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INLEIDING
Dit boek, dat het Rekenhof voorlegt aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bestaat uit
twee delen.
Het eerste deel betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat vijf hoofdstukken. Het
eerste hoofdstuk, Begrotingsuitvoering 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, schetst
de evolutie van het begrotingssaldo en van het vorderingensaldo van de gewestelijke entiteit,
alsook de evolutie van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.
Het tweede en derde hoofdstuk zijn gewijd aan de certificering van de algemene rekeningen
van de gewestelijke entiteit, van de diensten van de regering en van de bestuursinstellingen.
Het vierde hoofdstuk geeft een samenvatting van de laatste controleverslagen van twee
instellingen waarvan de rekeningen niet moeten worden gecertificeerd.
Het laatste hoofdstuk, Thematische audits, omvat drie artikels, respectievelijk over de
administratieve en geldelijke toestand van de personeelsleden van de Haven van Brussel en
over de overheidsopdrachten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid en van de
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.
Tot slot is het tweede deel van het boek gewijd aan de Gemeenschappelijke Gemeenschaps‐
commissie. Het Rekenhof heeft de algemene rekening 2017 en 2018 van die entiteit niet kun‐
nen certificeren omdat het bij de afsluiting van dit boek nog geen rekening had ontvangen.
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
I
1

Resultaten van de begrotingsuitvoering van het Brus‐
sels Hoofdstedelijk Gewest 2018
Voorwoord

Om het Brussels Parlement te informeren, geeft dit artikel een overzicht van de resultaten
van de uitvoering van de begroting van de diensten van de regering van het Brussels Hoofd‐
stedelijk Gewest (DBHR) voor het jaar 2018, alsook van de evolutie van de vorderingensaldi
van de gewestelijke entiteit en van de ontvangsten en uitgaven, die sedert 2015 worden beïn‐
vloed door de zesde staatshervorming.
Het artikel stelt eveneens de evolutie van de gewestschuld en van het uitstaand bedrag van
de vastleggingen voor.
Tot slot bevat het gedetailleerdere commentaar over de ontvangsten en uitgaven van 2018,
met inbegrip van die van de begrotingsfondsen.

2

Bepaling van de begrotingsdoelstelling

2.1

Doelstellingen van het stabiliteitsprogramma 2018‐2021 voor
België

Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 13 december 20131 formuleerde de afdeling
‘Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge Raad van Financiën (HRF) in maart
2018 aanbevelingen aangaande de begrotingsdoelstelling van de hele overheid en de verde‐
ling ervan over de verschillende overheidsniveaus2.
Op basis van het advies van de HRF keurde de federale ministerraad van 27 april 2018 het
stabiliteitsprogramma 2018‐2021 van België goed. Voor het jaar 2018 wordt een vorderingen‐
saldo van ‐1,0% van het bbp aanbevolen voor alle overheden samen.
Het Overlegcomité heeft enkel het traject van het stabiliteitsprogramma 2018‐2021 goedge‐
keurd, dat een structureel evenwicht beoogt te bereiken in 2020 voor de verschillende over‐
heidsniveaus samen, en heeft akte genomen van het engagement van de entiteiten I en II om
gezamenlijk te streven naar een structureel evenwicht in 2020. Er werd daarentegen geen
akkoord gesloten over de verdeling van de jaarlijkse begrotingsdoelstellingen over de diverse
overheidsniveaus voor 2018 en de volgende jaren.
De Europese Commissie gaf hieromtrent aan dat het feit dat het Overlegcomité het globale
begrotingstraject van het stabiliteitsprogramma 2018 voor het eerst goedkeurde, een stap
voorwaarts vormt, maar dat een formeel akkoord over de jaarlijkse begrotingsdoelstellingen
van de verschillende overheidsniveaus nog ontbrak. Ze beval België aan tijdens de periode

1

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

2

Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid, Advies Begrotingstraject ter voorbereiding
van het Stabiliteitsprogramma 2018‐2021, maart 2018.
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2018‐2019 werk te maken van de integrale implementatie van het voornoemde samenwer‐
kingsakkoord van 13 december 20133.
Flexibiliteitsclausules
In 2018 heeft België geen beroep meer gedaan op de toepassing van de flexibiliteitsclausule
voor uitzonderlijke uitgaven inzake veiligheid in het raam van de strijd tegen het terrorisme
en de vluchtelingenstroom4.
Zoals het stabiliteitsprogramma 2018‐2021 vermeldt, willen de federale regering en de deel‐
staten daarentegen ijveren voor een versoepeling van de flexibiliteitsclausule. Dat zou in het
raam van de Belgische begrotingsinspanning toelaten bepaalde als strategisch bestempelde
investeringsuitgaven te neutraliseren5. In afwachting van een beslissing van de Europese in‐
stanties, heeft het stabiliteitsprogramma echter geen rekening gehouden met een eventuele
neutralisatie van sommige overheidsinvesteringen.
In haar advies van november 2018 over het ontwerpbegrotingsplan 2019 van België bevestigde
de Europese Commissie dat ze geen formeel verzoek om flexibiliteit voor investeringen had
ontvangen6 en dat België op dat moment bovendien niet de voorwaarden vervulde om die
flexibiliteit te genieten7.

