastgestelde rechten 
Bij de bepaling van het vorderingensaldo houdt de federale overheid voor de niet-fiscale 
ontvangsten rekening met de kasontvangsten en niet met de vastgestelde rechten. De 
raming van die laatste ligt in de aangepaste begroting 2017 globaal 175,8 miljoen euro 
hoger, waarvan 173,6 miljoen euro voor de terugvordering van de alimentatiegelden.  

4.2 Begrotings- en vorderingensaldo van de sociale zekerheid 

De federale regering raamt in de algemene toelichting bij de aangepaste begroting 2017 het 
vorderingensaldo 2017 van de sociale zekerheid op +806 miljoen euro (+0,19% van het bbp). 
Tabel 22 van de algemene toelichting geeft voor het vorderingensaldo van de sociale 
zekerheid een overzicht van de ESR-correcties op het begrotingssaldo weer47.  

4.3 Vorderingensaldo van entiteit II 

Het stabiliteitsplan 2017-2020 houdt rekening met een vorderingensaldo voor entiteit II in 
2017 van -0,06% van het bbp (-272 miljoen euro). Dit is in overeenstemming met het advies 
van de HRF48.  

Het Rekenhof stelt vast dat het stabiliteitsplan 2017-2020 geen informatie bevat of entiteit 
II de intentie heeft deze begrotingsdoelstelling te realiseren. Evenmin bevat ze informatie 
over de verdeling van de begrotingsdoelstelling van entiteit II tussen de gemeenschappen 
en de gewesten en de lokale overheden.  

Het Rekenhof wijst erop dat het Monitoringcomité van 10 maart 2017 stelde dat voor 
entiteit II het vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid -0,18% van bbp zal bedragen (-767 
miljoen euro). Het saldo van de gemeenschappen blijft daarbij quasi op hetzelfde peil als 
bij de initiële begroting49. De begrotingen van de lokale overheden daarentegen zullen voor 
2017 volgens de herfstvooruitzichten van de NBB in evenwicht zijn. Tegenover de initiële 
begroting 2017 is dit een verbetering met +0,08% van het bbp.  

5 Structureel saldo 

Het structureel saldo laat de eenmalige maatregelen buiten beschouwing en houdt ook 
rekening met een cyclische correctie die steunt op de zogenaamde output gap. Wanneer de 
werkelijke output (het bbp) van een land lager is dan de potentiële output, spreekt men van 
een negatieve output gap. In dat geval mag een lidstaat het vorderingentekort met een 
zeker percentage van de negatieve output gap (de cyclische component) verminderen.  

De raming van de output gap is gebaseerd op de ramingen van de economische begroting 
van het FPB. De negatieve output gap in België neemt in 2017 af met 0,1% tot 0,9% van het 

 

47  Algemene toelichting, p. 37-39. 

48  De HRF adviseerde het saldo te beperken tot -0,08% van het bbp, dit is het genormeerd vorderingensaldo inclusief 

de one-shot voor de autonomiefactor van 0,12% van het bbp (advies van de HRF, p. 23 en 27). Het 

stabiliteitsprogramma houdt echter ook al rekening met de recentere gegevens over het vorderingensaldo van het 

INR van april 2017 waardoor er een verschil is van +0,02%. 

49  De Vlaamse Gemeenschap besliste recent om voor 2017 een begroting in quasi evenwicht te behouden waarbij de 

elementen buiten de begrotingsdoelstelling verminderen met 0,09%. De begrotingsaanpassingen van het Waals 

Gewest en de Franse Gemeenschap zijn voor juni 2017 gepland. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plant geen 

begrotingsaanpassing voor de komende maanden. 
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bbp (1,4% reële groei tegenover 1,3% potentiële groei50). De cyclische component waarmee 
België rekening kan houden, bedraagt 60,5% van de negatieve output gap, waarvan 40,8% 
voor entiteit I en 19,7% voor entiteit II. De cyclische component bedraagt dus ruim 0,5% 
van het bbp. 

De algemene toelichting omvat louter een overzicht van de samenstelling van het 
structurele saldo van entiteit I51, maar tabel 5 van het stabiliteitsprogramma geeft meer 
details over deze van het structureel saldo van België52. Om die tabel te verduidelijken acht 
het Rekenhof het nuttig de volgende commentaren te formuleren. 

5.1 Structureel saldo entiteit I  

De federale regering raamt het structureel saldo bij de aangepaste begroting 2017 van 
entiteit I op -4.098 miljoen euro (-0,94% van het bbp). De overgang van het 
vorderingentekort naar het structureel tekort voor entiteit I wordt gemaakt door:  

 de eenmalige maatregelen te neutraliseren (+769 miljoen euro of +0,18% van het bbp). 
Het betreft:  
o de neutralisatie van een aantal eenmalige doorstortingen naar entiteit II voor +763 

miljoen euro of +0,18% van het bbp, zoals bepaald door de HRF voor het eenmalige 
effect van de autonomiefactor (503 miljoen euro) en het afrekeningssaldo van de 
bijzondere financieringswet (260 miljoen euro)53; 

o de eliminatie van de eenmalige ontvangsten voor +6 miljoen euro (terugbetaling 
touroperators, anticipatieve heffing pensioensparen, gerechtelijke beslissingen en 
Excess Profit Ruling); 

 het niet langer in rekening brengen van transfers naar entiteit II voor +132 miljoen euro 
of +0,03% van het bbp (zoals bepaald door de HRF)54; 

 de correctie voor de cyclische component in verband met de negatieve output gap 
(+1.571 miljoen euro of +0,36% van het bbp). 

Voor entiteit I houdt het stabiliteitsprogramma tegenover de algemene toelichting 
rekening met een recentere raming van de correctie voor de transfers naar entiteit II 
waardoor het structureel saldo van entiteit I finaal 32 miljoen euro negatiever is. 

  

 

50  De negatieve output gap in België nam in 2016 daarentegen toe met 0,1% tot 1,0% van het bbp (reële groei 1,2% 

tegenover potentiële groei 1,3%). 

51  Algemene Toelichting, p. 13. 

52  Stabiliteitsprogramma, p. 13. 

53  Deze correcties beïnvloeden enkel het structureel saldo van de entiteiten onderling, maar niet dat van de 

gezamenlijke overheid. 

54  Bij de berekening van het structureel tekort van de entiteiten wordt een bijkomende correctie in rekening 

gebracht, een zogenaamde correctie voor transfers. Deze correctie moet de impact van de economische 

conjunctuur op de transfers tussen entiteiten neutraliseren. De correctie voor transfers beïnvloedt dus enkel het 

structureel saldo van de entiteiten onderling, maar niet dat van de gezamenlijke overheid. 
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Tabel – Overgang van het vorderingensaldo naar het structureel saldo (zonder flexibiliteit) voor entiteit I (in 
miljoen euro en in percentages bbp) 

Omschrijving 
Initiële begroting 

2017 
Aangepaste begroting 

2017 

Vorderingensaldo – Entiteit I -6.272 -1,45 -6.570 -1,51 

- Correctie eenmalige maatregelen 589 0,14 769 0,18 

- Correctie transfers 167 0,04 132 0,03 

- Correctie cyclische component 1.867 0,43 1.571 0,36 

Structureel saldo – Entiteit I -3.649 -0,84 -4.098 -0,94 

Bron: Het stabiliteitsprogramma van België 2017-2020, p. 13 en FOD BOSA 

De structurele verbetering voor de periode 2016-2017 zal 1,21% van het bbp bedragen (dit is 
0,16% van het bbp in 2016 en 1,05% van het bbp in 2017).  

5.2 Structureel saldo entiteit II  

Het structureel saldo van entiteit II zal in 2017 volgens het stabiliteitsprogramma -0,04% 
van het bbp bedragen, dit is -147 miljoen euro. De overgang van het vorderingentekort naar 
het structureel tekort voor entiteit II wordt gemaakt door:  

 de eenmalige maatregelen te neutraliseren. Het betreft de neutralisatie van eenmalige 
doorstortingen van entiteit I voor -503 miljoen euro of -0,12% van het bbp (zoals 
bepaald door de HRF voor het eenmalige effect van de autonomiefactor); 

 het niet langer in rekening brengen van transfers ontvangen van entiteit I voor -132 
miljoen euro of -0,03% van het bbp (zoals bepaald door de HRF); 

 de correctie voor de cyclische component in verband met de negatieve output gap 
(+760 miljoen euro of +0,17% van het bbp). 

Het Rekenhof stelt vast dat de eenmalige doorstorting van entiteit I naar entiteit II voor het 
afrekeningssaldo van de bijzondere financieringswet (260 miljoen euro) niet door entiteit II 
wordt geneutraliseerd. 
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Tabel – Overgang van het vorderingensaldo naar het structureel saldo (zonder flexibiliteit) voor entiteit II (in 
miljoen euro en in percentages bbp) 

Omschrijving 
Initiële begroting 

2017 
Aangepaste begroting 

2017 

Vorderingensaldo – Entiteit II -1.094 -0,25 -272 -0,06 

- Correctie eenmalige maatregelen -787 -0,19 -503 -0,12 

- Correctie transfers -167 -0,04 -132 -0,03 

- Correctie cyclische component 904 0,21 760 0,17 

Structureel saldo – Entiteit II -1.144 -0,27 -147 -0,04 

Bron: Het stabiliteitsprogramma van België 2017-2020, p. 13 en FOD BOSA 

De structurele verbetering voor de periode 2016-2017 zal volgens het stabiliteitsprogramma 
0,09% van het bbp bedragen (dit is 0,14% van het bbp in 2016 en -0,05% van het bbp in 
2017).  

5.3 Structureel saldo gezamenlijke overheid (Entiteit I en II)  

Het structureel saldo van België zal in 2017 volgens het stabiliteitsprogramma -0,98% van 
het bbp bedragen, dit is -4.245 miljoen euro. De overgang van het vorderingentekort naar 
het structureel tekort voor België wordt gemaakt door:  

 de eenmalige maatregelen te neutraliseren Het betreft de eliminatie van de eenmalige 
ontvangsten voor 266 miljoen euro of 0,06% van het bbp waarvan 260 miljoen euro 
voor het afrekeningssaldo van de bijzondere financieringswet tussen entiteit I en 
entiteit II (zie opmerking onder punt 6.2); 

 de correctie voor de cyclische component in verband met de negatieve output gap 
(+2.331 miljoen euro of +0,53% van het bbp). 

Tabel – Overgang van het vorderingensaldo naar het structureel saldo (zonder flexibiliteit) voor de gezamenlijke 
overheid (in miljoen euro en in percentages bbp) 

Omschrijving 
Initiële begroting 

2017 
Aangepaste begroting 

2017 

Vorderingensaldo – Gezamenlijke 
overheid 

-7.366 -1,70 -6.842 -1,57 

- Correctie eenmalige maatregelen -198 -0,05 266 0,06 

- Correctie transfers 0 0,00 0 0,00 

- Correctie cyclische component 2.771 0,64 2.331 0,53 

Structureel saldo – Gezamenlijke 
overheid 

-4.793 -1,11 -4.245 -0,98 

Bron: Het stabiliteitsprogramma van België 2017-2020, p. 13 en FOD BOSA 
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De structurele verbetering voor de periode 2016-2017 zal volgens het stabiliteitsprogramma 
1,30% van het bbp bedragen (dit is 0,30% van het bbp in 2016 en 1,00% van het bbp in 2017). 
Het Rekenhof wijst erop dat dat de eenmalige doorstorting van entiteit I naar entiteit II 
voor het afrekeningssaldo van de bijzondere financieringswet niet door entiteit II wordt 
geneutraliseerd. Indien entiteit II hiermee alsnog rekening houdt dan is het structureel 
saldo van entiteit II 260 miljoen euro of 0,06% van het bbp negatiever. 

Bovenstaand structureel saldo van -0,98% houdt geen rekening met het beroep op de 
flexibiliteitsclausule, geraamd op 0,10% van het bbp (zie ook punt 3.3)55. 

  

 

55  Algemene toelichting, p. 13. 
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DEEL II 

Ontvangsten van entiteit I 

HOOFDSTUK I 

Ontwerp van middelenbegroting 
1 Algemene evolutie van de ontvangsten 

De kasontvangsten in de aangepaste begroting 2017 stijgen tegenover de initiële begroting 
met 263,9 miljoen euro (+0,23%) tot 116.165,5 miljoen euro. De afdrachten daarentegen 
dalen met 286,1 miljoen euro (-0,47%) tot 61.139,5 miljoen euro, zodat het saldo 
aangerekend op de middelenbegroting nu 55.026,0 miljoen euro bedraagt, dit is 550,0 
miljoen euro of +1,01% tegenover de initiële begroting 2017. 

Tabel – De totale kasontvangsten (in miljoen euro) 

 Realisatie 

2016 

Initieel 

2017 

Aangepast 

2017 

Totale ontvangsten 108.748,8 115.901,6 116.165,5 

Fiscale ontvangsten 104.027,8 111.395,6 111.627,5 

Niet-fiscale ontvangsten 4.721,0 4.506,0 4.538,0 

Totale afdrachten 55.959,0 61.425,6 61.139,5 

Europese Unie 3.068,2 3.204,2 3.275,1 

Gewesten 18.729,9 19.158,7 19.040,4 

Gemeenschappen 23.482,3 24.251,4 24.323,2 

Sociale Zekerheid 10.040,0 14.318,3 14.008,0 

Anderen 638,6 493,0 492,8 

Middelenbegroting 52.789,8 54.476,0 55.026,0 

Fiscale ontvangsten 48.089,8 49.985,5 50.504,0 

Niet-fiscale ontvangsten 4.700,0 4.490,5 4.522,0 

Percentage van de 

Middelenbegroting 

48,5% 47,0% 47,4% 

Bron: Algemene toelichting, tabel 10 (p. 18) en tabel 11 (p. 21) en Rekenhof 
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De opbrengsten uit de rijksschuld (leningen en terugbetaling van effecten in portefeuille) 
worden op 50.792,6 miljoen euro56 geraamd. Deze ontvangsten komen volledig toe aan het 
beheer van de rijksschuld en hebben geen invloed op het vorderingensaldo.  

2 Fiscale ontvangsten 

2.1 Evolutie van de kasontvangsten 

Zoals in bovenstaande tabel vermeld, stijgen de fiscale ontvangsten bij de 
begrotingscontrole met 231,9 miljoen euro (+0,21%) tegenover de initiële begroting 2017. Ze 
zijn 7.599,7 miljoen euro hoger dan de realisaties 2016.  

De fiscale ontvangsten worden sinds 2014 op ESR-basis geraamd (zie punt 2.2.). Aangezien 
de middelenbegroting berust op het kasconcept worden de fiscale ontvangsten op ESR-
basis getransponeerd via "kascorrecties"57, de tegenhanger van de "ESR-correcties". Het 
verschil tussen beide ramingen is vooral toe te schrijven aan de directe belastingen en in 
het bijzonder de bedrijfsvoorheffing. In ESR worden de inkomsten uit bedrijfsvoorheffing 
(47.602,1 miljoen euro) bruto geraamd, dus zonder rekening te houden met de diverse 
vrijstellingen voor de bedrijfsvoorheffing. Deze correctie wordt geraamd op 2.897,5 miljoen 
euro. De andere correcties zijn de neutralisatie van de betalingstermijnen58 en de 
neutralisatie van de BLEU-belastingen op de accijnsontvangsten. 

Voor het bepalen van de afdrachten en de middelenbegroting wordt vertrokken van de 
kasontvangsten en niet van de ESR-ontvangsten. 

2.2 Basisraming door de FOD Financiën 

De FOD Financiën raamt sinds 2014 de fiscale ontvangsten op ESR-basis. Hij heeft zijn 
ramingsmethode nog niet aangepast aan de bevindingen van de Taskforce59 die de regering 
oprichtte bij de opmaak van de initiële begroting.  

Voor de vier belangrijkste ontvangstencategorieën (personenbelasting, 
vennootschapsbelasting, btw en accijnzen) steunt de FOD op een gedesaggregeerd macro-
economische model. Dat maakt gebruik van de parameters van de economische begroting, 
opgemaakt door het FPB60.  

De FOD Financiën geeft aan dat belangrijke wijzingen in de spaarkorf, intrestvoeten en 
belastingtarieven de ontvangsten van de roerende voorheffing dermate beïnvloeden, dat 
het gebruik van een macro-economisch model niet is aangewezen om de roerende 

 

56 Algemene toelichting, tabel 1 Middelenbegroting, Opbrengsten van leningen en aanverwante verrichtingen 

zonder invloed op het netto te financieren saldo (Parl. St. Kamer DOC 54 2409/001, p.47). 

57 Als tegenpost worden de vrijstellingen op de bedrijfsvoorheffing ESR-matig als een uitgave geboekt, zie 

Algemene Toelichting p. 27.  

58 De correctie voor het moment van registratie houdt in dat het verschil in termijnen tussen de geïnkohierde 

belasting (ESR) en de effectieve geïnde belasting (kas) in rekening wordt gebracht. Deze termijnen kunnen 

afhankelijk van de belasting oplopen van één maand tot twee maanden.  
59  Op basis van overleg in deze Taskforce, legde de minister van Financiën een 10-stappenplan voor aan de regering. 

Dat voorziet in een verdere ex-post en externe analyse. Het lastenboek voor de externe analyse zal worden 

opgesteld in overleg met de voorzitter van de FOD Financiën. 

60 Economische begroting, februari 2017 , Federaal Planbureau. 
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voorheffing te ramen. Hij baseert zijn ramingen op de gemiddelde groeipercentages van 
voorgaande jaren, rekening houdend met intrest- en dividendverwachtingen, vroegere 
maatregelen (o.m. bijzondere liquidatiereserve) en anticipatie op nieuwe maatregelen.  

De overige ontvangsten worden geraamd door de bevoegde administraties61.  

Aan deze ramingen voegt de studiedienst van de FOD Financiën de bijkomende impact van 
de fiscale maatregelen en de technische correcties toe om de totale fiscale ontvangsten te 
bepalen.  

De FOD Financiën licht in zijn nota van 28 februari 2017 de raming van de fiscale 
ontvangsten (zijnde 114.559,0 miljoen euro, 228,2 miljoen euro minder tegenover de initiële 
begroting 2017) voor de begrotingscontrole 2017 toe62. De FOD baseert zich vooreerst op de 
vermoedelijke gerealiseerde ontvangsten van 201663 (zijnde 109.492,4 miljoen euro 
tegenover 109.427,4 miljoen euro bij de initiële begroting 201764). Ook neemt hij aan dat in 
de parameters van het FPB volgende maatregelen (opgenomen in de initiële begroting 
2017) zijn verrekend:  

 de (positieve) terugverdieneffecten van de sociale maatregelen e-commerce en 
startersbanen (respectievelijk 13,5 en 6,7 miljoen euro);  

 de verlaging van de btw op sociale huisvesting (10 miljoen euro); 

 het btw-effect op de accijnsverhogingen (71,2 miljoen euro);  

 de invoering van de deeleconomie (20 miljoen euro),  

De FOD Financiën houdt geen rekening met ontvangsten uit de hervorming van de 
vastgoedvehikels. De geraamde ontvangsten voor 2016 (250 miljoen euro) werden immers 
niet gerealiseerd. De kaaimantaks, opgenomen in de ontvangsten van de diverse 
belastingcategorieën 2016, maakt deel uit van de startbasis voor 2017, zonder dat FOD 
Financiën de werkelijke opbrengst kan achterhalen.  

De FOD Financiën houdt rekening met de éénmalige ontvangsten als gevolg van de 
afschaffing van de Excess Profit Ruling (hierna EPR) voor het aanslagjaar (hierna AJ) 2015 
en vroeger. Bijkomend voorziet de FOD Financiën in een teruggave van 350 miljoen euro 
voor de verrekening van de octrooi-aftrek (zie 2.3.2.2). 

Eind maart 201765 berekende de FOD Financiën de definitief gerealiseerde ontvangsten 
2016. Tegenover de raming van eind februari dalen de ontvangsten 2016 met 317,6 miljoen 
euro (109.174,8 miljoen euro). Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op lagere 
inkohieringen in de personenbelasting 2016 (-257,3 miljoen euro) en in de 

 

61 Het betreft de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling, de registratierechten, de successierechten, 

de douanerechten en diverse taksen en boeten (btw). 

62 Nota van de Studiedienst van de FOD Financiën met referentie SEC/TL-CVL/2017/054 van 28 februari 2017. 

63 De definitieve ESR-resultaten zijn pas gekend na februari T+1. 

64 De nieuwe ramingen liggen 65 miljoen euro hoger dan bij de initiële begroting, maar de onderliggende verschillen 

in de belastingcategorieën zijn groot: de hogere inkohieringen bij de vennootschapsbelasting (+836,1 miljoen 

euro) en de personenbelasting (+334,1 miljoen euro) en de bedrijfsvoorheffing (+273,2 miljoen euro) compenseren 

de lagere ontvangsten uit o.m. de roerende voorheffing (-261,2 miljoen euro), de btw (-405,1 miljoen euro) en de 

fiscale regularisatie (-227,5 miljoen euro). 

65 Nota van de Studiedienst van de FOD Financiën met referentie SEC/CVL-TL-JC/2017/093 van 30 maart 2017. 
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vennootschapsbelasting (-133,8 miljoen euro). Bij een ongewijzigd inkohieringsritme 
beïnvloeden deze minderontvangsten de te leveren budgettaire inspanning, zoals berekend 
door het Monitoringcomité, negatief. 

