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176e Boek – deel I :  
Opmerkingen over  
de rekeningen 2018 van de 
administratieve diensten met 
boekhoudkundige autonomie 
en van de administratieve 
openbare instellingen
In uitvoering van artikel 83 en 93 van de wet van 22 mei 2003 legt het Rekenhof de algemene 
rekeningen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en ad-
ministratieve openbare instellingen (AOI’s), samen met zijn commentaar, voor aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.

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

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

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

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

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