Het Rekenhof wijst er voorts nog op dat verschillende maatregelen het voorwerp uitmaken 
van beroepen bij hoven en rechtbanken. Het betreft: 

 de procedures aanhangig bij het Grondwettelijk Hof betreffende de btw op online 
kansspelen en weddenschappen, de fairness-taks en de vennootschapsbelasting op de 
intercommunales; 

 de beroepen aanhangig bij het Europees Hof van Justitie betreffende de afschaffing van 
de EPR66. 

2.3 Fiscale ontvangsten (ESR-basis) na conclaaf 

Voor de opmaak van de aangepaste begroting 2017 baseerde de regering zich op het 
monitoringverslag67 van 10 maart 2017. In dit verslag raamde het Monitoringcomité de 
totale ontvangsten op 114.534 miljoen euro, een daling van 253 miljoen euro t.o.v. de initiële 
begroting 2017.  

De regering besliste tijdens het begrotingsconclaaf van april 2017 maatregelen met een 
bijkomende ontvangst van 578,4 miljoen euro. Die bestaan uit een aantal zogenaamde 
technische correcties (375,0 miljoen euro), en bijkomende maatregelen (203,4 miljoen 
euro)68. 

De fiscale ontvangsten op ESR-basis worden aldus bij de begrotingscontrole 2017 geraamd 
op 115.112,4 miljoen euro. Dit is 325,1 miljoen euro (+0,3%) meer dan bij de initiële begroting 
door o.m. een stijging van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting (+1.409,1 miljoen 
euro) en de personenbelasting (+437,9 miljoen euro), en een daling van de ontvangsten uit 
roerende voorheffing (-708,4 miljoen euro), btw (-354,2 miljoen euro) en de accijnzen 
(-135,7 miljoen euro). De stijging van de vennootschapsbelasting is voornamelijk het gevolg 
van de verhoogde inkohieringen door een verschuiving van de voorafbetalingen naar de 
inkohiering, die voor het AJ2016 werd vastgesteld.  

2.3.1 Technische correcties 

De technische correcties hebben betrekking op de positieve impact van de wijziging van de 
intrestvoet voor de notionele intrestaftrek (+325 miljoen euro) en de verhoging van de 
opbrengsten uit de fiscale regularisatie (+50 miljoen euro).  

 

66  Van de inkohieringen in december 2016 (409,7 miljoen euro) en januari 2017 (303,0 miljoen euro) werd 

respectievelijk 391 miljoen euro en 211 miljoen euro in de ontvangsten 2016 en 2017 opgenomen. 

67  Opgemaakt op basis van voormeld verslag van de FOD Financiën van 28 februari 2017. Het Monitoringcomité 

corrigeerde de ontvangsten 2017 met 25 miljoen euro en voegde deze toe aan 2016, omdat de Franse bijdrage 

voor de grensarbeid 2016 ESR-matig kan worden toegerekend aan 2016. Het Rekenhof merkt op dat het 

teruggevorderd bedrag voor 2016 (en 2017), volgens de door België ingediende aanvraag van maart 2016, slechts 

20,7 miljoen euro bedraagt. 

68 Algemene toelichting p. 61. 
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Notionele intrestaftrek 
De positieve impact op de vennootschapsbelasting van de daling van de intrestvoet voor de 
notionele intrestaftrek wordt geraamd op 325 miljoen euro. Het Rekenhof wijst op de 
onzekerheid verbonden aan die raming, inzonderheid door de moeilijkheid om de gevolgen 
van gedragswijzigingen69 van de vennootschappen te becijferen. In een recente studie vond 
de FOD Financiën opnieuw geen eenduidig verband tussen de evolutie van de intrestvoet 
en de bedragen van de vennootschapsbelasting. 

Fiscale regularisatie 
Het Monitoringcomité verminderde de federale inkomsten uit de fiscale regularisatie van 
250 naar 150 miljoen euro door een afdracht van 100 miljoen euro aan de gewesten, 
ingevolge de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomsten met de gewesten70. 
De regering neemt aan dat de inwerkingtreding van deze samenwerkingsakkoorden 
(voorzien begin juli) en de internationale gegevensuitwisseling met Luxemburg een 
bijkomende stimulans zullen geven aan de fiscale regularisatie (50 miljoen euro). Het 
Rekenhof wijst erop dat, om de beoogde totale opbrengst (federaal en gewestelijk) van 300 
miljoen euro te realiseren, de belastbare basis van de nog in te dienen dossiers, moet 
verdubbelen tegenover de tot eind april ingediende dossiers. De realisatie zal afhankelijk 
zijn van de inwerkingtreding van de samenwerkingsakkoorden. Het merkt op dat een 
allesomvattend samenwerkingsakkoord (voor dossiers, waarbij het onduidelijk is tot wiens 
belastingbevoegdheid ze behoren) tussen de federale regering en alle gewesten samen, 
vooralsnog ontbreekt. De beleidscel geeft aan dat de aangever zelf zal moeten beslissen 
waar hij deze inkomsten regulariseert. De impact van dergelijke regularisaties zou beperkt 
zijn. 

2.3.2 Aanvullende weerslag van de fiscale maatregelen 

De netto-weerslag van de fiscale maatregelen op de ontvangsten voor de aangepaste 
begroting 2017 bedraagt 1.386,4 miljoen euro. Het betreft, enerzijds, de herziening van de 
budgettaire impact van eerder genomen maatregelen op basis van meer recentere gegevens 
(1.183,0 miljoen euro), en anderzijds, bijkomende fiscale maatregelen (203,4 miljoen euro) 
die werden beslist tijdens het begrotingsconclaaf van april 2017.  

Tabel 4 - "Bijkomende weerslag van de fiscale maatregelen in 2017" bij de algemene 
toelichting (p. 61) bevat een overzicht van deze maatregelen. Deze maatregelen werden op 
ESR-basis geraamd.  

Het Rekenhof merkt op dat deze tabel onvolledig is. Voor de diverse inkomsten71 zijn niet 
alle herziene maatregelen opgenomen. Zo blijkt de anticipatieve heffing op het 
pensioensparen die bij de begrotingscontrole wordt geraamd op 159 miljoen euro, 18 

 

69  O.m. toepassen van andere aftrekken, het aanwenden van vorige fiscale verliezen, vermindering van de 

belastbare basis,… 

70  In deze samenwerkingsovereenkomsten, afzonderlijk afgesloten tussen de federale overheid en het Vlaams 

Gewest enerzijds, en de federale overheid en het Waals-Brussels Gewest anderzijds, worden de niet uitsplitsbare 

bedragen gelijk verdeeld tussen de federale overheid en de gewesten.  

71 Dit zijn alle ontvangsten die geraamd worden buiten de macro-economische modellen. 



Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 2017 / 30 

 

 

 

 

miljoen euro lager te liggen dan bij de initiële begroting en 39 miljoen euro lager dan de 
opbrengst van 201672. De oorzaak hiervan is de steeds kleiner wordende doelgroep73. 

De fiscale administraties van de FOD Financiën (in het bijzonder de stafdienst 
Beleidsexpertise) en de beleidscel van de minister van Financiën hebben de onderliggende 
budgettaire berekeningsgegevens of de hierbij in aanmerking genomen parameters voor de 
meeste van deze maatregelen aan het Rekenhof overgemaakt en/of toegelicht.  

2.3.2.1 Herziening van de budgettaire raming van de bestaande fiscale maatregelen 
Herschattingen van vroeger genomen maatregelen (+1.183,0 miljoen euro) zijn meestal het 
gevolg van meer recente of preciezere gegevens. Onderstaande tabel bevat een overzicht 
van de belangrijkste budgettaire herzieningen. Een aantal maatregelen zijn verwerkt in de 
parameters van het FPB. Dit verklaart waarom het bedrag niet langer wordt verrekend als 
een aanvullende weerslag van een bestaande fiscale maatregel. 

Tabel - Overzicht van de belangrijkste budgettaire herramingen van bestaande fiscale maatregelen (in miljoen 
euro) 

Bestaande fiscale maatregel Initieel 
2017 

Aangepast 
2017 

Verhoging RV van 27% tot 30% 345,0 127,0 

Redesign 40,0 25,0 

Fiscale regularisatie 0 227,5 

Terugverdieneffecten 20,2 0,0 

Btw-effect Accijnsverhogingen 

Accijnzen op tabak 

Invoering gezondheidstaks 

Betere invordering (Crossborderproject) 

Gerichte controles toepassing verlaagd btw-tarief op electriciteit 

71,2 

149,6 

50,0 

150,5 

-41,5 

0,0 

77,7 

0,0 

75,3 

-41,5 

Bron: Algemene toelichting initiële begroting 201774 en aangepaste begroting 201775 

 

72 Tijdens het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2014 (opmaak initiële begroting 2015) besliste de regering de 

bestaande anticipatieve heffing op het pensioensparen in de 3e pijler op de opgebouwde reserves tot 31 december 

2014, versneld te innen (cf. de ministerraad van 15 oktober 2014 – notificatie van punt 1, p. 29). De opbrengst van 

159 miljoen euro is een one-off maatregel en beïnvloed als dusdanig het structureel saldo niet. 
73 De mensen die 60 jaar worden, verdwijnen uit de groep. Het zijn precies die mensen die veel bijdragen gezien hun 

wiskundige reserves het grootst zijn. 

74  Parl. St. Kamer, DOC 2107/001, p. 98 (tabel 5). 

75  Algemene toelichting, tabel 4, p. 61. 
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Het Rekenhof formuleert hierbij volgende opmerkingen: 

 De FOD Financiën verlaagde de bijkomende impact van de tariefverhoging van de 
roerende voorheffing met 218 miljoen euro. Dit is het gevolg van een hoger 
vastgesteld anticipatief effect (+109 miljoen euro) in 2016. Het Rekenhof wijst erop 
dat de FOD Financiën de totale impact van de maatregel (425 miljoen euro) in 
functie van de vermoedelijke gerealiseerde inkomsten 2016 had geraamd en niet in 
functie van de werkelijk gerealiseerde inkomsten 2016, die lager uitvielen. 

 De vermindering van de impact van de redesign (-15 miljoen euro) vloeit voort uit 
het feit dat bij de initiële begroting 2017 de gecumuleerde impact was opgenomen en 
niet de bijkomende. Het Rekenhof kon niet nagaan of dit in de totale ontvangsten 
correct is opgenomen. 

 De negatieve impact (-41,5 miljoen euro) betreffende de gerichte controles van de 
toepassing van het verlaagd btw-tarief op elektriciteit blijft ten onrechte 
gehandhaafd. De FOD Financiën veronderstelde bij de initiële begroting dat deze 
ontvangsten zouden gerealiseerd worden in 2016, zodat deze éénmalige inkomsten 
moesten geneutraliseerd worden in 2017. De dossiers zijn tot op heden weliswaar 
niet afgehandeld, maar de FOD Financiën meent dat de controles ook in 2017 weinig 
bijkomende ontvangsten zullen realiseren.  

2.3.2.2 Aanvullende weerslag van de nieuwe fiscale maatregelen 
Tijdens het begrotingsconclaaf van april 2017 nam de regering "nieuwe" fiscale maatregelen 
met een geraamde budgettaire impact voor het begrotingsjaar 2017 van 203,4 miljoen euro. 
Met uitzondering van de invoering van een "sociale gereglementeerde 
vastgoedvennootschap", betreft het een herziening van bestaande maatregelen.  

Deze maatregelen hebben betrekking op: 

 de hervorming van het reglementair kader van de gespecialiseerde 
vastgoedbeleggingsfondsen (50 miljoen euro) en van de gereglementeerde 
vastgoedfondsen (GVV’s, 50 miljoen euro); 

 de afschaffing van de EPR (100 miljoen euro); 

 het fiscaal terugverdieneffect van de startersbanen (3,4 miljoen euro); 

Het Rekenhof ontving voor deze maatregelen bijkomende inlichtingen van de studiedienst 
van de FOD Financiën en van de beleidscel van de minister van Financiën. Het vestigt de 
aandacht op volgende punten: 

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (50 miljoen euro) 
De verwachte ontvangsten voor 2016 (250 miljoen euro) werden niet gerealiseerd. De 
beleidscel stelt de raming uit voorzichtigheidsoverwegingen bij naar 50 miljoen euro. Het 
betreft inkomsten uit de exit-tax. Ze verwacht dit jaar geen inkomsten meer uit de 
roerende voorheffing. Het Rekenhof ontving geen berekeningsnota en kan niet vaststellen 
of het om structurele, dan wel éénmalige exittaksen gaat. 

Gereglementeerde vastgoedbeleggingsfondsen (50 miljoen euro) 
Deze maatregel, initieel aangekondigd in 2016, voorziet in de uitbreiding van het 
toepassingsveld van de GVV’s naar infrastructuurwerken en een versoepeling van de 
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controlevereisten, met als doel het openbaar spaarwezen te mobiliseren, de concurrentie 
tussen de investeerders te verhogen en de financiering van infrastructuurprojecten76 tegen 
meer competitieve voorwaarden te realiseren. In een aanvangsfase zou deze maatregel 15 
miljoen euro77 bijkomende ontvangsten genereren. Bij de begrotingscontrole 2017 
verhoogde de regering deze ontvangsten naar 50 miljoen euro. Om deze opbrengst te 
realiseren, zal het statuut van GVV ook kunnen worden toegekend aan de "coöperatieve 
vennootschap met sociaal oogmerk", die in tegenstelling tot de gewone GVV niet-
beursgenoteerd kan zijn en waarin de belegging van de particulier wordt begrensd tot een 
beperkt bedrag.  

Het Rekenhof ontving dienaangaande geen berekeningsnota. Het Rekenhof wijst er voorts 
op dat de beoogde infrastructuurinvesteringen en sociale projecten vaak tot de regionale 
bevoegdheid behoren, en voor de realisatie dus mede afhankelijk zijn van de 
financieringsstrategie78 van de gewestelijke overheden.  

Afschaffing van de EPR (100 miljoen euro) 
De regering verhoogt de structurele ontvangsten uit de inkohiering van de 
vennootschapsbelasting met 100 miljoen euro om rekening te houden met de toegenomen 
belastbare basis van de ondernemingen, als gevolg van een versnelde aanwending van de 
fiscale aftrekposten. De FOD Financiën beschouwt deze 100 miljoen euro als een correctie 
op de teruggave van 350 miljoen euro m.b.t. de octrooi-aftrek (zie 2.2), door een aangepaste 
berekeningsbasis, opgelegd door de Europese Commissie. Volgens de beleidscel kan deze 
teruggave nog verder beperkt worden tot 165 miljoen euro. 

Het Rekenhof wijst er op dat de ondernemingen, in afwachting van een definitieve 
uitspraak van het Europees Hof van Justitie, nog blijvend gebruik kunnen maken van de 
EPR. De wettelijke regeling79, die voorziet in de rechtzetting van de aanslagjaren tot en met 
2015, vereist bijgevolg een aanpassing80 voor de latere aanslagjaren. De FOD Financiën 
raamt de impact (van deze éénmalige opbrengst) voor het aanslagjaar 2016 op 107 miljoen 
euro. De realisatie in 2017 zal afhankelijk zijn van de wetsaanpassing en het 
inkohieringsritme. 

Het Rekenhof ontving geen berekeningsnota en wijst ook op de gedragswijzigingen van de 
vennootschappen met het oog op de optimalisering van hun fiscale situatie.  

Startersbanen (3,4 miljoen euro) 
Bij de initiële begroting werd 6,8 miljoen euro opgenomen als terugverdieneffect van de 
startersbanen. Door een latere uitvoering halveert de regering de opbrengsten bij de 
begrotingscontrole en voegt zij 3,4 miljoen euro toe aan de ontvangsten uit de 

 

76 Nationaal Pact voor strategische investeringen, Federale regering p. 9. 

77 Berekeningsnota FOD Financiën bij de initiële begroting 2016. 

78 In het Vlaams Parlement antwoordde de Vlaamse minister van Begroting en Financiën dat Vlaanderen niet 

onmiddellijk gebruik zou maken van deze structuren voor de financiering van zijn projecten, omdat het voldoende 

beroep kan doen op de internationale kapitaalmarkt, Vlaams Parlement, Commissie voor Algemeen Beleid, 

Financiën en Begroting, 28 maart 2017. 

79 Programmawet 25 december 2016. 

80 Tegen het advies van de Raad van State in, achtte de regering het niet nodig ook in de wettelijke regeling te 

voorzien voor AJ2016 en later, omdat er door de afschafffing van de rulings geen grond meer was voor een 

terugvordering (Parl. St. Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2208/001, p. 53). 
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personenbelasting. Het FPB gaf aan dat de terugverdieneffecten van deze maatregel al 
verwerkt zijn in de economische begroting, en als dusdanig zijn opgenomen in de macro-
economische ramingen van de personenbelasting. 

3 Niet-fiscale ontvangsten 

3.1 Algemeen overzicht 

In de aangepaste middelenbegroting voor het jaar 2017 is 4.522 miljoen euro81 aan niet-
fiscale ontvangsten ingeschreven. Dit komt neer op een stijging met 32 miljoen euro in 
vergelijking met de initiële begroting82. Het gaat om 3.700 miljoen euro aan lopende 
ontvangsten en 822 miljoen euro aan kapitaalontvangsten. 

De niet-fiscale ontvangsten die een impact hebben op het vorderingensaldo, belopen 
volgens de algemene toelichting 3.791 miljoen euro, wat 384 miljoen euro minder is dan in 
de initiële begroting 2017. Er werden voor -732 miljoen euro overgangscorrecties 
uitgevoerd, dit conform de ESR-methodologie (meer in het bijzonder op het vlak van het 
neutraliseren van kredietverleningen en deelnemingen83 en van telecomlicenties84) en om 
dubbeltellingen te vermijden85. Een ESR-correctie van -422 miljoen euro is nu ingeschreven 
bij de sociale zekerheid, en niet meer bij de niet-fiscale ontvangsten. Het gaat om de 
overdracht van pensioenverplichtingen aan de Staat ingevolge de integratie van de 
vroegere Pensioendienst voor de overheidssector in de Federale Pensioendienst.  

Het Rekenhof merkt op dat er een gebrek is aan gedetailleerde en nauwkeurige 
verantwoordingen voor de meeste niet-fiscale ontvangsten van hoofdstuk 18 (FOD 
Financiën)86. 

 

81 De niet-fiscale ontvangsten belopen in totaal 4.538 miljoen euro. Hiervan moet ongeveer 16 miljoen euro aan niet-

fiscale ontvangsten worden afgetrokken omdat die naar de gewesten zijn overgeheveld (nalatigheidsinteresten en 

moratoriuminteresten op aan de gewesten overgedragen belastingen). Cf. algemene toelichting, Parl. St., Kamer, 

27 april 2017, DOC 54 2409/001, p. 74. 

82 Parl. St., Kamer, 23 november 2016, DOC 54 2107/001, p. 112. 

83 Met name de verrichtingen code 8 voor -656 miljoen euro. 

84 Met name +54 miljoen euro. Het betreft 99 miljoen euro meer dan in de initiële begroting. Het verschil vloeit voort 

uit een aanpassing van de boekingsmethode door Eurostat in 2017. Vanaf nu worden de jaarlijkse betalingen 

systematisch gekoppeld aan het desbetreffende boekjaar en moeten de eenmalige betalingen worden gespreid 

over de periode. Voorheen werden de licenties in één keer geboekt. 

85 Voornamelijk een correctie van -57 miljoen euro voor het neutraliseren van het saldo voortvloeiend uit de 

opheffing van het Rentenfonds. Het Rentenfonds werd immers op 1 januari 2017 opgeheven bij de wet van 

25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het 

Rentenfonds (artikel 10). De rechten en plichten van het Rentenfonds werden van rechtswege overgenomen door 

de Belgische Staat of door het Federaal Agentschap van de Schuld. De ontvangst bedroeg precies 56.756.517,81 

euro en werd geboekt op artikel 46.40.04 (Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 18, §1). 

86 Voornamelijk voor de nalatigheidsintresten ten laste van de bedrijven en van de gezinnen (Titel I, Sectie II, 

Hoofdstuk 18, §3, artikel 26.10.01) waarvan de geraamde ontvangsten dalen van +37,7 miljoen euro naar -134,6 

miljoen euro, dit is een variatie van -172,3 miljoen euro. 
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3.2 Dividenden van de deelnemingen van de Staat in de financiële instellingen 

Het Rekenhof stelt vast dat het bedrag van 543,2 miljoen euro dat is ingeschreven als 
dividenden van deelnemingen van de Staat in financiële instellingen87, 20,4 miljoen euro te 
laag is geraamd.  

Begin mei werd immers 17,4 miljoen euro aan dividenden van Royal Park Investments 
(RPI)88 betaald aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Dat 
bedrag is niet opgenomen in de berekening van de dividenden in de verantwoordingen en 
werd in mei doorgestort aan de Schatkist.  

Bovendien bestaat het dividend van Belfius uit het netto aan de Staat te storten bedrag dat 
als dusdanig is ingeschreven in de middelenbegroting, en uit de beheerscommissie 
toegekend aan de FPIM89. Die commissie is pro rata temporis van toepassing sinds de 
aankoop van de aandelen in 2011 en is pas verschuldigd op het moment dat de dividenden 
worden betaald. Aangezien in september 201690 al een tussentijds dividend werd betaald op 
de resultaten 2016, beloopt het saldo van de commissie voor dat jaar 1,04 miljoen euro en 
niet 4,0 miljoen euro zoals vermeld is in de verantwoordingen die de FOD Financiën aan 
het Rekenhof bezorgde. 

Op 3 mei 2017 heeft de Staat 25% van zijn aandelen in BNP Paribas van de hand gedaan 
voor een bedrag van 1,95 miljard euro91. Het betreft een zogeheten forward sale aan de hand 
waarvan België kan garanderen dat de dividenden van 2016 zullen worden gestort, die al in 
de middelenbegroting zijn ingeschreven. 

  

 

87 Titel I, sectie II, hoofdstuk 18, §1, artikel 28.20.01 – Dividenden van de deelnemingen van de Staat in de financiële 

instellingen. 

88 De Belgische Staat (via de FPIM) bezit 43,53% van het kapitaal van RPI. Hoewel de portefeuille in 2013 verkocht 

werd, blijft RPI actief en volgt het nog steeds de beroepen op die worden aangetekend tegen bankinstellingen in 

de Verenigde Staten wegens geleden schade ingevolge de aankoop van gestructureerde producten op basis van 

onvolledige of zelfs onjuiste informatie. Het resultaat van die activiteiten levert bepaalde winsten op en maakt het 

mogelijk een dividend te storten.  

89 De overeenkomst tot gedelegeerde opdracht die op 13 oktober 2011 tussen de Belgische Staat en de FPIM werd 

ondertekend in het raam van de aankoop van aandelen van Dexia Bank België nv, bepaalt dat de Staat een 

beheerscommissie betaalt ten belope van 0,1% van het bedrag van het vaste deel van de aankoopprijs van de 

aandelen (4 miljard euro). 

90 Eind september 2016 werd een tussentijds dividend van 75,0 miljoen euro betaald aan de FPIM, die een commissie 

van 3 miljoen euro inhield zodat slechts 72,0 miljoen euro werd gestort aan de Schatkist.  

91 Die ontvangst heeft geen impact op het vorderingensaldo aangezien het "nominale waarderingsverschillen" 

betreft in de zin van het ESR2010. 
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Tabel – Dividenden van de deelnemingen van de Staat in de financiële instellingen (in miljoen euro) 

Financiële 
instellingen 

Betaald 
dividend  

Beheerskosten 
FPIM 

Netto-
dividend  

Detail 

BNP 

Paribas 

335,20 - 335,2092 124.129.681 aandelen* 

2,70 EUR 

Belfius 140,00  

1,04 
 

1,29 

 

 

 
137,6793 

Saldo dividend 2016 

Beheerskosten periode 
28/09/16- 31/12/16 

Beheerskosten periode 
01/01/17 - 28/04/17 

 75,00 1,67 73,3394 Tussentijds dividend 2017  

Beheerskosten periode 
29/04/17 - 27/09/17  

RPI 17,40 - 17,40 Dividend 

Totaal 567,60 4,00 563,60  

Bron: Rekenhof  

Het Rekenhof merkt eveneens op dat 242 miljoen euro ingeschreven op het 
ontvangstenartikel met betrekking tot het aandeel van de Staat in de resultaten van de 
Nationale Bank van België95 met 70,6 miljoen euro onderschat is. Het totale bedrag van 
deze ontvangst mag geraamd worden op 312,6 miljoen euro. 

3.3 Retributies Nationaal Pandregister  

De wet van 25 december 201696 heeft de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 
betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen en de invoering van een 
Nationaal Pandregister uitgesteld tot 1 januari 2018. De hervorming van het pandrecht, die 
had moeten ingaan op 1 december 2014, werd al een keer uitgesteld tot 1 januari 2017 om 
het geïnformatiseerde systeem van het Nationaal Pandregister operationeel te krijgen97. 
Dat register wordt beheerd door de dienst hypotheken van de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. 

 

92 Er wordt ook een dividend van 9,8 miljoen euro aan de FPIM gestort, want die bezit 3,6 miljoen aandelen op eigen 

naam. 

93 Dat bedrag wordt in de loop van de maand mei 2017 aan de Schatkist gestort. 

94 Dat bedrag moet volgens de ramingen in september 2017 aan de Schatkist worden gestort.  

95  Titel I, sectie II, hoofdstuk 18, §1, artikel 28.20.04. 

96 Artikel 36 van de wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de 

zakelijke zekerheden op roerende goederen. 

97 Dat online geïnformatiseerde systeem is ontworpen om pandrechten rechtstreeks te kunnen invoeren (invoer, 

wijziging, vernieuwing of schrapping van een inschrijving en toekenning van een rang) en te kunnen raadplegen. 

Een inschrijving in het register is tien jaar geldig en bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de 

rangschikking van de schuldeisers. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016009652&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-12-30&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+'WET'+and+dd+=+date'2016-12-25'&rech=22&tri=dd+AS+RANK+&dddj=25&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016009652&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-12-30&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+'WET'+and+dd+=+date'2016-12-25'&rech=22&tri=dd+AS+RANK+&dddj=25&dddm=12
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De geraamde ontvangst98 van 12 miljoen euro99 die was ingeschreven in de initiële 
middelenbegroting van 2017, werd derhalve geannuleerd. 

  

 

98 Titel I, sectie II, hoofdstuk 18, §2, artikel 36.90.01 – Retributies voor inschrijvingen in het Nationaal Pandregister. 

99 Raming op basis van het aantal verrichtingen in het pandregister en volgens een tarifering van de retributies. 
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HOOFDSTUK II 

Ontvangsten van de sociale 
zekerheid 
1 Algemene evolutie van de inkomsten 

De aangepaste begroting 2017 raamt de geconsolideerde ontvangsten van de sociale 
zekerheid (RSZ-Globaal Beheer, RSVZ-Globaal Beheer, RIZIV-Geneeskundige Verzorging, 
stelsels buiten globaal beheer en overheidspensioenen) op 95.866,6 miljoen euro. Ze liggen 
149 miljoen euro lager dan de initiële raming voor 2017. De ontvangsten liggen 3.781,8 
miljoen euro (4,11%) hoger dan de voorlopige ontvangsten voor 2016.  

Tabel – Evolutie van de geconsolideerde ontvangsten van de sociale zekerheid (in miljoen euro) 

Omschrijving 
Ontvangsten 

2016 
Initiële ramingen 

2017 
Aangepaste 

ramingen 2017 

Bijdragen 57.255,3 59.063,4 58.920,5 

Toelagen van de overheden 20.534,1 18.193,1 18.762,2 

Alternatieve financiering 9.783,5 13.993,9 13.683,6 

Andere ontvangsten 4.511,9 4.765,2 4.500,3 

Totaal 92.084,8 96.015,6 95.866,6 

Bron: Algemene Toelichting bij de initiële en de aangepaste begroting 2017 

Het grootste gedeelte van de ontvangsten, met name 61,46%, is afkomstig uit de sociale 
zekerheidsbijdragen van de verschillende stelsels. De toelagen van de overheid (dit zijn de 
dotaties van de federale Staat en het aandeel van de deelentiteiten in de 
bijdrageverminderingen) en de alternatieve financiering vertegenwoordigen één derde van 
de totale ontvangsten (33,84%). Vanaf 2017 is de wijze waarop de toelagen van de federale 
staat en de middelen van de alternatieve financiering worden berekend, gewijzigd. De 
middelen van de alternatieve financiering stijgen met 3.900,1 miljoen euro tegenover de 
voorlopige ontvangsten 2016. De toelagen van de federale Staat en de deelentiteiten dalen 
met 1.771,9 miljoen euro. 

2 Ontvangsten van de OISZ 

In het stelsel van de werknemers bedragen de socialezekerheidsbijdragen (de bijdragen en 
verhogingen die de RSZ int bij de werkgevers) 48.418,4 miljoen euro, dit is een stijging met 
52,3 miljoen euro (+0,11%) tegenover de initiële ramingen.  

In de aangepaste ramingen is ook een niet verdeelde ontvangst ingeschreven van 114,3 
miljoen euro voor het stelsel van de werknemers. Het gaat vooral over opbrengsten in de 
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strijd tegen de sociale fraude. In vergelijking met de initiële begroting is die geraamde 
opbrengst gedaald met 104,6 miljoen euro, omdat vroegere maatregelen in de strijd tegen 
de sociale fraude bij de begrotingscontrole zijn opgenomen in de basisgegevens voor de 
berekening van de sociale bijdragen.  

In het stelsel van de zelfstandigen stijgen de sociale bijdragen met 296,3 miljoen euro ten 
opzichte van de ramingen in de initiële begroting. Die stijging is voornamelijk het gevolg 
van het feit dat de basis voor de berekening van de zelfstandigenbijdragen werd aangepast. 
Die houdt rekening met de bruto-inkohieringen van het eerste trimester 2017, 
geëxtrapoleerd naar het volledige jaar 2017. De raming van de ontvangsten uit bijdragen in 
de initiële begroting berustte daarentegen op de door de Nationale Bank meegedeelde 
inkomsten van drie jaar voordien. 

In de aanpassing van de begroting 2017 wordt in het stelsel van de zelfstandigen de 
opbrengst uit de strijd tegen de sociale fraude geraamd op 11 miljoen euro (ten opzichte van 
12,4 miljoen euro bij de initiële begroting). De daling is het gevolg van maatregelen uit het 
verleden die reeds in de berekeningsbasis van de bijdragen zijn opgenomen.  

Het is moeilijk in te schatten wat de maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude 
zullen opleveren om de budgettaire en financiële impact van de geplande maatregelen te 
evalueren. 

3 Financiering van de sociale zekerheid door de federale Staat 

In 2017 is de financiering van de sociale zekerheid hervormd. De nieuwe regels zijn 
vastgesteld in de wet van 18 april 2017100. De wet stemt de financiering van de sociale 
zekerheid af op de structureel lagere uitgaven door de bevoegdheidsoverdrachten in het 
kader van de zesde Staatshervorming.  

Zoals het Rekenhof in zijn commentaar bij de initiële begroting 2017 heeft uiteengezet101, 
krijgen de Globale Beheren van de RSZ en het RSVZ voortaan een jaarlijkse basisdotatie die 
wordt aangevuld met een evenwichtsdotatie. Die evenwichtsdotatie wordt bij de opmaak 
van de begroting voorlopig vastgesteld op het bedrag dat de Globale Beheren nodig hebben 
om hun begroting in evenwicht te brengen. Als de voorlopige realisaties van het boekjaar 
gekend zijn, wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Daarvoor zal rekening worden 
gehouden met een aantal criteria (responsabiliseringsfactoren), zoals bv. de bijdrage van de 
sociale zekerheid tot de verwezenlijking van de budgettaire doelstellingen van het 
Stabiliteitspact, de weerslag van de maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude en de 
eventuele kostprijs van de akkoorden gesloten met de sociale partners102.  

De regering heeft de evenwichtsdotatie voor de RSZ-Globaal Beheer vastgelegd op 3.217,1 
miljoen euro, dit is een stijging met 581,3 miljoen euro ten opzichte van de initiële 

 

100  Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, Belgisch Staatsblad van 

28 april 2017. 

101  Parl. St. Kamer, 6 juni 2016, DOC 54 2108/003 Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting 

voor het begrotingsjaar 2017, p. 55-59. 

102  Artikelen 23 en 24 van de wet van 18 april 2017 geven die voorbeelden, maar de opsomming is niet exhaustief. 
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ramingen. Het RSVZ-Globaal Beheer krijgt in 2017 geen evenwichtsdotatie103. Weliswaar 
bepaalt de wet van 18 april 2017 dat de toe te kennen evenwichtsdotatie ten minste 1/9e 
bedraagt van het aan de RSZ-Globaal Beheer toegekende bedrag, maar het voor het RSVZ-
Globaal Beheer bestemde bedrag kan worden verminderd als de begroting van het stelsel 
een overschot vertoont. Dat is het geval bij de begrotingscontrole 2017. Overeenkomstig 
artikel 24, §7, van de wet van 18 april 2017 wordt die beslissing in de algemene toelichting 
verantwoord104. 

De aan de sociale zekerheid overgedragen fiscale ontvangsten worden voor het jaar 2017 op 
14.008 miljoen euro geraamd (tegenover 14.318 miljoen euro in de initiële begroting). Dat 
bedrag omvat niet alleen de alternatieve financiering van de sociale zekerheid maar ook de 
ontvangsten voor rekening van de RSZ, namelijk de ontvangsten van de Sociale Maribel 
(102,3 miljoen euro) en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (222,0 miljoen 
euro)105. 

De in de toewijzingsfondsen voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid voor 
2017 opgenomen fiscale ontvangsten worden dus geraamd op 13.683,6 miljoen euro, een 
daling met 310 miljoen euro. Die ontvangsten bestaan uit btw-opbrengsten (10.469,5 
miljoen euro) en uit middelen die worden voorafgenomen van de roerende voorheffing 
(3.214,2 miljoen euro).  

De globale daling van de alternatieve financiering is te verklaren door het feit dat de 
ontvangsten inzake roerende voorheffing zijn gedaald106 (-351 miljoen euro). Ook de btw-
ontvangsten zijn gedaald (-50 miljoen euro), maar die daling wordt gecompenseerd door 
een hogere bijkomende financiering van de geneeskundige verzorging107 (+91 miljoen euro, 
eveneens afkomstig van de btw). De koninklijke besluiten voor die alternatieve financiering 
van de geneeskundige verzorging zijn echter nog niet gepubliceerd108. 

In het stelsel van de werknemers dalen de middelen uit de alternatieve financiering met 
238,8 miljoen euro tot 11.550,7 miljoen euro. De middelen uit de alternatieve financiering 
aan het stelsel van de zelfstandigen dalen eveneens met 71,4 miljoen euro tot 2.133 miljoen 
euro.  

 

103  Het in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2017 gepubliceerde koninklijk besluit van 18 april 2017 stelt de 

evenwichtsdotatie voor 2017 vast. De in dat besluit vermelde bedragen stemmen overeen met de bedragen die bij 

de initiële begroting zijn vastgesteld en moeten dus nog worden aangepast aan de beslissingen van de 

begrotingscontrole.  

104 Algemene toelichting, p. 134. 

105  Dat zijn dus geen fiscale ontvangsten die worden toegewezen aan de alternatieve financiering van de sociale 

zekerheid. De toewijzingsfondsen 66.35 (Sociale Maribel) en 66.38 (Bijzondere bijdrage sociale zekerheid) zouden 

moeten worden geschrapt en hun verrichtingen zouden moeten worden geboekt als verrichtingen voor rekening 

van derden. 

106  Voor de ontvangsten die worden voorafgenomen van de roerende voorheffing gelden de in artikel 3, §2, van de 

wet van 18 april 2017 vastgelegde minimumbedragen. 

107  De stijging van de overdrachten van het Globaal Beheer van de werknemers en van het Globaal Beheer van de 

zelfstandigen moet het begrotingsevenwicht van het RIZIV-Geneeskundige verzorging waarborgen. Die bedragen 

worden voorafgenomen van de btw en rechtstreeks aan de twee Globale Beheren betaald. 

108  De nieuwe bedragen werden vastgelegd tijdens de ministerraad van 31 maart 2017. 
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Tabel – Voorstel alternatieve financiering sociale zekerheid (in miljoen euro) 

Alternatieve 
financiering 

Bron Bedragen Wijze van bepaling  

Werknemers – Bestemd voor RSZ Globaal Beheer  

Basis btw 4.053,2 13,41% van de ontvangsten 

 Roerende 
voorheffing 

1.937,7 40,73% van de ontvangsten, 
opgetrokken tot het 
minimumbedrag  

Tax shift btw 1.179,5 Vastgesteld bedrag  

 Roerende 
voorheffing  

692,8 Vastgesteld bedrag 

Geneeskundige verzorging btw 3.687,5 Koninklijk besluit (nog te nemen) 

Totaal  11.550,7  

 

Zelfstandigen – Bestemd voor het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal 
statuut der zelfstandigen  

Basis btw 1.006,5 3,33% van de ontvangsten  

 Roerende 
voorheffing 

481,6 10,12% van de ontvangsten, 
opgetrokken tot het 
minimumbedrag 

Tax shift btw 173,8 Vastgesteld bedrag  

 Roerende 
voorheffing 

102,1 Vastgesteld bedrag 

Geneeskundige 
verzorging  

btw 369,0 Koninklijk besluit (nog te nemen) 

Totaal  2.133,0  

Bron: Rekenhof  

Er valt op te merken dat de toewijzingen aan de sociale zekerheid in Tabel 3 
"Terugbetalings- en toewijzingsfondsen" van de algemene uitgavenbegroting109 niet werden 

 

109  Parl. St. Kamer, DOC 54 2411/001, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 

voor het begrotingsjaar 2017, p. 511-518. 
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aangepast. Die tabel vermeldt de bedragen van de initiële begroting 2017, waardoor de 
voorgestelde ontvangsten verschillen van die in de algemene toelichting110. 

4 Andere stelsels  

Tot de andere stelsels behoren de overheidspensioenen en de stelsels buiten globaal 
beheer. Die laatste bestaan uit het kapitalisatiestelsel van de tak arbeidsongevallen, het 
Asbestfonds, het stelsel van de plaatselijke en provinciale overheden en het stelsel van de 
overzeese sociale zekerheid, de bevoegdheden inzake tewerkstelling van de RVA en het 
Fonds voor Medische Ongevallen van het RIZIV. 

Bij de begrotingscontrole 2017 zijn er zowel langs ontvangsten- als langs uitgavenzijde 
verschuivingen tussen de stelsels buiten globaal beheer en de pensioenen van de 
overheidssector (die sinds 1 april 2016 deel uitmaken van de Federale Pensioendienst). 

Zo zijn de bijdragen aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de tak van de plaatselijke en 
provinciale overheden (tot 31 december 2016 beheerd door DIBISS111) in de aangepaste 
begroting begrepen in de ontvangsten voor de overheidspensioenen. In de initiële 
begroting werden die middelen nog opgenomen in de ontvangsten van de stelsels buiten 
globaal beheer. Ook de prestaties (d.i. de pensioenen van de plaatselijke en provinciale 
overheden) zijn verschoven van de uitgaven buiten globaal beheer naar de pensioenen van 
de overheidssector.  

De gewijzigde indeling verklaart mee dat de bijdragen voor de overheidspensioenen ten 
opzichte van de initiële ramingen stijgen met 2.116,7 miljoen euro (+80,54%), terwijl de 
ontvangsten in de stelsels buiten globaal beheer dalen met 2.581,3 miljoen euro (-92,60%)112.  

  

 

110  Parl. St. Kamer, DOC 54 2409/001, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het 

begrotingsjaar 2017, p. 18. 

111  Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsbijdragen. De activiteiten van die OISZ zijn sinds 1 januari 2017 

overgedragen aan de RSZ en de Federale Pensioendienst.  

112  Door de verschuiving van de pensioenen van de plaatselijke en provinciale overheden naar het stelsel van de 

overheidspensioenen dalen ook de uitgaven van de stelsels buiten globaal beheer met 2.211,7 miljoen euro. 
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DEEL III 

Uitgaven van entiteit I 

HOOFDSTUK I 

Algemene uitgavenbegroting - 
Inleiding 
1 Algemene evolutie van de uitgavenkredieten 

De vereffeningskredieten in de aangepaste begroting (109.758,2 miljoen euro) stijgen met 
1.140,6 miljoen euro tegenover de initiële begroting 2017 (108.617,6 miljoen euro) 
voornamelijk als gevolg van de hogere overdrachten van inkomsten en kapitalen. Meer in 
het bijzonder betreft het de dotaties die de Staat toekent aan het globaal beheer van het 
stelsel van de werknemers (+581,3 miljoen euro), aan de DOSZ (+31,8 miljoen euro) en aan 
de Federale Pensioendienst voor de overheidssector (+40,6 miljoen euro)113. Er worden 
eveneens extra kredieten ingeschreven voor de financiering van het spoorwegvervoer 
(+45,2 miljoen euro)114 en van de OCMW’s (+42,3 miljoen euro) 115.  

Er wordt overigens een nieuwe interdepartementale provisie ingeschreven in sectie 03 om 
de uitzonderlijke uitgaven te financieren voor de opvang van vluchtelingen (232,0 miljoen 
euro).  

De kredieten op sectie 51 – FOD Financiën (rijksschuld) bestaan hoofdzakelijk uit de 
interestuitgaven (ESR-code 21), kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8) en 
verrichtingen inzake aflossing en terugbetaling van schuldtitels. Deze laatste twee 
uitgavencategorieën hebben geen invloed op het vorderingensaldo. De geraamde daling 
van de interestlasten beïnvloedt wel het vorderingensaldo (-547,5 miljoen euro).  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de vereffeningskredieten in 
vergelijking met de initiële begroting 2017. Ze zijn opgesplitst volgens de economische 
classificatie (ESR).  

 

113 Programma’s 24.58.4 en 24.58.5. 

114 Programma 33.51.1. 

115 Programma 44.55.1. 
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Tabel – Evolutie van de vereffeningskredieten (in miljoen euro) 

Omschrijving Initiële 
begroting 

2017 

Aanpassing Ontwerp van 
begrotings-
aanpassing 

2017 

Personeel (ESR-code 11) 5.990,3 18,9 6.009,2 

Werking (ESR-code 12) 1.744,6 -4,2 1.740,4 

Investeringen (ESR-code 7) 449,4 17,4 466,8 

Inkomens- en kapitaaloverdrachten (ESR-

codes 3 tot 6) 

41.237,3116 869,4 42.106,7 

Interesten (ESR-code 21) 79,1 -0,5 78,6 

Provisies (ESR-code 0) 724,7 222,0 946,7 

Kredietverleningen en deelnemingen (ESR-

code 8) 

102,0 0 102,0 

Aflossingen van de schuld (ESR-code 9) 25,9 0 25,9 

Subtotaal van de secties 01 tot 46 50.353,3 1.123,0 51.476,4 

Werking (ESR-code 12) 29,6 7,5 37,1 

Inkomens- en kapitaaloverdrachten (ESR-

codes 3 tot 6) 

2,7 -0,4 2,2 

Interesten (ESR-code 21) 9.833,1 -547,5 9.285,6 

Kredietverleningen en deelnemingen (ESR-

code 8) 

9.533,3 2.604,8 12.138,1 

Aflossing van de schuld (ESR-code 9) 35.859,3 -1.726,3 34.133,0 

Subtotaal van sectie 51 55.258,0 338,0 55.596,0 

Inkomens- en kapitaaloverdrachten (ESR-

code 3 tot 6) 

3.006,3 -320,5 2.685,8 

Subtotaal van sectie 52 3.006,3 -320,5 2.685,8 

Totaal 108.617,6 1.140,6 109.758,2 

Bron: Algemene uitgavenbegroting 

 

116 Dit bedrag houdt rekening met de wijzigingen aangebracht door de amendementen nr. 1 en 2 van de regering 

(Parl. St. Kamer, DOC 54 2109/3). Daardoor werden onder andere 767,2 miljoen euro kredieten toegekend voor de 

financiering, voor rekening van de gemeenschappen, van een deel van de maximumfactuur en van bepaalde 

investeringen in de infrastructuur en de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen (sectie 01, afdeling 36). 

Ze hebben eveneens de bedragen aangepast die aan de gemeenschappen verschuldigd zijn bij wijze van dotaties 

voor de financiering van de bevoegdheden die krachtens de zesde staatshervorming zijn overgedragen (sectie 01, 

afdeling 35).  
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2 Interdepartementale provisies 

De provisionele kredieten die zijn ingeschreven in sectie 03 van de algemene 
uitgavenbegroting bedragen in het aangepast ontwerp 945,4 miljoen euro bij de 
vastleggingen en 932,7 miljoen euro bij de vereffeningen117. Dit is respectievelijk 217,8 
miljoen euro en 222,0 miljoen euro meer dan in de initiële begroting. 

Voor de algemene interdepartementale provisie118 bedragen de vastleggings- en 
vereffeningskredieten 374,2 miljoen euro, hetzij een verhoging met 19,6 miljoen euro. Deze 
stijging is het gevolg van de ondertekening van een sociaal akkoord in de sector van de 
geneeskundige verzorging (15,0 miljoen euro)119. 

Volgens de algemene toelichting moet die provisie ook de bijkomende uitgaven ten laste 
nemen als gevolg van de indexering van de pensioenen in juni 2017, wat 3 maanden eerder 
is dan initieel werd verwacht. Die vervroegde indexering zou tot een globale bijkomende 
uitgave moeten leiden van 57,2 miljoen euro120. Het aangepaste provisioneel krediet houdt 
hiermee dus rekening. 

Het Rekenhof herinnert er overigens aan dat de provisie een enveloppe van 100,0 miljoen 
euro omvat voor "nieuwe initiatieven". Bij de voorstelling van de initiële begroting had de 
regering tegenover het Rekenhof verklaard dat dat bedrag in 2017 zou worden bestemd. De 
minister van Begroting had het Rekenhof in dat verband een indicatief overzicht gegeven 
van de verdeling van die kredieten onder de verschillende FOD’s en POD’s.  

Thans is 15,1 miljoen euro aan kredieten ten laste van die provisie overgeheveld, 
voornamelijk om er gerechtskosten en schadevergoedingen voor het eerste kwartaal van 
2017121 mee te financieren122. 

Naast de algemene interdepartementale provisie omvat de algemene uitgavenbegroting 
nog twee andere provisies123. De eerste provisie (232,0 miljoen euro aan vastleggingen en 
vereffeningen) wordt ingeschreven met de voorliggende aanpassing en is bestemd voor 
niet-structurele uitgaven inzake asiel en migratie124. De tweede provisie bedraagt 339,2 
miljoen euro aan vastleggingskredieten en 326,6 miljoen euro aan vereffeningskredieten en 
is bestemd voor de financiering van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven in 
het kader van de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. De FOD Beleid en 
Ondersteuning houdt samen met de Inspectie van Financiën toezicht op de benutting van 
die kredieten. De kredieten worden gespreid over de verschillende FOD’s, en dan 

 

117 Programma 03.41.1 – Provisionele kredieten. 

118 Basisallocatie 03.41.10.01.00.01. 

119 Akkoord artsen-ziekenfondsen van 27 maart 2017. 

120 Algemene toelichting, p. 157. 

121 In 2016 werd vanuit die interdepartementale provisie 374,9 miljoen euro aan vastleggingen (75,0% van de 

gestemde kredieten) en 396,0 miljoen euro aan vereffeningen (79,2% van de gestemde kredieten) overgeheveld. 

122 Koninklijk besluit van 7 april 2017. 

123 Basisallocaties 03.41.10.01.00.03 en 03.41.10.01.00.04. 

124 Zie in dat verband de opmerkingen over de begroting van sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken.  
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voornamelijk de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, Defensie en de Politie125. Voor 
elk van hen is het toegekende bedrag uitgesplitst over diverse projecten die verband 
houden met de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. Er zijn ook bedragen 
vrijgemaakt voor projecten waarbij meerdere FOD’s betrokken zijn, zoals Cybersecurity. 

Bij de opmaak van dit verslag was 33,6 miljoen euro aan vastleggingen en 43,8 miljoen euro 
aan vereffeningen uit de provisie voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme 
overgeheveld126. 

De regering heeft voor het derde opeenvolgende jaar de flexibiliteitsclausule ingeroepen 
waarin de Europese regelgeving voorziet. Ter herinnering: die clausule maakt het mogelijk 
bepaalde uitgaven te neutraliseren bij de berekening van de te leveren structurele 
inspanning, voor zover het uitzonderlijke en niet-terugkerende uitgaven betreft. Die 
dubbele voorwaarde is onderworpen aan de goedkeuring van de Europese Commissie. Die 
zal a posteriori de verantwoordingen onderzoeken die de Belgische regering voorlegt127. De 
neutralisering is evenwel tijdelijk, want de afwijking tegenover het aanpassingstraject moet 
de komende jaren worden weggewerkt. In 2017 kunnen 232,0 miljoen euro aan uitgaven in 
verband met asiel en 193,6 miljoen euro aan uitgaven in verband met de strijd tegen het 
terrorisme en het radicalisme128 worden geneutraliseerd. 

Het Rekenhof stelt trouwens vast dat van de 400 miljoen euro129 aan kredieten die in 2016 
waren ingeschreven in de provisie voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, 
211,9 miljoen euro werd benut op het niveau van de vastleggingen (52,7%) en 172,2 miljoen 
euro op het niveau van de vereffeningen (43,0%).. 

Van de kredieten die in 2016 waren ingeschreven in de provisie voor niet-structurele 
uitgaven inzake asiel en migratie, werd 536,8 miljoen euro (82,5%) overgeheveld, zowel op 
het niveau van de vastleggingen als op dat van de vereffeningen. Van de provisie voor niet-
structurele uitgaven inzake veiligheid, die in 2017 werd geschrapt, werd 90,9 miljoen euro 
benut op het niveau van de vereffeningen (96,7%). 

3 Financiering van de deelstaten 

De overgang van het vorderingensaldo naar het structureel saldo van entiteit I130 wordt 
beïnvloed door twee correcties die samenhangen met de financiering van de 
gemeenschappen en de gewesten131. Die correcties hebben echter geen enkele invloed op de 

 

125 Zie in dat verband de opmerkingen over de secties 12 - FOD Justitie, 13 - FOD Binnenlandse Zaken en 17 - Federale 

Politie. Bij Defensie is het bedrag dat binnen de provisie werd toegekend (52,6 miljoen euro) nagenoeg volledig 

bestemd voor het inzetten van militairen op straat.  

126 Koninklijke besluiten van 7 april 2017 en van 2 mei 2017. 

127 De verantwoordingen aangaande de uitgaven in verband met de asielcrisis zijn opgenomen in een brief van 

24 maart 2017 die de minister van Begroting richtte aan de voorzitter van de Europese Commissie. 

128 In een nota van 28 april 2017 deelde de Europese Commissie mee dat ze zich er niet tegen verzet dat de 

flexibiliteitsclausule in 2017 wordt ingeroepen voor de uitzonderlijke uitgaven in verband met de opvang van 

vluchtelingen. 

129 Programma 03.41.1 – Provisionele kredieten. 

130 Algemene toelichting, p. 12. 

131 Die financiering wordt geregeld door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 

gemeenschappen en de gewesten. 



Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 2017 / 46 

 

 

 

 

saldi van de gezamenlijke overheid aangezien tegenover elke verbetering van het saldo van 
entiteit I een verslechtering van het saldo van entiteit II staat132.  

Ten eerste wordt het structureel saldo van entiteit I gunstig beïnvloed door het in 
aanmerking nemen van het "afrekeningssaldo BFW". De in uitvoering van de bijzondere 
financieringswet verschuldigde bedragen worden in de loop van het jaar vastgelegd op 
basis van voorlopige parameters. Pas in de loop van het volgende jaar kent men die 
effectieve parameters en worden de definitief verschuldigde bedragen bepaald. 
Overeenkomstig de door de Hoge Raad van Financiën ontwikkelde methodologie over het 
structureel saldo, moeten de definitief verschuldigde bedragen in aanmerking worden 
genomen zonder rekening te houden met de voorlopig berekende bedragen. Daaruit volgt 
dat het verschil tussen de op basis van de voorlopige parameters vastgelegde middelen en 
de middelen, vastgelegd op basis van de definitieve parameters, moet worden toegerekend 
aan het vorige begrotingsjaar133. Voor 2017 beloopt het positieve effect op het structureel 
saldo van entiteit I 260 miljoen euro.  

Ten tweede wordt het structureel saldo van entiteit I gunstig beïnvloed door het in 
aanmerking nemen van het "eenmalig effect van de autonomiefactor" 134. Die correctie 
vloeit voort uit twee aanpassingen die samenhangen met het uitvoeren van de 
financieringswet, namelijk de definitieve bepaling van de aan de gewesten overgedragen 
fiscale uitgaven en die van de autonomiefactor. Meer bepaald:  

 Sedert 2015 krijgen de gewesten middelen die samenhangen met de overdracht van 
bevoegdheden inzake fiscale uitgaven. Het totaalbedrag ervan kon men niet kennen bij 
het inwerking treden van de wet. Zoals de wet bepaalt, heeft het Rekenhof deze 
definitief geraamd in een verslag dat eind 2016 werd neergelegd. Het verschil tussen de 
voorlopig berekende bedragen en de definitief verschuldigde middelen werd voor de 
berekening van het vorderingensaldo gespreid over de jaren 2015 tot 2017.  

 Voor de bepaling van de gewestelijke PB stemmen de gestorte bedragen overeen met 
de autonomiefactor, m.a.w. met een percentage van de "belasting Staat" van 2015 in de 
zin van artikel 5/1 van de bijzondere wet. Voor de jaren 2015 tot 2017 werd dat voorlopig 
percentage op 25,99% vastgelegd, mits latere regularisering. Het Rekenhof heeft in een 
verslag van 26 april 2017135 de definitieve autonomiefactor bepaald. Die ligt lager 
(24,957%) dan de voorlopig vastgelegde factor. Daaruit volgt dat de gewesten te veel 
middelen hebben ontvangen. Die zullen moeten worden teruggestort aan de federale 
Staat. Die regularisatie bedraagt voor de drie gewesten samen 470,9 miljoen euro in 
2015, 485,9 miljoen euro in 2016 en 503,1 miljoen euro in 2017, hetzij samen 1.459,9 
miljoen euro. De bijzondere financieringswet bepaalt dat die terugbetaling in 2018 zal 

 

132 Cf. echter punt 5.2 van deel I van het onderhavige verslag. 

133 Daaruit volgt eveneens dat als het vorderingensaldo van een bepaald jaar wordt beïnvloed door de herberekening 

van de in de loop van het voorgaande jaar verschuldigde bedragen, het eveneens wordt beïnvloed door de 

herberekening, in de loop van het jaar, van de voor het lopende jaar verschuldigde bedragen.  

134 Algemene toelichting, p. 12. 

135 Brief A 4-3.715.825 B1 aan de minister van Financiën. 
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gebeuren via afhoudingen van de aan de betrokken entiteiten overgedragen 
middelen136.  

4 Met de federale overheid te consolideren instellingen 

4.1 ESR-saldo 

De algemene toelichting bij de begroting bevat een opsomming van alle instellingen en 
fondsen, die niet in de begroting zijn opgenomen maar die deel uitmaken van de 
consolidatieperimeter137, en een analyse van hun impact op het vorderingensaldo en op de 
overheidsschuld138. Deze opsomming is evenwel niet volledig. De FOD Beleid en 
Ondersteuning benadrukt echter dat de instellingen vermeld in de opgave de belangrijkste 
stromen en saldi bevatten van de met de federale overheid te consolideren instellingen139. 

Bij de opmaak van de initiële begroting 2017 raamde de regering het ESR-saldo voor het 
begrotingsjaar 2017 van de met de federale overheid te consolideren instellingen op 159,6 
miljoen euro, rekening houdend met een onderbenutting ex ante van 100 miljoen euro140. 

In zijn verslag van 10 maart 2017 heeft het Monitoringcomité het ESR-saldo 2017 van de met 
de federale overheid te consolideren instellingen op 125,4 miljoen euro geraamd, nog steeds 
rekening houdend met een waarschijnlijke ex ante onderbenutting van 100 miljoen euro141. 
In de raming viel het saldo 34,2 miljoen euro lager uit tegenover de initiële begroting. Het 
verslag verwees naar instellingen die in de voorafbeelding 2017 een negatief ESR-saldo 
vertoonden, hoewel ze geen afwijking hebben verkregen van de minister van Begroting op 
het principe van de ESR-neutraliteit. 

De regering verwacht bij de begrotingscontrole een verbetering van het ESR-saldo van het 
Muntfonds142 en van de Nationale Kas voor Rampenschade143 als gevolg van de daling van 
de uitgaven vergeleken met de cijfers van het Monitoringcomité.  

De 10 federale wetenschappelijke instellingen, die deel uitmaken van de POD 
Wetenschapsbeleid, moeten een begroting in ESR-evenwicht indienen144, behalve indien de 

 

136 Artikel 54, §1, lid 6 e.v., van de bijzondere financieringswet. De afhoudingen mogen echter niet meer bedragen 

dan 2% van de maandelijkse stortingen, met als gevolg dat de afhoudingen in de tijd worden gespreid.  

137 Zoals bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

138 Artikel 46 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 

federale Staat. 

139 Algemene toelichting, p. 92. 

140 Parl. St. Kamer, 23 november 2016, DOC 54 2107/001, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het 

begrotingsjaar 2017. Algemene toelichting, p. 166. 

141 Monitoringcomité, Ramingen begrotingscontrole 2017, 10 maart 2017, p. 63. 

142 Het Monitoringcomité ging uit van een negatief ESR-saldo van 0,8 miljoen euro. De algemene toelichting geeft 

voor de aangepaste begroting 2017 een ESR-saldo van 4,7 miljoen euro op. 

143 In zijn rapport van 10 maart 2017 vermeldt het Monitoringcomité een negatief ESR-saldo van 6,9 miljoen euro. De 

Nationale Kas voor Rampenschade heeft volgens de algemene toelichting in de aangepaste begroting 2017 een 

ESR-saldo van 1,5 miljoen euro. 

144 Volgens het Monitoringcomité kwamen de federale wetenschappelijke instellingen globaal uit op een negatief 

ESR-saldo van 8,8 miljoen euro.  
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minister van Begroting een afwijking verleent145. Het verschil met de cijfers in het 
monitoringverslag (-18,9 miljoen euro) is in de conclaafbeslissingen als een technische 
correctie verwerkt. Het vermindert de te leveren budgettaire inspanning met dit bedrag. 

In het kader van de begrotingsaanpassing raamt de regering het ESR-saldo van de te 
consolideren instellingen op 144,6 miljoen euro, met een waarschijnlijke ex ante 
onderbenutting van 100 miljoen euro. Ten opzichte van de initiële begroting 2017 houdt de 
raming een verslechtering van het ESR-saldo in met 15 miljoen euro146. 

Het Rekenhof wijst er op dat de voorgelegde aangepaste begroting 2017 van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen niet overeenkomstig de economische 
classificatie is opgemaakt. Dit bemoeilijkt de correcte berekening van het ESR-saldo. 
Hetzelfde geldt voor de Regie der Gevangenisarbeid en de Nationale Veiligheidsoverheid. 

In bijkomende orde merkt het op dat volgens de algemene toelichting het ESR-saldo van de 
Regie der Gebouwen stijgt van 19,5 miljoen euro in de initiële begroting 2017 naar 23 
miljoen euro in de aangepaste begroting 2017. Bij de berekening van het ESR-saldo van de 
aangepaste begroting zijn echter de ontvangsten op het artikel 444.12 "Opname reserve 
Financieringsfonds" (21,3 miljoen euro) ten onrechte mee opgenomen in de berekening van 
het ESR-saldo. De FOD Beleid en Ondersteuning gaat met de opmerking akkoord maar 
wijst erop dat het vooropgestelde ESR-saldo niet in het gedrang komt wegens de voorziene 
ontvangst (30 miljoen euro) uit de geplande verkoop in 2017 van de voormalige 
rijkswachtkazernes in Etterbeek. Het Rekenhof kan deze informatie niet verifiëren omdat 
de Regie der Gebouwen de lijst van de te verkopen gebouwen niet ter beschikking heeft 
gesteld. 

4.2 Ontbrekende begrotingsdocumenten 

De Kamer van volksvertegenwoordigers keurt de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van categorie A147 en van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer148 goed149. 
De begrotingen van de parastatalen van categorie B worden in een bijlage aan de 
verantwoording van de algemene uitgavenbegroting aan de Kamer meegedeeld. Van de 71 

 

145 In het kader van de renovatiewerken heeft de minister van Begroting het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

de toelating gegeven in 2017 een begroting in te dienen met een negatief ESR-saldo van 1,6 miljoen euro. Voor de 

vereffening in 2017 van uitgaven die verband houden met de in 2015 toegekende uitzonderlijke dotatie voor 

eenmalige investeringen kregen volgende federale wetenschappelijke instellingen een afwijking op het principe 

van de ESR-neutraliteit: Koninklijke Bibliotheek van België (negatief saldo van 1,2 miljoen euro), de Koninklijke 

Musea voor Kunst en Geschiedenis (negatief saldo van 0,4 miljoen euro) en de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België (negatief saldo van 0,4 miljoen euro). Het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen mag de verhuisoperatie van een dienst prefinancieren door gebruik te maken van de 

reserves (negatief saldo van 0,3 miljoen euro). 

146 Algemene Toelichting, p. 97. 

147 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en het koninklijk 

besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit 

148 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en het koninklijk 

besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit 

149 Net zoals bij de initiële begroting 2017 (Parl. St. Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en 

opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 66) stelt het Rekenhof vast dat 

de begroting van het Poolsecretariaat, staatsdienst met afzonderlijk beheer, in het ontwerp van aanpassing van 

de algemene uitgavenbegroting niet ter goedkeuring is voorgelegd. 
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in de lijst van de FOD Beleid en Ondersteuning opgenomen instellingen zijn er 42 waarvan 
de begrotingen in de parlementaire stukken moeten worden gepubliceerd. 

Volgens de algemene toelichting wijzigt het initiële ESR-saldo van bepaalde staatsdiensten 
en parastatalen van categorie A als gevolg van de aanpassing van hun begroting. Die 
aanpassing wordt echter als dusdanig niet ter goedkeuring van de Kamer voorgelegd. Het 
Rekenhof stelt vast dat die goedkeuring ten onrechte enkel wordt gevraagd bij een 
verhoging van de dotatie die ten voordele van de instelling of dienst in de 
uitgavenbegroting van de Staat wordt uitgetrokken, wat indruist tegen de toepasselijke 
wettelijke bepalingen.  

5 Nieuwe maatregelen inzake veiligheid en strijd tegen het 
terrorisme 

De regering heeft in de ministerraad van 14 mei 2017 voor 2017 en de volgende jaren een 
reeks nieuwe maatregelen bekrachtigd voor de veiligheid en de strijd tegen het terrorisme. 
Vanaf 2018 zullen die maatregelen worden gefinancierd door onder meer elk jaar een 
bijkomende inspanning te doen van 105 miljoen euro150. Bij die beslissing formuleert het 
Rekenhof de volgende opmerkingen:  

 door de timing kon met die extra kosten geen rekening worden gehouden bij het 
opstellen van het stabiliteitsprogramma 2017-2020 dat begin mei 2017 aan de Europese 
Commissie werd toegezonden. Dat geldt vooral voor de twee criteria van de 
verbetering van het structureel saldo en de jaarlijkse groei van de overheidsuitgaven. 
Het Rekenhof herinnert er in dat verband aan dat de jaarlijkse groei van de 
overheidsuitgaven lager moet zijn dan het door de Commissie vastgelegde 
referentiepercentage, tenzij die groei wordt gecompenseerd door lagere uitgaven of 
bijkomende structurele ontvangsten151; 

 er is ook in een extra bedrag van 28,1 miljoen euro voorzien voor de financiering van 
nieuwe maatregelen inzake veiligheid en strijd tegen het terrorisme in 2017. Die nieuwe 
uitgaven worden gefinancierd door de overdracht van kredieten uit de algemene 
interdepartementale provisie, ingeschreven in sectie 03 van de algemene 
uitgavenbegroting152.  

 

  

 

150 "Nieuwe maatregelen 2017-2019", p. 39. 

151 Artikel 5, 1, 3e lid, b) en 5e lid, van verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad over versterking van het toezicht op 

begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid, gewijzigd door verordening 

(EU) nr. 1175/2011 van 16 november 2011.  

152 Basisallocatie 03.41.10.01.00.01. 
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HOOFDSTUK II 

Secties van de algemene 
uitgavenbegroting 
Sectie 12 – FOD Justitie 

1 Stijging van de personeelskredieten  

De stijging van de personeelskredieten met 15,87 miljoen euro is het gevolg van de 
beslissing van de ministerraad van 31 maart 2017 om het personeelsbeleid te versterken 
door 15 miljoen euro aan bijkomende middelen toe te kennen. 

Die toename betreft in hoofdzaak de bezoldiging van het statutaire en het niet-statutaire 
personeel van het centraal bestuur (+1 miljoen euro)153, van de penitentiaire inrichtingen 
(+4,8 miljoen euro)154 en van de rechterlijke orde (+8,2 miljoen euro)155. Ook verhogen de 
personeelskredieten van het statutaire buitenpersoneel en het statutaire administratieve 
personeel van de dienst Veiligheid van de Staat (+0,8 miljoen euro)156. Daarnaast worden 
bijkomende personeelskredieten toegekend aan twee bijzondere diensten, namelijk het 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie157 en de Federale 
Bemiddelingscommissie158. 

Bovendien werd 1,9 miljoen euro aan kredieten overgeheveld159 vanuit de provisie voor 
uitgaven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, naar de basisallocaties 
betreffende het personeel van het gevangeniswezen en van de rechterlijke orde160.  

2 Daling van de werkingskredieten  

De kredieten bestemd voor de werkingsuitgaven verminderen met 22,5 miljoen euro. 

De termijnen nodig om bepaalde activiteiten uit te voeren verantwoorden grotendeels deze 
vermindering (20,5 miljoen euro):  

 

153 Basisallocaties 12.21.01.11.00.03 en 12.40.01.11.00.03. 

154 Basisallocaties 12.51.01.11.00.03 en 12.51.01.11.00.04. 

155 Basisallocaties 12.56.01.11.00.03 en 12.56.01.11.00.04. 

156 Basisallocaties 12.55.01.11.00.03 en 12.55.04.11.00.04. 

157 Basisallocaties 12.62.10.11.00.03 en 12.62.20.11.00.03. 

158 Basisallocatie 12.62.80.11.00.04. 

159 Koninklijk besluit van7 april 2017 en van 2 mei 2017 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen 

het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de 

algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende 

de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en 

het radicalisme. 

160 Basisallocaties 12.51.01.11.00.03, 12.56.01.11.00.03 en 12.56.01.11.00.04. 
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 1,8 miljoen euro voor de contractkosten van de nieuwe forensische psychiatrische 
centra161. Het nieuwe FPC van Antwerpen zou immers pas operationeel zijn op 
1 augustus 2017; 

 11,3 miljoen euro voor het Crossborder-project. Het departement gaat ervan uit dat de 
eerste fase162 pas op 1 juli 2017 zal uitgevoerd zijn163. Omtrent de ontwikkeling van 
technische applicaties, keurde de ministerraad van 10 maart 2017 de onderhandelingen 
met en de bestellingen bij diverse dienstverleners goed. Deze moeten gebeuren binnen 
de limieten van het vastgelegde maximumbudget164 en het juridische kader165; 

 7,4 miljoen euro voor vergoedingen van advocaten in het raam van de juridische 
tweedelijnsbijstand166. De wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand is op 1 mei in werking getreden167. De FOD 
Justitie beheert dit fonds dat wordt gefinancierd door de bijdragen van 20 euro die 
behoudens uitzonderingen bij civiele zaken en bij strafzaken worden geïnd168. Die 
ontvangsten vervolledigen de financiering van het systeem van de juridische 
tweedelijnsbijstand169. Elke maand moet de FOD aan de Ordes van de balies het bedrag 
van de ontvangsten meedelen. Bovendien moet de minister van Justitie elk jaar in de 
loop van januari aan die instanties meedelen hoeveel bijdragen het fonds in totaal 
ontving in het voorgaande dienstjaar. Er werd een omzendbrief170 opgesteld met daarin 
de richtlijnen voor de toepassing en verwerking van de invorderingen ten gunste van 
het fonds. 

3 Risico op de ontoereikendheid van de werkingskredieten  

3.1 Te laag geraamd  

Het Rekenhof beschikt niet over precieze gegevens over de budgettaire gevolgen van de 
beoogde nieuwe initiatieven zoals de creatie van een digitale gegevensstroom 
(elektronische PV’s, gebruik van het e-PV)171, de modernisering en de informatisering van 
de burgerlijke stand waartoe de ministerraad besliste172, en de oprichting van het Centraal 

 

161 Basisallocatie 12.51.71.12.11.36. 

162 Geautomatiseerd zoeken naar betalingen, en oprichting van een viertalige website en callcenter. 

163 Basisallocaties 12 56.05.12.11.24 en 12.56.05.74.22.04. 

164 Basisallocatie 12.56.05.74.22.04: 5,26 miljoen euro inclusief btw op jaarbasis, verminderd met een 

overeenstemmend bedrag (-657.000 euro). 

165 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van 

artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 

166 Basisallocaties 12.56.11.34.41.49 en 12.56.11.34.41.50. 

167 Belgisch Staatsblad van 31 maart 2017 en koninklijk besluit van 26 april 2017, Belgisch Staatsblad van 27 april 2017. 

168 Voor zaken die bepleit worden voor de Raad van State en voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou een 

bijdrage aan het fonds verschuldigd kunnen zijn, maar het wetgevend proces werd opgesplitst en overgezonden 

aan de Senaat (cf. Kamer, DOC 54 1851/012 & 014, 54 2350/001 en Senaat, DOC 6-328/1). 

169 Basisallocatie 12.56.11.34.41.49. De bijdrage is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. 

170 Omzendbrief nr. 256 van 21 april 2017 en FAQ versie 1 van 28 april 2017. 

171 Redesign, punt 5 van traject 4 (Operationele excellentie binnen het beleidsdomein Veiligheid). 

172 Ministerraad van 9 december 2016, punt 4. 
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Register Solvabiliteit in uitvoering van de wet van 1 december 2016173. Het kan zich 
bijgevolg niet uitspreken over de vraag of de kredieten toereikend zijn. 

3.2 Achterstallige betalingen en onbetaalde facturen  

Op 10 april 2017 beliepen de achterstallige betalingen van gerechtskosten 18,05 miljoen 
euro, bij gebrek aan voldoende kredieten in 2016. 

Het Rekenhof stelt sinds 2015 vast dat de jaarlijkse kredieten174 (71,2 miljoen euro in 2015, 
73,3 miljoen euro in 2016 en 77,3 miljoen euro in 2017) ontoereikend zijn. 

Volgens de administratie zou jaarlijks 106,0 miljoen euro aan kredieten nodig zijn om te 
vermijden dat recurrente achterstallen ontstaan op het vlak van de gerechtskosten. 
Rekening houdende met de diverse kostenbesparende maatregelen die in 2015 werden 
genomen175 en die door de ministerraad op 11,8 miljoen euro werden geraamd, zou dat 
basisbedrag kunnen worden teruggebracht tot 94,2 miljoen euro. Dat laatste bedrag zou 
kunnen evolueren op grond van twee maatregelen die onlangs werden goedgekeurd176. 
Hierdoor kan de kredietbenutting ofwel toenemen (tarifering van de prestaties van 
vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden) zonder dat 
die toename precies kan worden becijferd, ofwel dalen (wettelijke samenwerking op het 
vlak van elektronische communicatie: -6,8 miljoen euro)177. 

Om de structurele onderfinanciering van de medische kosten, de voeding en het 
onderhoud van gedetineerden178 weg te werken, vroeg de administratie 26,1 miljoen euro 
aan bijkomende kredieten. De FOD Beleid en Ondersteuning verwees naar de provisionele 
kredieten179, waar een enveloppe van 100 miljoen euro bestemd is voor nieuwe initiatieven. 
Het Rekenhof heeft de uitsplitsing van die kredieten over de verschillende FOD’s bekomen. 
Het deel voor de FOD Justitie bedraagt 22,2 miljoen euro.  

Op grond van wetsbepaling 2.12.7 in de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2017, mogen die vroeger ontstane of aangegane verplichtingen worden 
vastgelegd en vereffend ten laste van kredieten van het lopende begrotingsjaar. 

Het Rekenhof stelt echter vast dat de verantwoordingen niet toelaten te beoordelen of de 
kredieten van de aangepaste begroting 2017 toereikend zijn voor die uitgaven, dan wel of de 
achterstallige betalingen kunnen worden weggewerkt met kredietoverdrachten. 

 

173 Wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 

met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2017). 

174 Basisallocatie 12.56.03.12.11.40. 

175 Beperking van de kosten verbonden aan het optreden van een gerechtsdeurwaarder op vordering van de 

gerechtelijke autoriteiten, herziening van het proces inzake DNA-analyse en de bijbehorende tarifering, 

herziening van de modaliteiten voor speekseltests en bloedproeven in het raam van rijden onder invloed. 

176 Koninklijke besluiten van 8 november en 22 december 2016. 

177 Ministerraad van 7 juli 2016, punt 19. 

178 Basisallocatie 12.51.32.12.11.31. 

179  Ingeschreven op basisallocatie 41 10 01.00.01 - Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten 

en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in 

Defensie en andere diverse uitgaven. 
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4 Provisionele kredieten  

Binnen de globale enveloppe van de provisie voor de strijd tegen het terrorisme en het 
radicalisme180 is voor 2017 75,3 miljoen euro aan vastleggingen en 85,0 miljoen euro aan 
vereffeningen gereserveerd voor de FOD Justitie. Die bedragen worden uitgesplitst over 
diverse projecten. De FOD Beleid en Ondersteuning monitort deze projecten.  

Een eerste verdelingsbesluit maakte het mogelijk 1 miljoen euro over te hevelen, 
voornamelijk voor personeelsuitgaven (zie hoger, punt 1.1). Een tweede verdelingsbesluit 
van 2 mei 2017 heeft betrekking op een bedrag van 1,5 miljoen euro aan vastleggingen en 1,3 
miljoen euro aan vereffeningen. Het betreft voornamelijk werkingskredieten van het 
centraal bestuur en personeelskredieten voor de rechterlijke orde en de Veiligheid van de 
Staat (zie punt 1.1 hierboven).  

In 2016 werd vanuit diezelfde provisie nagenoeg 23,4 miljoen euro aan bijkomende 
kredieten toegekend181. Volgens de inlichtingen die de administratie verstrekte, wordt 
eenzelfde bedrag momenteel overgeheveld voor de financiering van de extra uitgaven 
inzake gerechtskosten in Brussel - Kanaalplan (7,4 miljoen euro) en buiten Brussel (16 
miljoen euro). 

Bovendien besliste de ministerraad van 31 maart 2017 aanvullend 2,6 miljoen euro toe te 
kennen ten laste van die provisie, voor niet-recurrente projecten. Het Rekenhof ontving 
hieromtrent geen precieze informatie.  

 

  

 

180 Zie ook het hoofdstuk over de interdepartementale provisies.  

181 Koninklijk besluit van 21 juli 2016, Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2016. 
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Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken 

1 Algemene evolutie van de kredieten  

Het Rekenhof merkt op dat in de aangepaste begroting van sectie 13 voor het jaar 2017 de 
vastleggingskredieten met 38,6 miljoen euro stijgen (van 1.437,2 miljoen euro tot 1.475,8 
miljoen euro). De vereffeningskredieten stijgen met 28,9 miljoen euro (van 1.431,1 euro tot 
1.460,0 miljoen euro). 

Die stijging is hoofdzakelijk het gevolg van enerzijds de verhoging van de geplande 
financiering voor de Brusselse gemeenten en instellingen (+8,7 miljoen euro) en anderzijds 
nieuwe uitgaven door de verhoging (+14,6 miljoen euro) van de toelagen van het Federaal 
Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) en Interne Veiligheid (ISF). Ook is een 
bedrag van 5,4 miljoen euro ingeschreven voor de terugbetaling van de uitgaven door de 
RVA ten gunste van het preventie- en veiligheidspersoneel.  

Het bedrag van de dotatie ten voordele van Fedasil blijft overigens ongewijzigd. Om de 
extra uitgaven van de asielcrisis in 2017 te financieren, is een nieuwe provisie182 
ingeschreven voor de financiering van de niet-structurele uitgaven voor asiel en migratie 
van 232 miljoen euro. Hiervan is een bedrag van 168 miljoen euro gereserveerd voor het 
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil).  

2 Programma 13.40.4-Financiering van gemeenten, gewesten en andere 
instellingen 

De begroting van de FOD Binnenlandse Zaken bevat de kredieten die nodig zijn voor de 
volledige compensatie van de vrijstelling van onroerende voorheffing voor bepaalde 
gebouwen (de dode hand), hoofdzakelijk ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest183. Het voorliggend ontwerp wijzigt de kredieten van twee basisallocaties op 
significante wijze. Enerzijds werden 9,7 miljoen euro184 bijkomende kredieten ingeschreven 
overeenkomstig de verhoging van de opcentiemen van de agglomeratie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (van 589 naar 989185). Anderzijds heeft de definitieve vaststelling in 
januari 2017, na de goedkeuring van de initiële begroting, van de kadastrale inkomens die 
in aanmerking komen voor de compensatie "dode hand", geleid tot een daling van de 
kredieten met 1,6 miljoen euro186.  

De aan dat programma toegekende kredieten zijn in totaal met 8,7 miljoen euro verhoogd.  

 

182 Basisallocatie 03.41.10.01.00.03. 

183 Artikel 63 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en 

gewesten, zoals gewijzigd door de artikelen 2 en 6 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte 

financiering van de Brusselse Instellingen. Alsook artikel 2 in fine van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende 

een correcte financiering van de Brusselse Instellingen. 

184 Basisallocatie 40.40.45.35.04. 

185 Verordening van 18 december 2015 tot wijziging van de agglomeratieopcentiemen op de onroerende voorheffing 

en van de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting. 

186 Basisallocatie 40.40.45.35.07. 
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3 Programma 13.56.8 – Lokale integrale veiligheid 

Op dit programma187 is een bedrag van 5,4 miljoen euro ingeschreven voor de financiering 
van de terugbetaling van de uitgaven van de RVA188 in het kader van de maatregelen ter 
bevordering van de aanwerving van langdurig werklozen als preventie- en 
veiligheidspersoneel in gemeenten die een veiligheidscontract met de FOD Binnenlandse 
Zaken189 hebben gesloten. Die maatregelen behelzen een forfaitaire vermindering van de 
werkgeversbijdragen RSZPPO, evenals de toekenning van een werktoelage die de 
werkgever aftrekt van de te betalen bezoldiging. Vanaf 1 januari 2018 zullen die financiële 
tegemoetkomingen worden vervangen door een toelage die rechtstreeks aan de 
begunstigde gemeenten wordt gestort.  

Voorafgaand aan de overdracht van nodige middelen en in afwachting van de financiering 
door de FOD Binnenlandse Zaken van de gemeenten in het raam van het actief houden van 
het preventie- en veiligheidspersoneel (PVP), laat het nieuwe artikel 2.13.3 van de 
aangepaste begroting in overgangsregeling de terugbetaling van de door de RVA verrichte 
uitgaven toe.  

4 Organisatieafdeling 71: Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie 
(AMIF) en Interne Veiligheid (ISF) 

In het kader van de uitvoering van het herplaatsings-/hervestigingsprogramma, bepaald in 
de besluiten 2015/1523 en 2015/1601 van de Raad, zijn extra gelden aan België toegekend. De 
FOD Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het goed beheer van de aan België 
toegekende Europese toelagen in verband met de programmering 2014-2020 van de 
activiteiten van het Fonds AMIF en ISF.  

De daartoe in de initiële begroting 2017 ingeschreven kredieten waren reeds aanzienlijk 
gestegen tegenover de kredieten van 2016. Ze bedroegen immers 35,2 miljoen euro voor de 
vastleggingen (10,2 miljoen euro in 2016) en 32,2 miljoen euro voor de vereffeningen (8,7 
miljoen euro in 2016).  

Parallel daarmee stegen de in de initiële middelenbegroting ingeschreven ontvangsten190 
van 14,7 miljoen euro in 2016 naar 33,4 miljoen euro in 2017.  

Om de liquiditeitsproblemen door de laattijdige storting van de Europese subsidies op te 
lossen, voorzag artikel 2.13.7 van de initiële algemene uitgavenbegroting in een 
vastleggingsmachtiging van 35,2 miljoen euro (41,4 miljoen euro in 2016). In afwijking van 
artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat liet het artikel tegelijk een debetpositie van 9,2 miljoen 
euro toe bij de vereffeningen (14,6 miljoen euro in 2016).  

 

187 Basisallocatie 56.81.42.40.01.  

188 In het kader van het plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel).  

189 Ingevolge de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake "activa" vanaf 1 januari 2015 naar de 

gewesten overgedragen, met uitzondering van de Activa PVP die naar de FOD Binnenlandse Zaken moeten 

worden overgedragen.  

190 Titel I, sectie II, hoofdstuk 13, artikel 39.10.06 – Ontvangen subsidies vanuit de Europese Commissie of door 

derden ontvangen financiering voor het uitvoeren van projecten in het kader van het Federaal Europees Fonds 

voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid (ontvangsten toegewezen aan programma 13-71-1). 
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Om aan de door België aangegane Europese verplichtingen te voldoen, verhoogt artikel 
2.13.1 van de aangepaste begroting 2017 de vastleggingsmachtiging met 24,3 miljoen euro. 
Deze stijgt hierdoor van 35,2 miljoen euro naar 59,5 miljoen euro.  

De aangepaste begroting verhoogt daarenboven de aan dit programma toegekende 
kredieten met 24,3 miljoen euro voor de vastleggingen (die stijgen van 35,2 miljoen euro 
naar 59,5 miljoen euro) en met 14,6 miljoen euro voor de vereffeningen (die stijgen van 32,2 
miljoen euro naar 46,8 miljoen euro).  

De uitgaven van 25,1 miljoen euro voor het "Resettlement and Relocation"-programma (dat 
door Fedasil wordt beheerd)191 moeten nog gedeeltelijk worden vastgelegd. België heeft 
eveneens voor 11,8 miljoen euro verbintenissen aangegaan voor een aanvullend programma 
dat in 2017 zal worden geïmplementeerd. De in dat kader voor 2017 geplande activiteiten 
moeten bijdragen tot de billijke spreiding van de vluchtelingen binnen Europa.  

De raming van de voor dat fonds bestemde ontvangsten werd naar beneden bijgesteld, 
zodat het bedrag van 33,4 miljoen euro met 8,3 miljoen euro daalde tot 25,1 miljoen euro.  

Deze vermindering wordt hoofdzakelijk verantwoord door het feit dat in 2016 reeds een 
aanzienlijk voorschot is ontvangen voor het "Resettlement and Relocation"-programma. 
Door de vertraging bij de uitvoering van het programma kon slechts een klein deel ervan 
effectief worden aangewend  

Door de schommelende ontvangsten, de achterstand bij de uitvoering van de programma’s 
en de verplichting om de uitgaven door de Europese Commissie te laten goedkeuren, is het 
Rekenhof van oordeel dat een strikte opvolging noodzakelijk blijft. Dit moet toelaten de 
ontvangsten en de uitgaven beter met elkaar te vergelijken om een toename van de 
debetpositie van dat fonds te vermijden.  

5 Dotatie Fedasil 

In de algemene uitgavenbegroting voor 2017 werd een krediet van 259,87 miljoen euro192 
ingeschreven voor de dotatie aan Fedasil, d.i. 17,4 miljoen euro minder dan in 2016.  

De ministerraad van 20 oktober 2016193 besliste overigens dat in 2017 22 miljoen euro 
structureel moet worden bespaard op de werking van Fedasil. Ook moet een nieuw 
capaciteitsplan worden geïmplementeerd om het aantal opvangplaatsen structureel af te 
bouwen van 36.000 naar 16.000. De ministerraad van 31 maart 2017194 plant vanaf april in 
een maandelijkse monitoring van de uitgaven van de instelling , die aan hem zal moeten 
worden voorgelegd, en in het kader hiervan de oprichting van een werkgroep.  

Ondanks de daling van het aantal asielaanvragen, zijn nog niet alle effecten van de 
uitzonderlijke toestroom van asielzoekers tijdens de periode van mei 2015 tot begin 2016 
weggewerkt. Het is daarom noodzakelijk het aantal opvangplaatsen tot eind 2017 op een 
hoger niveau te handhaven (zijnde 25.000 plaatsen tegenover 16.000 plaatsen). Die 

 

191 Herplaatsing en hervestiging. 

192 Basisallocatie 40.42.41.40.44. 

193 Beslissingen van de ministerraad van 20 oktober 2016, begrotingsnotificaties 2016 – 2017, p. 16. 

194 Beslissingen van de ministerraad van 31 maart 2017, notificaties van de begrotingscontrole 2017, p. 4. 
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toestand is toe te schrijven aan het feit dat de normale wachtperiode voor het aanvragen 
van het vluchtelingenstatuut door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en 
de Staatlozen zes maanden bedraagt. Die termijn wordt vaak overschreden en in de 
tussentijd blijft de vluchteling ten laste van het opvangnetwerk. De termijn wordt verlengd 
indien een asielzoeker bezwaar aantekent. Bepaalde groepen, zoals niet-begeleide 
minderjarigen of ernstig zieke personen kunnen overigens een verblijfsverlenging in dat 
netwerk krijgen. Na het bekomen van het vluchtelingenstatuut kan het zoeken naar een 
woning bovendien voor extra moeilijkheden zorgen. Tot slot heeft België zich, ingevolge de 
Europese beslissingen inzake herplaatsing en hervestiging, ertoe verbonden 2.550 personen 
op te vangen in 2017.  

Om de uitzonderlijke en tijdelijke extra uitgaven ingevolge de asielcrisis te financieren, 
worden er in de aangepaste begroting binnen een afzonderlijke provisie 168 miljoen euro 
aanvullende kredieten voor Fedasil ingeschreven. Die kredieten zullen op basis van de 
effectieve behoeften kunnen worden gevraagd.  

6 Kredieten bestemd voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme 

Om niet-structurele uitgaven voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme te 
financieren, is in sectie 03 van de initiële begroting 2017195 een provisioneel krediet 
ingeschreven (373,1 miljoen euro aan vastleggingszijde, 356,2 miljoen euro aan 
vereffeningszijde).  

Hiervan is 11,7 miljoen aan vastleggingszijde en 11,9 miljoen aan vereffeningszijde bestemd 
voor de uitgaven van de FOD Binnenlandse Zaken. Er is met name 0,04 miljoen euro voor 
het OCAD en 2,4 miljoen euro voor project 112 gereserveerd.  

Voor het OCAD moeten de kosten van de eerste installatie van de 16 geplande 
aanwervingen ten laste worden genomen.  

Voor project 112 moet het toegekende bedrag de gedeeltelijke financiering van de aan de 
ministerraad van 31 maart 2017 voorgelegde projecten mogelijk maken, namelijk de 
precalltaking, het supraprovinciaal netwerk en de creatie van het nummer 1722 voor niet-
dringende oproepen.  

Bij het afsluiten van dit verslag was maar 1,05 miljoen euro naar de FOD Binnenlandse 
Zaken overgeheveld door de overdrachtsbesluiten van 7 april en 2 mei 2017196 voor de 
uitgaven voor informatica197 (0,25 miljoen euro) en voor project 112198 (0,8 miljoen euro).  

 
  

 

195 Basisallocatie 03.41.10.01.00.04. 

196 Koninklijke besluiten van 7 april en 2 mei 2017 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het 

terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de 

algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende 

de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en 

het radicalisme.  

197 Basisallocatie 13.21.01.12.11.04. 

198 Basisallocatie 13.63.20.61.71.02. 



Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 2017 / 58 

 

 

 

 

Sectie 14 – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 

1 Administratieve blokkering van de kredieten voor 
ontwikkelingssamenwerking 

Met de omzendbrief betreffende het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de 
blokkering van de kredieten voor het begrotingsjaar 2017 blokkeerde de ministerraad van 
20 januari 2017 de vastleggings- en vereffeningskredieten 2017 van 
ontwikkelingssamenwerking199 met 120 miljoen euro200. Indien het de bedoeling is de 
kredieten van ontwikkelingssamenwerking structureel niet te gebruiken, beveelt het 
Rekenhof nogmaals aan de kredieten in de algemene uitgavenbegroting effectief te 
verminderen in plaats van ze in de loop van het jaar administratief te blokkeren201. De 
begroting moet immers een zo getrouw mogelijke weergave zijn van de te verwachten 
uitgaven.  

Ook in het begrotingsjaar 2016 blokkeerde de regering de kredieten van 
ontwikkelingssamenwerking en dit voor 135 miljoen euro, exclusief de blokkering van de 
ESR-code 8 uitgaven voor 15 miljoen euro202. Door deze blokkering moest de afdeling 
Ontwikkelingssamenwerking onder meer de laatste schijf van de verplichte bijdrage aan 
het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)203 2016 op het begrotingsjaar 2017 aanrekenen 
(bijna 25 miljoen euro).  

 

199 Organisatieafdeling 14.54 – Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.  

200 De afdeling Ontwikkelingssamenwerking kon zelf de blokkering aan de basisallocaties toewijzen en ze blokkeerde 

onder meer (voorlopig) de vereffeningskredieten van de basisallocaties: 

 14.54.10.54.52.45 – Begrotingshulp: 12,681 miljoen euro van de 34,681 miljoen euro; 

 14.54.11.54.52.43 – Samenwerking via andere donoren: 5,3 miljoen euro van de 25,3 miljoen euro; 

 14.54.13.54.52.31 – Samenwerking in het buitenland in het kader van kredietverzekering verbonden aan 

gouvernementele samenwerking: 6,0 miljoen euro van de 6,0 miljoen euro; 

 14.54.16.35.60.49 – Maatschappijopbouw en goed bestuur: 10,328 miljoen euro van de 33,328 miljoen euro; 

 14.54.20.35.60.72 – Ondersteuning aan de bijdrage van de organisaties van de civiele maatschappij en 

institutionele actoren in de realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke kaders: 10,180 miljoen euro 

van de 159,0 miljoen euro; 

 14.54.31.35.40.02 – Vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de 

multilaterale samenwerking (met uitzondering van de onderzoekprogramma’s inzake landbouw): 10,0 miljoen 

euro van de 84,0 miljoen euro; 

 14.54.34.35.10.09 – Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds: 26,284 miljoen euro van de 

153,679 miljoen euro; 

 14.54.44.35.60.45 – Financing for Development via Aid for Trade – Eerlijke en duurzame handel: 5,5 miljoen 

euro van de 8,717 miljoen euro; 

 14.54.61.35.40.01 – Multilaterale samenwerking in het kader van de internationale financiering van het 

klimaatbeleid: 5,0 miljoen euro van de 39,232 miljoen euro. 

201 Zie ook Parl. St. Kamer, 6 juni 2016, DOC 54 1804/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016, verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 

6 juni 2016, p. 53.  

202 De effectieve onderbenutting van de kredieten van ontwikkelingssamenwerking bedroeg in 2016 onder meer 

hierdoor 141,3 miljoen euro (zonder de onderbenutting van de ESR-code 8 uitgaven van 29,8 miljoen euro). 

203 Basisallocatie 14.54.34.35.10.09 – Aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds. 
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Eenzelfde probleem stelt zich wellicht voor 2017. Door de blokkering van de EOF-kredieten 
in 2017 (26,3 miljoen euro) is het departement immers van oordeel dat het waarschijnlijk de 
laatste schijf van de EOF-bijdrage 2017 niet zal kunnen vereffenen.  

2 Beperking van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking 

De vereffeningskredieten 2017 voor ontwikkelingssamenwerking bedragen 1.242,5 miljoen 
euro en dit rekening houdende met index- en wisselkoersaanpassingen, de al vastgelegde 
betalingsverplichtingen en de besparingen zoals beslist tijdens de hieronder vermelde 
begrotingsconclaven204. 

De regering besliste tijdens het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2014 de besparingen op 
de kredieten ontwikkelingssamenwerking lineair te laten toenemen van 150 miljoen euro in 
2015 tot 270,3 miljoen euro in 2019205. Op basis van deze beslissing bedraagt de besparing 
voor 2017 210,2 miljoen euro. Naar aanleiding van de opmaak van de initiële begroting 2017 
(begrotingsconclaaf van 20 oktober 2016) verhoogde de regering de besparingen op de 
kredieten ontwikkelingssamenwerking vanaf 2017 structureel met 25 miljoen. Voor 2017 
moest de afdeling Ontwikkelingssamenwerking dus 235,15 miljoen euro besparen206. 

De budgettaire ruimte binnen de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking is hierdoor 
beperkt. Voor het lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie 
(IDA) van de Wereldbank besliste de regering in december 2016 daarom om een deel van 
de IDA-bijdrage niet langer via de kredieten van de afdeling Ontwikkelingssamenwerking 
te laten verlopen207.  

Daarnaast besliste de regering in maart 2017 ook om de (vrijwillige) bijdrage voor de 14de 
wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF) te 
beperken tot 72 miljoen euro208 209. 

Het Rekenhof wijst erop dat de vereffeningskredieten met betrekking tot de IDA- en AOF-
bijdragen in de volgende jaren zullen stijgen. Deze stijging is in de eerste plaats het gevolg 
van de beslissing van de regering om de betalingen van de bijdragen aan de IDA en het 
AOF te spreiden over negen jaar in plaats van drie jaar. Zo is in de begroting 2017 rekening 
gehouden met de vierde van de zes resterende betalingen van de basisbijdrage voor de 17de 
IDA-wedersamenstelling. Deze bijdrage bedraagt 42,2 miljoen euro. Voor de 18de 
wedersamenstelling zijn er volgens de FOD voor de basisbijdrage slechts betalingen 

 

204 Tegenover 1.331,3 miljoen euro in 2016 (1.270,69 miljoen euro naar aanleiding van de aangepaste begroting 2016 

en 60,6 miljoen euro ingevolge de verdeling van de provisie voor asiel en migratie voor voornamelijk de 

uitzonderlijke betaling van 57,6 miljoen euro aan de Turkey Refugee Facility), 1.222,9 miljoen euro in 2015 en 

1.355,7 miljoen euro in 2014. 

205 Zie ook Parl. St. Kamer, 23 november 2016, DOC 54 2107/001, Algemene toelichting initiële begroting 2017 - 

Solidariteitsnota, p. 140-144. 

206 Conform het lineair uitgestippelde besparingstraject van 15 oktober 2014 komt daar in 2018 en 2019 telkens nog 

30,1 miljoen euro bij (tot respectievelijk 265,2 en 295,3 miljoen euro). 

207 De wedersamenstelling is goedgekeurd door de ministerraad maar nog niet in een koninklijk besluit omgezet. 

208 Zie activiteit 14.54.33 – Bijdragen aan ontwikkelingsbanken, basisallocatie 14.54.33.54.42.07 – Verplichte 

bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen voor privé-investeringen. 

209 De wedersamenstelling is goedgekeurd door de ministerraad maar nog niet in een koninklijk besluit omgezet. 



Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 2017 / 60 

 

 

 

 

verschuldigd vanaf 2018 waarbij vanaf 2019 de betalingen oplopen tot jaarlijks ruim 35 
miljoen euro210.  

Wat de 14de wedersamenstelling van de middelen van het AOF betreft, is in de begroting 
2017 rekening gehouden met de eerste van negen (variabele) betalingen en dit voor 7,8 
miljoen euro211.  

De afdeling Ontwikkelingssamenwerking zal hogervermelde kredieten over drie jaar verder 
moeten verhogen voor de betaling van de volgende IDA- en AOF-wedersamenstellingen (in 
principe 2020). Voor de AOF-wedersamenstelling is dit nogmaals van toepassing over zes 
jaar.  

Naar aanleiding van de opmaak van de aangepaste begroting 2017 is er daarnaast in de 
voorbije maanden twijfel ontstaan over de ESR-aanrekening van de bijdragen aan de 
ontwikkelingsbanken. Het INR behandelt daarbij momenteel een adviesaanvraag van de 
federale overheid over de aanrekening van de bijdrage voor de 18de IDA-
wedersamenstelling.  

Het INR is immers van oordeel dat als er een vaststaand recht wordt gecreëerd en het 
bedrag gekend is, het bedrag volledig moet worden aangerekend op het ogenblik dat het 
recht ontstaat en dit ongeacht de betalingskalender212. Dit is echter maar van toepassing in 
zoverre dat de bijdrage unqualified is. Dit betekent dat er geen bijkomende voorwaarden 
moet worden vervuld alvorens de bijdrage verschuldigd is. Indien de bijdrage daarentegen 
qualified is, waarbij er nog aanvullende voorwaarden moeten worden vervuld, is dit niet van 
toepassing. 

Indien zal blijken dat de hogervermelde 18de IDA-wedersamenstelling en de 14de AOF-
wedersamenstelling effectief unqualified zijn, zullen de ESR-uitgaven 2017 voor de afdeling 
Ontwikkelingssamenwerking stijgen met het bedrag van de nieuwe wedersamenstellingen 
(respectievelijk 297,1 miljoen euro en 72 miljoen euro) en dalen met de vooropgestelde 
vereffeningen (respectievelijk 42,2 miljoen euro en 7,8 miljoen euro). Dit is dus een stijging 
van de uitgaven in 2017 met 319,1 miljoen euro. 

  

 

210 Betalingsschema basisbijdrage 18de wedersamenstelling van de middelen van IDA van 2017 in de periode 2018-

2026: 17,2, 30,6, 43,1, 37,4, 36,2, 36,6, 36,2, 32,7 en 27,1 miljoen euro. 

211 Tegenover in 2016 de derde betaling van de drie betalingen van 30 miljoen euro voor de 13de wedersamenstelling. 

212 Het INR stelt daarbij wel dat deze aanrekeningswijze momenteel nog niet door alle landen wordt gevolgd. 

Eurostat bereidt hierover een guidance note voor die echter normaal de bestaande aanrekeningswijze van het INR 

zal bevestigen. 
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Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging 

1 Algemeen 

Ten opzichte van de initiële begroting 2017 blijven de kredieten van de aangepaste 
begroting onveranderd. De vastleggingskredieten bedragen 2.550,9 miljoen euro, de 
vereffeningskredieten 2.480,8 miljoen euro.  

Om de beperkte wijziging in de werkings- en investeringsbehoeften op te vangen213, heeft 
het departement een aantal kredieten herverdeeld214 en de opgelegde administratieve 
blokkering naar andere uitgavenkredieten verschoven215.  

2 Verantwoording algemene uitgavenbegroting en meerjarenbegroting 

Wat Defensie betreft, bevat de algemene uitgavenbegroting noch een verantwoording noch 
een meerjarenbegroting voor de periode 2015-2019216. Zoals in zijn rapport bij de initiële 
begroting 2017217, wijst het Rekenhof er op dat het investeringsprogramma 2016-2030 de 
meerjarenbegroting sterk zal beïnvloeden.  

Het bedrag dat de regering heeft begroot voor de uitvoering van dit 
investeringsprogramma bedraagt 9,2 miljard euro218. De budgettaire vastleggingen zijn 
mogelijk vanaf 2017. De regering besliste om de vereffeningskredieten hiervoor pas in de 
periode 2020-2030 vrij te maken.  

De regering heeft hiervoor in 2017 88,6 miljoen euro aan vastleggingskredieten 
ingeschreven. De belangrijkste vastleggingen zijn evenwel gepland voor 2018 en 2019219. De 

 

213  Aan vastleggingszijde betreft het voornamelijk werkings- of investeringsuitgaven waarvan de vastlegging initieel 

was gepland voor 2016, maar die pas dit jaar konden worden vastgelegd. Wat de vereffeningskredieten betreft, 

zijn de gewijzigde behoeften toe te schrijven aan laattijdige leveringen waardoor de facturen pas dit jaar werden 

ontvangen i.p.v. 2016. 

214  Het betreft een herverdeling van 7,5 miljoen euro aan vastleggingskredieten en van 3,3 miljoen euro aan 

vereffeningskredieten. 

215  Het betreft een verschuiving van 3,1 miljoen euro. De omzendbrief van 20 januari 2017 betreffende het 

mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en blokkering van kredieten voor het begrotingsjaar 2017 legde de 

administratieve blokkering voor Defensie vast op 22,9 miljoen euro.  

216  Parl. St. Kamer, 27 april 2017, DOC 54 2411/001, Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017. 

217  Parl. St. Kamer, 5 december 2016, Doc 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017 

218  Parl. St. Kamer, 7 november 2016, DOC 54 2137/001, Wetsontwerp houdende de militaire programmering van 

investeringen voor de periode 2016 -2030. 

219 Op basis van de bijlagen van vermeld Parl. St. Kamer, DOC 54 2137/001, betreft het onder meer: Drone systemen 

(180 miljoen in 2018), Militaire inlichtingendienst – cyber –Influence (71,7 miljoen over de periode 2019-2030), 

IMINT- ISTAR (179 miljoen over de periode 2018-2026), de aankoop van gemotoriseerde gevechtsvoertuigen (1,01 

miljard euro in 2018) en bijhorende uitrusting (844 miljoen over de periode 2017-2029), Special Operations Forces 

(257 miljoen over de periode 2017-2027), CRBN en EOD capaciteit (30,4 miljoen over de periode 2017-2027), 

upgrade NH 90 (41,1 miljoen in 2019), 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen met eerste upgrade (3,5 miljard euro), 

multirole tanker (300 miljoen in 2018), 2 multipurpose fregatten en tactische drones (1,03 miljard euro in de 

periode 2018-2023), 6 mijnenbestrijdingsvaartuigen (932 miljoen in 2018), overige maritieme programma’s (21 

miljoen in de periode 2019-2021) en ondersteunend materieel (250 miljoen over de periode 2018-2026). 
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regering besliste om de vastleggingsmiddelen die voortvloeien uit de strategische visie, 
slechts bij de opmaak van initiële begroting 2018 in te schrijven. 

De meerjarenbegroting laat dus momenteel niet toe de volledigheid van de geplande 
verbintenissen van Defensie op middellange termijn te beoordelen.  
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Sectie 17 – Federale Politie en geïntegreerde werking – Algemene 
evolutie van de begroting 

Algemene evolutie van de kredieten 

De kredieten die in sectie 17 van de aangepaste algemene uitgavenbegroting voor het jaar 
2017 zijn ingeschreven, liggen 21,5 miljoen euro hoger dan in de initiële begroting, zowel bij 
de vastleggingen (1.926,5 miljoen euro in plaats van 1.905,0 miljoen euro) als bij de 
vereffeningen (1.921,8 miljoen euro in plaats van 1.900,3 miljoen euro). Die stijging is het 
gevolg van de aanpassing van de kredieten voor de dotaties die aan de politiezones en de 
gemeenten worden gestort, in uitvoering van de wet van 7 december 1998220 (+12,6 miljoen 
euro in programma 17.90.1). Zij houdt ook verband met de uitvoering van de geïntegreerde 
werking (+2,1 miljoen euro in programma 17.90.2), met de gemeenschappelijke werkings- 
en investeringsuitgaven van de federale politie (+3,4 miljoen euro in programma 17.90.3) en 
met de werkings- en investeringsuitgaven van de bestuurlijke politie (+2,1 miljoen euro in 
programma 17.41.2). 

Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 31 maart 2017221 nemen een aantal 
structurele kredieten toe. De kredieten voor de bezoldiging van het gedetacheerd personeel 
dalen echter (-7,4 miljoen euro in programma 17.43.1). 

Volgens de inlichtingen die aan het Rekenhof werden meegedeeld, zijn in de 
interdepartementale provisie voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme 
eveneens bijkomende middelen ingeschreven voor sectie 17. Het gaat om 132,9 miljoen euro 
aan vastleggingen (waarvan 52,8 miljoen euro structureel) en om 118,9 miljoen euro aan 
vereffeningen (waarvan 53,3 miljoen euro structureel). 

 

  

 

220 Ingevolge de publicatie van de waarde van de gezondheidsindex van december 2016 in het Belgisch Staatsblad 

van 30 december 2016, moet aan de politiezones een bijkomende indexering worden toegekend bij wijze van 

saldo van de federale basisdotatie voor 2016. 

221 Ministerraad van 31 maart 2017 – Notificatie begrotingscontrole 2017, p. 7-8. 
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Sectie 19 – Regie der Gebouwen 

Deze sectie bevat de dotaties waarmee de Regie der Gebouwen222 de huisvesting van de 
diensten van de Staat financiert, alsook de internationale verplichtingen van de Staat op 
het vlak van immobiliën.  

Het Rekenhof heeft de berekening en het gebruik van deze dotaties nagegaan op basis van 
de eigen begroting van de Regie die is opgenomen in deel 6 "Instellingen van Openbaar 
nut" van de algemene uitgavenbegroting223. 

1 Investeringsdotatie (basisallocatie 19.55.21.61.41.03) 

Met deze dotatie financiert de Regie de projecten van het investeringsprogramma 2017 en 
van de voorgaande jaren224. De investeringsdotatie bedraagt 85,5 miljoen euro en is niet 
gewijzigd tegenover de initiële begroting 2017.  

Vastgoedstrategie en investeringsprogramma 
De Regie moet overeenkomstig artikel 5, §2, van haar organieke wet een meerjarenplan 
voor de vastgoedbehoeftes opmaken. Dit meerjarenplan bestaat uit een gecoördineerde 
vastgoedstrategie, een tactisch masterplan en een operationeel plan225.  

Zoals in zijn rapport bij de initiële begroting, wijst het Rekenhof er op dat deze plannen 
ook bij de indiening van het huidig ontwerp niet zijn goedgekeurd226. Het 
investeringsprogramma 2017 is nog niet definitief goedgekeurd.  

De berekening van de investeringsuitgaven voor 2017 gebeurt op basis van het krediet van 
het vorige jaar en blijft een louter theoretische oefening. Er is dus geen verband met een 
reële planning van de investeringsprojecten. Het Rekenhof kan bijgevolg niet nagaan of de 
kredieten zullen volstaan om de reële investeringsbehoeften te financieren. 

Financiering van de restauratie van het nationaal patrimonium 
De Regie staat ook in voor de restauratie- en renovatiewerken van het nationaal 
patrimonium. In principe financiert de Nationale Loterij deze werken door middel van een 

 

222 De Regie der Gebouwen is een openbare instelling van categorie A zoals bepaald in de wet van 16 maart 1954 

betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. De Regie is opgericht met de wet van 1 april 

1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen (voortaan organieke wet genoemd). 

223  Parl. St. Kamer, 27 april 2017, DOC 54 2411/001, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 529. 

224  Deze investeringsdotatie is binnen de begroting van de Regie verdeeld over de artikelen 533.01, 533.03, 533.12, 

533.13, 533.14, 533.16, 536.02 en 536.13. Ongeveer één vierde van de kredieten is bestemd voor het 

investeringsprogramma 2017. Het resterende deel is voor de financiering van de investeringsprogramma’s van de 

voorgaande jaren. 

225  Het strategisch en tactisch plan legt de strategie, de ligging en de programmatie vast van de vastgoedoperaties. 

Het operationeel plan dat jaarlijks moet worden geactualiseerd, legt de uit te voeren vastgoedoperaties voor de 

komende drie jaar vast. 

226 Zie ook Parl. St., Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 84. 
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subsidie227. De Regie schrijft hiervoor in haar begroting een ontvangst in van 8,8 miljoen 
euro.  

Het Rekenhof wijst er op dat de Regie sinds 2010 deze subsidies niet meer heeft 

ontvangen228. Er is nog steeds discussie omtrent de modaliteiten van de subsidie. 
Hierdoor moest de Regie de voorgaande jaren deze werken financieren met de 
investeringsdotatie, wat leidde tot een herschikking van projecten. Het Rekenhof weet niet 
of de Regie in 2017 deze subsidie zal ontvangen.  

2 Huurdotatie (basisallocatie 19.55.22.41.40.01) 

Met de huurdotatie betaalt de Regie de huurgelden en de aanpassingswerken in gehuurde 
gebouwen. De huurdotatie daalt tegenover de initiële begroting 2017 met 2,1 miljoen euro 
tot 475,9 miljoen euro.  

De Regie raamt deze uitgaven op 511 miljoen euro, of een stijging van 33 miljoen euro 
tegenover de initiële begroting 2017. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van nog te 
betalen aanpassingswerken van voorgaande jaren (5,4 miljoen euro), van nieuwe 
aanpassingswerken (26 miljoen euro), van een indexaanpassing op de huurgelden (1,8 
miljoen euro) en van de hogere bezetterslasten in het WTC II-gebouw (0,8 miljoen euro).  

Tijdens het bilateraal overleg over de aangepaste begroting 2017 is beslist enkel de 
indexverhoging op de huurgelden van 1,8 miljoen euro en een volumestijging van 1,1 
miljoen euro te aanvaarden.  

Daarnaast besliste de ministerraad om in het kader van de redesign van de federale 
overheid de dotaties aan de Regie met 10 miljoen euro te verminderen, waarvan 5 miljoen 
euro op de huurdotatie en 5 miljoen euro op de dotatie voor eigen werking (zie punt 3)229. 
Hierbij is geen rekening gehouden met de nog te betalen aanpassingswerken uit 
voorgaande jaren (5,4 miljoen euro). De toegekende huurdotatie zal dus wellicht 
ontoereikend zijn.  

De behoefte aan bijkomende kredieten voor nieuwe aanpassingswerken (26 miljoen euro) 
is hoofdzakelijk het gevolg van de werken die moeten gebeuren in het kader van het 
meerjarig bezettingsplan Brussel I. Dit plan, goedgekeurd door de ministerraad van 
18 december 2015230, ging uit van een maximaal gebruik van de nieuwe arbeidsvormen 
(dynamic office, telewerken,…) en het niet langer verlengen van het huurcontract van het 
WTC II-gebouw dat eindigt op 31 december 2018. Het bestond uit 2 sleutelprojecten: 

 

227  De financiering van de restauratiewerken aan het nationaal patrimonium wordt jaarlijks opgenomen in het 

koninklijk besluit tot bepaling van het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij. 

228  Zie bijkomend ook Parl. St., Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de 

ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 84-88 en het 173ste Boek van het Rekenhof, p. 59-66. 

229  Het redesignprogramma is een veranderproject om de efficiëntie van de overheid te verhogen en de 

dienstverlening aan burgers en ondernemingen te verbeteren. In deze context zijn 8 verbetertrajecten 

geïdentificeerd. Het traject 3 "beheer van het vastgoedpatrimonium" moet in 2017 10 miljoen euro opleveren.  

230  Door de impact van de zesde Staatshervorming en door een daling van het aantal federale ambtenaren gaf de 

ministerraad van 15 oktober 2014 de Regie de opdracht een programma te starten om de huuruitgaven met 5% te 

verminderen. 
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Pachéco231
 en Gulden Vlieslaan232. Deze projecten zouden op termijn een structurele 

besparing opleveren op de huurgelden (meer dan 11,4 miljoen euro vanaf 2021), de 
kantooroppervlakte (meer dan 23.500 m2) en de bezetterslasten.  

De behoeften van de klanten en de raming van de kostprijs van de aanpassingswerken 
bleken hoger te liggen dan initieel geraamd waardoor de uitvoering van het plan 
gedeeltelijk werd opgeschort.  

De ministerraad van 31 maart 2017 besprak een aangepast voorstel van dat bezettingsplan, 
alsook nieuwe voorstellen in het kader van het redesign-project om de huisvesting van de 
federale overheidsdiensten te optimaliseren233.  

Het meerjarig bezettingsplan Brussel I is nu opgesplitst in 4 dossiers:  

 een meerjarig bezettingsplan I-bis voor de verhuizing van de diensten van WTC II;  

 de creatie van een aanmeldcentrum te Neder-Over-Heembeek; 

 de verwerving van het Galilee-gebouw via een koop/huuroptie van de eigenaar Belfius 
en de integratie van het FAGG en de FOD VVVL met het RIZIV;  

 de huisvesting van de FOD Beleid en Ondersteuning in WTC III. 

Dezelfde ministerraad besliste om onder het voorzitterschap van de Regie een specifieke 
task force op te richten. Deze heeft als opdracht om tegen eind april 2017 een 
kostenbatenanalyse234 en een monitoring van de uitvoering op te maken. Deze analyse was 
op het moment van de opmaak van dit rapport nog niet beschikbaar. 

De onduidelijkheid over deze huisvestingsprojecten heeft tot gevolg dat de Regie de 
noodzakelijke aanpassingswerken niet kan aanvatten en mogelijks hierdoor het 
huurcontract WTC II ook na 2018 zal moeten verlengen. Het Rekenhof wijst er bijkomend 
op dat mocht de ministerraad over deze huisvestingsprojecten een beslissing nemen, 
hiervoor in de huurdotatie geen budgettaire ruimte beschikbaar is. 

 

231 Volgende overheidsdiensten en instellingen maakten deel uit van deze verhuisbeweging: de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), het Federaal Agentschap voor de 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de FOD Binnenlandse Zaken, de Pensioendienst voor de 

Overheidssector en de POD Maatschappelijke Integratie. 

232  Volgende overheidsdiensten en instellingen maakten deel uit van deze verhuisbeweging: de FOD Budget & 

Beheerscontrole (FOD B&B), de FOD Personeel & Organisatie (FOD P&O), de Regie der Gebouwen en Unia. 

233  Aan de ministerraad is voorgesteld om in het kader van de redesign een structurele samenwerking te creëren 

tussen de FOD VVVL en het RIZIV en deze te hergroeperen in één gebouw. Hierdoor zouden de FOD VVVL en het 

FAGG niet langer verhuizen naar het Pachécogebouw. Omdat deze verhuis niet kon doorgaan, kon ook het 

gebouw Eurostation niet meer op tijd worden vrijgemaakt voor de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken die 

zijn gehuisvest in het WTC II-gebouw. Ook project 2 "Guldenvlies" van het oorspronkelijke plan is achteraf 

gewijzigd. Er was een hergroepering voorzien van de diensten van de FOD B&B en de FOD P&O naar de 

Guldenvlieslaan. Deze diensten zullen voortaan gehuisvest worden in het WTC III-gebouw. 

234 De analyse bevat onder meer een verantwoording van de verschillen in kostprijs, een verdere uitwerking en 

identificatie van de efficiëntiewinsten en het voorstellen van compensaties. 
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3 Dotatie eigen werking (basisallocatie 19.55.22.41.40.02) 

Met deze dotatie betaalt de Regie in hoofdzaak de wedden, lonen, vergoedingen en 
werkingskosten van haar eigen personeel. Deze dotatie bedraagt 82,6 miljoen euro en daalt 
tegenover de initiële begroting met 5 miljoen euro. 

Deze daling is integraal toe te schrijven aan de hierboven vermelde vermindering van de 
dotaties aan de Regie in het kader van de redesign van de federale administratie (10 miljoen 
euro)235. Zoals bij de initiële begroting 2017236, merkt het Rekenhof op dat tegenover deze 
verminderde dotatie geen herstructureringsoefening staat. Dit strookt niet met het opzet 
van het redesignprogramma237.  

Rekening houdende met de besparingen van de voorbije jaren (-20% in 2015 en bijkomend 
jaarlijks 2% van 2016 tot en met 2019) daalt bij het huidig ontwerp het krediet voor de eigen 
werking van de Regie (hoofdstuk 52 van de eigen begroting) met 16% en het 
investeringskrediet (afdeling 55 van de eigen begroting) met 18%. 

4 Dotatie bezetterslasten kabinetten (basisallocatie 19.55.22.41.40.09) 

Met deze dotatie betaalde de Regie tot eind 2016 diverse onderhoudskosten (liften, centrale 
verwarming, telefoon- en elektriciteitsinstallaties,…) van bepaalde beleidscellen. De 
ministerraad van 20 oktober 2016 besliste om vanaf 2017 de bestaande definitie van de 
bezetterslasten voor alle beleidscellen238 uit te breiden met o.m. uitgaven van schoonmaak, 
energie, water en bewaking.  

Zoals opgemerkt bij de initiële begroting 2017239, is het Rekenhof van mening dat in het 
kader van de specialiteit van de begroting, en om de bezetters te responsabiliseren voor 
hun uitgaven, de kredieten moeten ingeschreven zijn binnen de begroting van de 
verschillende beleidscellen en niet binnen de begroting van de Regie. 

5 Financiële reserve 

De Regie beschikte op 31 december 2016 over een financiële reserve van 88,2 miljoen 
euro240. Deze reserve is het gevolg van de opbrengsten uit de onroerende verrichtingen en 
de niet volledige aanwending van de jaarlijkse dotaties. 

 

235  Zoals gezegd moet traject 3 "beheer van het vastgoedpatrimonium" van het redesignprogramma in 2017 

10 miljoen euro opleveren. De dotatie "eigen werking" en de huurdotatie (basisallocatie 55.22.41.40.01) zijn 

hiervoor beide verminderd met 5 miljoen euro (zie ook punt 2). 

236  Zie hiervoor ook Parl. St., Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de 

ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 64-66. 

237 De ministerraad van 22 april 2016 besliste dat de minister van Ambtenarenzaken er moest op toezien dat het 

voorziene rendement zou worden gehaald zonder bijkomende lineaire besparingen op te leggen aan de 

departementen.  

238  Een limitatieve lijst met uitgaven is opgenomen in de verantwoordingsnota van de Regie bij de initiële begroting 

2017 (Parl. St. Kamer; 23 november 2016; DOC 54 2110/013). 

239  Parl. St., Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 64-66. 

240 De Regie beschikte eind 2016 ook nog over 58,7 miljoen euro aan beschikbare gelden op de zichtrekening die ze 

gebruikt voor haar dagelijks beheer. 
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Zoals bepaald in artikel 335 van de programmawet van 22 december 1989, kan de Regie de 
opbrengsten van de onroerende verrichtingen aanwenden voor haar opdrachten241. Wat het 
niet-aangewende gedeelte van de dotaties betreft, ontbreekt echter dergelijke toelating. 
Het Rekenhof acht het daarom aangewezen ook hiervoor te bepalen in welke mate en 
waarvoor het niet aangewende gedeelte van de dotaties kan worden gebruikt. 

Voorts merkt het Rekenhof op dat de opbrengsten uit onroerende verrichtingen in 2015 en 
2016 respectievelijk 34,9 en 49,2 miljoen euro bedroegen. Voor 2017 raamt de Regie deze op 
5,5 miljoen euro242. De Regie bezorgde het Rekenhof nog geen lijst van het vastgoed dat in 
2017 zou worden verkocht. Het Rekenhof kan dus de juistheid van deze ontvangstenraming 
niet beoordelen.  

Tot slot zal volgens het aangepaste ontwerp de Regie de opbrengsten uit de onroerende 
verrichtingen uit voorgaande jaren aanwenden voor243: 

 de aankoop van het gerenoveerde gebouw in Péronnes-lez-Binche ad 16,3 miljoen 
euro244; 

 de lichting van de aankoopoptie van het gebouw "Kouterpoort" in Gent ad 5 miljoen 
euro. 

 

  

 

241 Jaarlijks gebruikt de Regie 5,5 miljoen euro van de opbrengsten voor het investeringsprogramma. De opbrengsten 

van de voorgaande jaren die niet zijn aangewend worden overgedragen naar het volgende jaar. De Regie boekt 

deze opbrengsten niet op een aparte financiële rekening. Deze worden bij de algemene middelen gevoegd. 

242 De Regie boekt deze opbrengsten op het artikel 414.09 "Financieringsfonds". 

243 De opname en de aanwending van de reserve zijn vanaf het huidig ontwerp transparant opgenomen in de 

begrotingstabel en de verantwoordingsnota. 

244  Beslissing van de ministerraad van 4 april 2014. 
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Sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

1 Algemene evolutie van de kredieten  

Het Rekenhof stelt vast dat de vastleggingskredieten van de aangepaste begroting 2017 van 
sectie 23, stijgen van 241,3 miljoen euro tot 248,5 miljoen euro (+7,3 miljoen euro tegenover 
de initiële begroting). De vereffeningskredieten stijgen van 241,7 miljoen euro tot 250 
miljoen euro (+8,3 miljoen euro). In de initiële begroting 2017 was al een opmerkelijke 
stijging vastgesteld als gevolg van de hervorming van de financiering van de sociale 
zekerheid245. 

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt  
De belangrijkste krediettoename betreft de voor de RVA bestemde dotatie inzake federale 
uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector. 
Die dotatie stijgt tot 145,9 miljoen euro door de inschrijving van 5,5 miljoen euro aan 
bijkomende kredieten, zowel bij de vastleggingen als bij de vereffeningen246. Dat die dotatie 
in de begroting van sectie 23 is ingeschreven, is het gevolg van de hervorming van de 
financiering van de sociale zekerheid. Die hervorming bepaalt dat sommige uitgaven die 
tot dan toe door de sociale zekerheid werden gefinancierd, ten laste komen van de primaire 
uitgaven van de federale Staat247. De krediettoename is toe te schrijven aan diverse 
factoren: de stijging van het aantal begunstigden (volume-effect), de impact van de 
indexering en de tenlasteneming van bijkomende kosten die voortvloeien uit het 
interprofessioneel akkoord 2017-2018 van 2 februari 2017. De dotatie is nog niet vereffend, 
aangezien de wet houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid op 
30 maart 2017 werd gestemd en op 28 april in het Belgisch Staatsblad verscheen. De 
vereffening zou moeten plaatsvinden vóór eind mei. 

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk  
Er gaan ook extra middelen naar de responsabilisering van de werkgevers voor werknemers 
in arbeidsongeschiktheid om hun herinschakeling in de onderneming te bevorderen248. Zo 
werd nagenoeg één miljoen euro vrijgemaakt om 15 bijkomende249 inspecteurs (VTE) aan te 
werven die gespecialiseerd zijn in het toezicht op het welzijn op het werk.  

Algemene Directies Toezicht op de sociale wetten en Sociale inlichtingen- en 
opsporingsdienst 
Als gevolg van de hervorming van de diensten voor sociale inspectie, goedgekeurd door de 
ministerraad van 10 november 2016 in het kader van de strijd tegen de sociale dumping en 
de sociale fraude, werd een bedrag van 0,6 miljoen euro ingeschreven250 om 14 nieuwe 

 

245 Parl. St. Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 89. 

246 Basisallocatie 23.56.30.42.40.02 – dotatie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) inzake de federale 

uitgaven voor loopbaanonderbreking en de thematische verloven voor de publieke sector. 

247 Artikel 34 van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. 

248 Beslissingen van de ministerraad van 31 maart 2017, notificaties begrotingscontrole 2017, p. 18. 

249 Basisallocatie 23.54.01.11.00.03. 

250 Programma 23.57.0 – Bestaansmiddelen. 
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sociaal inspecteurs in dienst te nemen, en 20 inspecteurs over te nemen van de FOD 
Sociale Zekerheid251.  

In de initiële begroting 2017 werd bovendien een nieuwe organisatie-afdeling gecreëerd 
met daarin de kredieten van het vroegere programma "Sociale inlichtingen- en 
opsporingsdienst" (SIOD). Die inlichtingendienst werd aldus vernieuwd en versterkt om 
één van de pijlers van de hervorming te worden252. 

In zijn verslag "Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping"253 heeft 
het Rekenhof gewezen op lacunes in de uitvoering van dat plan (meer bepaald wat de 
middelen en de opvolging van het actieplan betreft, alsook de rapportering aan het 
parlement). Volgens de staatssecretaris en de SIOD, die zich grotendeels achter de 
conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof schaarden, zouden de aangehaalde 
problemen worden opgelost door de uitvoering van de hervorming die de ministerraad op 
10 november 2016 goedkeurde. Die kreeg al een eerste budgettaire invulling in de initiële 
begroting 2017. Deze begrotingsaanpassing gaat daar deels mee voort.  

2 Programma 23.40.2 – Diversiteit, interculturaliteit en gelijkheid van kansen 

Het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de 
grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel (Myria)254, waarvan 
het organiek kader werd vastgelegd door het koninklijk besluit van 29 juli 2014255, wordt 
enerzijds gefinancierd door eigen inkomsten en anderzijds door een jaarlijks bedrag van 1,5 
miljoen euro, dat elk jaar op 1 januari wordt aangepaste aan de evolutie van de 
gezondheidsindex256.  

Dat aan Myria toegekend bedrag bestaat enerzijds uit kredieten ingeschreven in sectie 23 
van de algemene uitgavenbegroting257 en anderzijds uit een subsidie van de Nationale 
Loterij.  

In 2015 en 2016 werd in de algemene uitgavenbegroting respectievelijk 556.000 en 551.000 
euro ingeschreven, terwijl de Nationale Loterij voor die twee jaar telkens 825.000 euro aan 
subsidies heeft toegekend258.  

 

251 Beslissingen van de ministerraad van 31 maart 2017, notificaties begrotingscontrole 2017, p. 8. 

252 Parl. St. Kamer, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 

begrotingsjaar 2017, p. 90. 

253 Rekenhof, Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Verslag van het Rekenhof aan de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2017. Te raadplegen op www.rekenhof.be. 
254 Zo heet het centrum sedert 3 september 2015. 

255 Koninklijk besluit van 29 juli 2014 tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de 

analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen 

mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum 

voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd 

tegen mensenhandel 

256 Artikel 15 van het bovenvermeld koninklijk besluit. 

257 Basisallocatie 23.40.20.41.40.15- Dotatie aan het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de 

bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel – Myria.  
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Het in de initiële begroting 2017 ingeschreven krediet van 559.000 euro is in de aangepaste 
begroting met 19.000 euro verhoogd. Die verhoging bestaat uit een correctie van de initiële 
indexering voor 2016 van het bedrag ten laste van de begroting van de FOD 
Werkgelegenheid (+4.000 euro) en uit de indexering van het door de Nationale Loterij 
gestorte bedrag (+15.000 euro).  

Het Rekenhof stelt vast dat de in 2015 en 2016 toegekende bedragen ondanks de 
indexeringscorrectie lager liggen dan het bedrag bepaald in artikel 15 van het organiek 
koninklijk besluit van 29 juli 2014. Als de door de Nationale Loterij gestorte subsidie 
onveranderd blijft, zal die situatie zich opnieuw voordoen in 2017.  

Het Rekenhof merkt ook op dat de verantwoordingen van de begrotingen 2015, 2016 en 
2017 geen enkele berekeningsnota voor die dotatie bevatten259. Meer bepaald wordt niet in 
detail vermeld hoe de besparingsmaatregelen260 waartoe de regering in oktober 2014 heeft 
beslist voor de federale instellingen261, op die dotatie wordt toegepast. Er wordt ook 
vastgesteld dat de verantwoording ontbreekt voor alle dotaties van het programma 23.40.2, 
wat afbreuk doet aan de transparantie van de begroting.  

 

  

                                                                                                                                                               

258 Koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de 

Nationale Loterij voor het dienstjaar 2015 en koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot bepaling van het voorlopig 

verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2016. 

259 Parl. St. Kamer, DOC 54 0497/015, p. 25; Parl. St. Kamer, DOC 54 1353/015, p. 18 en Parl. St. Kamer, DOC 54 

2110/015, p. 19. 

260 Ministerraad van 15 oktober 2014; Notificaties begroting 2015-2016-2017-2018-2019, p. 6 en 7. 

261 Namelijk een vermindering van de werkingsmiddelen met 20% en van de personeelskosten met 4% van 2015 tot 

2019. 
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Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (FOD VVVL) 

1 Programma 25.55.9 - Het fonds klimaatresponsabilisering  

Artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van 
de gemeenschappen en de gewesten (BFW) voorziet in een 
klimaatresponsabiliseringsmechanisme. 

De BFW legt de principes van dit mechanisme vast. Zo wordt er voor elk gewest een 
meerjarig traject vastgelegd met doelstellingen om de uitstoot terug te dringen van 
broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector262. Indien een gewest 
zijn toegewezen doelstelling overschrijdt, krijgt het een financiële bonus vanwege de 
federale overheid263. Indien een gewest zijn doelstelling niet haalt, wordt het een financiële 
malus ten laste gelegd264. 

Om de bonusmalusregeling van dit mechanisme te financieren is het begrotingsfonds 
"Klimaatresponsabilisering" opgericht. De FOD VVVL neemt dit fonds op onder het 
programma 25.55.9 "Klimaatresponsabiliseringsmechanisme"265. De toegewezen 
ontvangsten bestaan uit: 

 het federale deel van de opbrengsten uit het veilen van de emissierechten  

 de mali indien een gewest zijn doelstellingen niet haalt  

De BFW stelt ook dat de opbrengsten van de emissierechten moeten worden verdeeld 
onder de federale overheid en de gewesten volgens de nadere regels die worden vastgesteld 
door een samenwerkingsakkoord dat wordt gesloten tussen deze entiteiten266 267. 

Het Overlegcomité van 26 oktober 2016 keurde het ontwerp van samenwerkingsakkoord 
goed. Het ontwerp ligt momenteel voor advies bij de Raad van State268. Na het advies moet 
dit ontwerp worden goedgekeurd door de verschillende parlementen en gepubliceerd in 
het Belgische Staatsblad vooraleer het in werking kan treden269. 

 

262 Artikel 65quater, §2, van de BFW. 

263 De bonus wordt afgehouden van het federaal deel van de veiling van de emissierechten (artikel 65quater, §5, 1°, 

van de BFW). 

264 Deze malus wordt afgehouden van de middelen aan het gewest, zoals opgenomen in titel IV, hoofdstuk II, 

afdeling 4 van de BFW. 

265 Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme, artikel 5. 

266 BFW, artikel 65quater, §7.  

267  Deze opbrengsten staan op een financiële rekening beheerd door de FOD VVVL. Ze kunnen in principe pas 

worden vrijgegeven nadat het samenwerkingsakkoord in werking is getreden (goedkeuring van het 

samenwerkingsakkoord door de verschillende parlementen en publicatie in het Belgisch Staatsblad). 

Boekhoudkundig verwerkt de FOD VVVL deze opbrengsten op een wachtrekening waardoor er geen boeking op 

middelenbegroting gebeurt. 

268  Op het moment van de opmaak van het rapport was dit advies nog niet gekend. 

269 Overeenkomstig artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en 

artikel 47 van het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
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Het Rekenhof stelt vast dat eind 2016 al een groot deel van de opbrengsten270 (400,7 
miljoen euro) aan de gewesten is doorgestort. Het Vlaamse, het Waalse en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ontvingen begin december 2016 respectievelijk 235 miljoen euro, 134 
miljoen euro en 31,7 miljoen euro. Deze doorstorting gebeurde op basis van het mandaat 
dat de ministerraad van 3 juni 2016 gaf aan de minister van Leefmilieu zodra het ontwerp 
van samenwerkingsakkoord was goedgekeurd door het Overlegcomité271. Het Rekenhof 
merkt op dat hierdoor de prerogatieven van de betrokken parlementen zijn miskend. 

Bijkomend wijst het Rekenhof op het verschil in boekhoudkundige verwerking tussen de 
gewesten en de federale overheid. De gewesten hebben de opbrengsten opgenomen in hun 
middelenbegrotingen voor 2016. De federale overheid zal het federale deel van de 
opbrengsten van de voorgaande jaren (44,8 miljoen euro)272 opnemen in de 
middelenbegroting na goedkeuring en publicatie van het samenwerkingsakkoord. De FOD 
VVVL schrijft hierdoor in de aangepaste begroting 2017273 57 miljoen euro in als niet-fiscale 
ontvangst. 

  

                                                                                                                                                               

Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en 

energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 (Samenwerkingsakkoord Burden Sharing). 

270 De opbrengsten tot en met oktober 2016. 

271 Dit mandaat is bekrachtigd door de ministerraad van 20 oktober 2016. 

272  Het saldo op de financiële rekening bedroeg eind 2016 60,8 miljoen euro, waarvan 44,9miljoen euro voor de 

federale overheid, 9,2 miljoen euro voor het Vlaamse Gewest, 5,4 miljoen euro voor het Waalse Gewest en 1,3 

miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest..  

273  Artikel 25.01.20.36.90.03.  
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Sectie 46 – POD Wetenschapsbeleid 

1 Algemene evolutie van de kredieten  

Het Rekenhof stelt vast dat de kredieten die in de aangepaste begroting 2017 van sectie 46 
zijn ingeschreven, hoger liggen dan in de initiële begroting. De vastleggingskredieten 
stijgen met 56,8 miljoen euro, de vereffeningskredieten met 11,9 miljoen euro. De 
vastleggingskredieten evolueren van 574,1 miljoen euro naar 630,9 miljoen euro, de 
vereffeningskredieten van 599,6 miljoen euro naar 611,5 miljoen euro. 

Die stijging is voornamelijk het gevolg van het inschrijven op een nieuwe basisallocatie274 
van de kredieten voor de vervanging van het oceanografische onderzoeksschip Belgica, 
namelijk 54,5 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 10,9 miljoen euro aan 
vereffeningskredieten. De ESR-impact zal echter pas worden geboekt bij de levering in 
2020275. De totaliteit van de kredieten zou in 2017 moeten worden vastgelegd. De 
vereffeningen zouden plaatsvinden van 2017 tot 2020, voor respectievelijk 10,8 miljoen 
euro, 27,2 miljoen euro, 10,8 miljoen euro en 5,4 miljoen euro.  

2 Oprichting van het Interfederale Ruimtevaartagentschap van België en 
integratie van de POD Wetenschapsbeleid in de FOD Economie 

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 stelde: "Alle middelen inzake personeel en alle 
financiële middelen die de federale departementen aan de ruimtevaartactiviteiten wijden, 
zullen worden gegroepeerd in een Interfederaal Ruimtevaartbureau met 
rechtspersoonlijkheid. De Gewesten worden hierbij betrokken". Het akkoord preciseerde 
voorts: "Dit instrument zal worden opgericht binnen het strikte kader van de huidige 
begrotingsenveloppe en het zal zelfs besparingen opleveren". 

Het akkoord bepaalde ook dat de structuur van de federale wetenschappelijke instellingen 
(FWI) zou worden aangepast aan de standaarden van de 21e eeuw, en uit zou gaan van een 
verzelfstandiging van de verschillende instellingen. 

In diezelfde rationaliseringsoptiek stelde het regeerakkoord dat de POD 
Wetenschapsbeleid (Belspo) zou verdwijnen en elders als algemene directie zou worden 
geïntegreerd. 

De algemene beleidsnota’s van 4 november 2015276 en 27 oktober 2016277 over het 
wetenschapsbeleid namen overigens woordelijk de inhoud van het regeerakkoord over. 

De omzendbrief van 27 januari 2017 over de voorbereiding van de begrotingscontrole 2017 
herinnerde eraan dat die hervorming gepland was voor 1 juli 2017 en dat er bijgevolg 
rekening mee moest worden gehouden in de begrotingsvoorstellen van de betrokken 
departementen, te weten de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Economie, KMO, 

 

274 Basisallocatie 46.60.11.74. 10.01 – Aankoop duurzame goederen voor Onderzoek & Ontwikkeling. 

275 Beslissingen van de ministerraad van 31 maart 2017, notificaties begrotingscontrole 2017, p. 15. Vooraf werd het 

advies van het INR gevraagd over de impact van die uitgave op het vorderingensaldo, en het advies werd per brief 

van 19 december 2015 aan de regering meegedeeld. 

276 Parl. St. Kamer, DOC 54 1428/018.  

277 Parl. St. Kamer, DOC 54 2111/004. 
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Middenstand en Energie. De hervormingsvoorstellen zijn echter niet opgenomen in de 
aangepaste uitgavenbegrotingen van die departementen. 

De ministerraad van 25 november 2016 keurde weliswaar een voorontwerp van wet goed 
houdende oprichting en werking van het Interfederale Ruimtevaartagentschap van 
België278. Hij besliste de POD Wetenschapsbeleid vanaf 1 juli 2017 als een algemene directie 
te laten opgaan in de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Bij de afsluiting van 
dit verslag was het voorontwerp van wet echter nog niet ter advies voorgelegd aan de Raad 
van State.  

 

  

 

278 Evenals twee ontwerpen van koninklijk besluit om enerzijds de betrokkenheid van de gemeenschappen en van de 

gewesten bij het bestuur van het Interfederale Ruimtevaartsagentschap van België te regelen, en anderzijds het 

ter beschikking stellen van personeel aan dat agentschap en de transfer van personeel naar dat agentschap te 

organiseren. 
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HOOFDSTUK III 

Uitgaven van de sociale zekerheid 
1 Algemene evolutie van de uitgaven 

De aangepaste begroting 2017 raamt de geconsolideerde uitgaven van de sociale zekerheid 
(RSZ-Globaal Beheer, RSVZ-Globaal Beheer, RIZIV-Geneeskundige Verzorging, stelsels 
buiten het globaal beheer en stelsel van de overheidspensioenen) op 95.611,9 miljoen 
euro279. De uitgaven liggen 218,2 miljoen euro lager dan geraamd in de initiële begroting 
2017. Ze liggen 2.968,8 miljoen euro boven de voorlopige uitgaven 2016. 

Tabel – evolutie van de geconsolideerde uitgaven van de sociale zekerheid (in miljoen euro) 

Omschrijving Uitgaven 2016 
Initiële ramingen 

2017 
Aangepaste 

ramingen 2017 

Prestaties 83.193,7 86.452,2 85.928,3 

Werkingskosten 2.190,4 2.224,5 2.244,7 

Andere uitgaven 7.259,0 7.153,4 7.438,9 

Totaal 92.643,1 95.830,1 95.611,9 

Bron: Algemene Toelichting bij de initiële en de aangepaste begroting 2017 

Van de totale geconsolideerde uitgaven wordt 85.928,2 miljoen euro (89,87%) besteed aan 
de betaling van uitkeringen en de terugbetaling van de gezondheidszorgen. Dit bedrag 
daalt ten opzichte van de initiële ramingen voor 2017 met 524 miljoen euro.  

De daling van de sociale zekerheidsuitgaven is het gevolg van twee tegengestelde 
bewegingen. Enerzijds stijgen de uitgaven voor de prestaties ten opzichte van de initiële 
ramingen als gevolg van de vroeger dan verwachte overschrijding van de spilindex. 
Anderzijds is in het stelsel van de werknemers ook rekening gehouden met een herraming 
van bepaalde maatregelen uit de initiële begroting en een daling van de uitgaven voor 
werkloosheid.  

2 Algemene commentaar bij de maatregelen 

Zowel bij de initiële begroting als bij de begrotingscontrole heeft de regering maatregelen 
genomen voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Het bedrag van 150 
miljoen euro dat als een niet verdeelde maatregel in de initiële begroting werd vermeld, 
werd met 50 miljoen euro verminderd. De weerslag van 100 miljoen euro heeft betrekking 
op de maatregelen die de werkgevers, werknemers en artsen moeten responsabiliseren voor 

 

279  Sinds 1 april 2016 zijn ook de uitgaven voor de overheidspensioenen in de geconsolideerde uitgaven van de sociale 

zekerheid opgenomen. 
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de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en op maatregelen voor de 
werkverwijdering van zwangere vrouwen.  

Het Rekenhof heeft niet voldoende informatie om die ramingen te boordelen.  

3 Commentaar bij de technische correcties  

3.1 Pensioenen – Afkoop van studiejaren 

De regeling voor de harmonisering van het in aanmerking nemen van de studieperioden 
voor de berekening van het pensioen zal volgens het bij de Kamer ingediende wetsontwerp 
pas in werking treden op 1 juni 2017280 in de plaats van op 1 maart 2017 zoals voorzien bij de 
initiële begroting.  

In de aangepaste begroting is de weerslag van die maatregel opnieuw berekend. Daarbij is 
rekening gehouden met de latere inwerkingtreding en met een nieuwe raming van het 
aantal regularisaties in het stelsel van de werknemers.  

- Het stelsel van de werknemers 
De notificaties voorzien een bijkomende weerslag van 24,7 miljoen euro. 
In de initiële begroting werd de weerslag geraamd op 41,6 miljoen euro, maar 
aangezien de maatregel later dan gepland in werking zal treden, werd dat bedrag in 
eerste instantie teruggebracht tot 27,8 miljoen euro. 

De beleidscel van de minister van Pensioenen heeft de weerslag vervolgens geraamd op 
52,5 miljoen euro voor 2017, een toename met 24,7 miljoen euro. Die aanpassing berust 
op een nieuwe raming van het aantal dossiers die zullen worden geregulariseerd. Voor 
het jaar 2017 berust het rendement op een regularisering van 17.500 dossiers. De 
hypotheses voor de raming van het aantal dossiers voor dat jaar werden niet aan het 
Rekenhof meegedeeld. 

De beleidscel raamt het aantal dossiers in de overgangsperiode (juni 2017-mei 2020) op 
54.000. Dat aantal ligt in de lijn van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau 
(58.000 dossiers). Het Rekenhof stelt echter vast dat het FPB de weerslag voor 2017 
heeft geraamd op 24 miljoen euro. Het kabinet en het FPB hanteren verschilende 
hypothesen voor de overgangsperiode. 

- Het stelsel van de ambtenaren  
Voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 juli 2018, zal nog maar een deel van de 
studieperioden kosteloos in aanmerking worden genomen voor de berekening van het 
pensioenbedrag.  

Zoals het Rekenhof heeft voorgesteld, wordt de opbrengst uit de regularisatiebijdrage 
in de aangepaste begroting aangerekend op een specifiek begrotingsartikel (artikel 
420.3716 "diplomabonificatie – regularisatie studieperiodes")281. Voor 2017 wordt op dat 

 

280  Parl. St. Kamer, 22 maart 2017, DOC 54 2378/001, Wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking 

nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen, artikel 36. 

281  Parl. St. Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 108. 
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artikel een ontvangst ingeschreven van 12,1 miljoen euro. Volgens de notificaties gaat 
het om een vermindering van de initieel geraamde opbrengst met 4,3 miljoen euro. Het 
Rekenhof merkt op dat het geen uitleg heeft gekregen over de wijze waarop die daling 
werd berekend en dat het die daling ook niet kan afstemmen met de bedragen die zijn 
vermeld in de verantwoordingsstukken van de administratie.  

- Het stelsel van de zelfstandigen  
De weerslag wordt geraamd op 4,1 miljoen euro. De hypotheses voor die berekening 
werden niet aan het Rekenhof meegedeeld. 

- Uitstel van de maatregel 
De wet op de regularisatie van de studieperioden zal waarschijnlijk niet op 1 juni 2017 
in werking treden. Het parlement van de Franse Gemeenschapscommissie heeft op 12 
mei 2017 immers beslist om de procedure voor een belangenconflict op te starten. 
Daardoor worden de werkzaamheden in de Kamer voorlopig opgeschort.  

3.2 RVA en werk  

- Startbanen 
Vanaf 1 januari 2017 zouden degressieve minimumlonen worden ingevoerd voor 
jongeren van -21 met een eerste arbeidsovereenkomst. Het verschil in nettoloon wordt 
gecompenseerd door een daling van de persoonlijke sociale bijdragen en de fiscaliteit, 
onder meer door de techniek van de sociale en de fiscale werkbonus. 

Die maatregel gaat pas in vanaf 1 juli 2017, waardoor de besparing voor de RVA op het 
vlak van de uitgaven met de helft (3,35 miljoen euro) is verminderd. De opbrengst voor 
de RSZ vermindert tot 3,35 miljoen euro.  

Het Rekenhof stelt evenwel vast dat er nog geen concrete maatregelen zijn genomen. 

- Harmonisering van de uitkeringen wegens loopbaanonderbreking en 
tijdskrediet  
Volgens de initiële begroting zouden de uitkeringen van beide regelingen 
geharmoniseerd worden voor wie er vanaf 1 januari 2017 gebruik van maakt.  

Die maatregel zal pas in werking treden vanaf 1 juni 2017. Het rendement ervan werd 
bijgevolg met 10 miljoen euro verminderd.  

3.3 RIZIV –uitkeringen 

Bij de begrotingscontrole wordt de geraamde opbrengst uit de verlenging van de wachttijd 
voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering verminderd van 12 miljoen euro naar 8 miljoen 
euro. De maatregel wordt op 1 mei 2017 van toepassing (en niet, zoals initieel was voorzien, 
op 1 januari 2017)282.  

 

282  Koninklijk besluit van 27 april 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 

1994 (Staatsblad, 28 april 2017). 
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3.4 RIZIV –Geneeskundige verzorging 

De begrotingscontrole voorziet in investeringen voor de uitvoering van het masterplan 
voor internering, waarvan de krijtlijnen reeds bij de initiële begroting werden uitgetekend 
(+7 miljoen euro). Ook wordt 12,3 miljoen euro per jaar ingeschreven voor het Forensisch 
Psychiatrisch Centrum Antwerpen. Omdat het centrum pas in augustus 2017 met een 
beperkte capaciteit in gebruik wordt genomen, wordt verwacht dat de uitgaven in 2017 
beperkt zullen blijven tot 1,8 miljoen euro. Voor het verschil tussen de geraamde jaarlijkse 
uitgaven en verwachte uitgaven (10,5 miljoen euro) krijgt het RIZIV-Geneeskundige 
Verzorging in 2017 geen financiering.  

4 Raming van de besparingen door andere pensioenhervormingen 

De verantwoording bij de ‘dotatie voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake de 
pensioenen van de overheidssector’ (58 51 42.10.01) van de aanpassing van de begroting van 
de FPD-ambtenarenpensioenen herhaalt een aantal reeds gerealiseerde of geplande 
pensioenmaatregelen die een financiële impact hebben op de pensioenuitgaven, maar het 
is op basis van de gegevens niet mogelijk om na te gaan of deze weerslag juist is ingeschat. 
De besparing ten gevolge van het minder snel stijgend pensioenvolume ‘rekening houdend 
met de diverse pensioenmaatregelen’ wordt lager ingeschat dan bij de opmaak van de 
initiële begroting (vermindering met ruim 2,5 miljoen euro). Het Rekenhof heeft hiervoor 
geen toelichting gekregen283.  

De lijst van besparingsmaatregelen vermeldt ook ‘de loopbaanjaren als contractueel 
personeelslid die niet meer zullen meetellen voor de berekening van het pensioen van de 
overheidssector’ en ‘de hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid voor 
ambtenaren’ (de besparingen ten gevolge van deze maatregelen werden in de initiële 
begroting geraamd op respectievelijk 0,6 miljoen en 14,7 miljoen euro). De minister van 
Pensioenen kondigde die maatregelen weliswaar aan in zijn beleidsnota284, maar heeft nog 
geen wetsontwerp neergelegd dat de regelgeving aanpast. Het Rekenhof merkt op dat de 
besparingen zijn overschat, hetzij omdat de maatregel leidt tot een verschuiving van de 
uitgaven (de maatregel inzake de hervorming van het pensioen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid285), hetzij omdat de maatregel waarschijnlijk in 2017 niet wordt uitgevoerd 
(de maatregel 'loopbaanjaren als contractueel personeelslid'286).  

 

 

283  De geringere besparing lijkt wel te worden toegeschreven aan een overschatting van het effect dat de verhoging 

van de minimumpensioenleeftijd met 6 maanden in 2017, heeft op het aantal nieuwe pensioenen.  

284  Parl. St. Kamer, 27 oktober 2016, DOC 54 2111/016, Algemene beleidsnota Pensioenen, p. 12-13. 

285  Die maatregel zorgt voor bijkomende uitgaven voor arbeidsongeschiktheid, maar is nog niet verwerkt in de 

aangepaste ramingen van het RIZIV. Het Rekenhof merkte dat punt al op in zijn commentaar bij de initiële 

begroting. Zie Parl. St. Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen 

van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 108. 

286  De Federale Pensioendienst stelt in zijn nota ‘De communicatiematrix – Verslag interdepartementale werkgroep’ 

van 23 februari 2017 dat voor wat het voorontwerp van wet betreft met als doel de aanneembaarheid in het 

ambtenarenpensioen van de contractuele diensten gepresteerd in de overheidssector af te schaffen ‘een 

ingangsdatum in 2017 niet meer aan de orde is’ (deel over ‘pensioenrechten ambtenaren’, bladzijden niet 

genummerd, zevende pagina). 



 

 

 

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag. 
Il existe aussi une version française de ce rapport. 
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