2.2

Traject van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het raam van het regeerakkoord 2014‐2019 verbond de Brusselse regering zich ertoe jaar‐
lijks een begroting in evenwicht voor te leggen. Dat evenwicht wordt in de aanpassing van
de begroting 20188 echter enkel bereikt door 349 miljoen euro aan strategische investerings‐
uitgaven te neutraliseren, te weten:




166 miljoen euro voor de vernieuwing en uitbreiding van het metrostelsel ;
129,5 miljoen euro voor de werkzaamheden aan de tunnels, bruggen en viaducten ;
53,5 miljoen euro voor de investeringen inzake veiligheid.

Die neutralisatie kaderde niet in de logica van het stabiliteitsprogramma en ze hing af van
een beslissing van de Europese instanties.

3
Europese Commissie, Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2018 van België en met een
advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2018 van België, aanbeveling COM(2018) 401 final, mei 2018.
4
Voor het jaar 2017 legde de Europese Commissie de bijkomende uitgaven voor uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen
genomen in het raam van de terreurdreiging die in aanmerking konden komen voor de flexibiliteitsclausule, voor heel
België vast op 0,02% van het bbp.
5

Die strategische investeringsuitgaven worden gedragen door de verschillende bestuursniveaus.

6

Zowel voor 2018 als voor 2019.

7

Europese Commissie, Advies van de Commissie over het ontwerpbegrotingsplan van België, C(2018) 8011 final, novem‐
ber 2018 ; Werkdocument van de diensten van de Europese Commissie, SWD(2018) 511 final.
8

Zonder impact van de autonomiefactor.
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3

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

3.1

Begrotingssaldi van de DBHR

Het begrotingssaldo dat blijkt uit de uitvoering van de middelenbegroting en van de alge‐
mene uitgavenbegroting van de DBHR, stemt overeen met het verschil tussen de totale ont‐
vangsten9 en uitgaven in termen van vastgestelde rechten.
Er is sprake van het nettobegrotingssaldo als de verrichtingen die vallen onder de overheids‐
schuld er niet in zitten: bij de ontvangsten is dat de opbrengst van leningen en bij de uitgaven
zijn dat de verrichtingen inzake aflossingen en terugbetaling van de schuld, en eventueel ook
de teruggekochte overheidseffecten10.
Het begrotingssaldo dat voortvloeit uit de rekening van uitvoering van de begroting 2018
omvat, terecht, niet de ontvangstenverrichtingen (inkohieringen) en de uitgavenverrichtin‐
gen (voorschotten) aangaande de gemeentelijke opcentiemen en de opcentiemen van de ag‐
glomeratie, die gepaard gaan met de onroerende voorheffing11 en met de gewestbelasting op
hotels12. Het betreft immers geen begrotingsverrichtingen maar verrichtingen voor rekening
van derden13.
Het Rekenhof vestigt de aandacht op het feit dat de berekening van het begrotingssaldo bij
de begrotingsaanpassing 2018 (ex ante) die verrichtingen ten onrechte omvatte. Het Reken‐
hof had trouwens gewezen op die incoherentie in zijn analyseverslag over de ontwerpen van
aangepaste begroting 201814.
De beheersverrichtingen in verband met de opcentiemen werden dus onttrokken aan de ei‐
genlijke begrotingsverrichtingen en geïsoleerd in een bijgevoegde tabel.

9

Sinds boekjaar 2011 worden alle opbrengsten uit leningen aangerekend op de begroting.

10

Hoewel het begrip brutobegrotingssaldo, waarin de schuldverrichtingen verwerkt zijn, niet formeel wordt gebruikt, zal
het in dit artikel toch worden gebruikt zoals dat gebruikelijk is in de Rekenhofverslagen over het onderzoek van de ont‐
werpbegrotingen van de verschillende deelstaatentiteiten.
11

Met inbegrip van de premie Be Home Schaarbeek.

12

Het gewest houdt opcentiemen in bij de belastingenplichtingen op de ingekohierde belastingen en stort die door aan de
gemeenten en aan de Brusselse Agglomeratie in de vorm van maandelijkse voorschotten, in afwachting van een jaarlijkse
regularisatie.

13

Artikel 5 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de be‐
groting, de boekhouding en de controle (OOBBC), bepaalt dat de begroting voorziet in alle verrichtingen met een financi‐
ële afwikkeling die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden, en dat de begroting al deze verrichtingen
machtigt. Artikel 42 voegt daar het volgende aan toe: ‘Worden alleen aangerekend op de begrotingsboekhouding van een
bepaald jaar: 1° als ontvangsten: de tijdens het begrotingsjaar ten voordele van de dienst vastgestelde rechten’.
14

Rekenhof, Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2018 en de begrotingen
voor het jaar 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verslag voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,
Brussel, november 2018. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Begrotingssaldi van de DBHR (zonder verrichtingen inzake opcentiemen)

Budgettaire ontvangsten*
Begrotingsuitgaven* (vereffeningen)
Brutobegrotingssaldo (1)
Opbrengsten van leningen* (2)
Aflossingen van de schuld* (3)
Nettobegrotingssaldo (4)=(1)-(2)+(3)

Aangepaste
begroting 2018
(zonder
opcentiemen)
4.825,5
5.427,1
- 601,6
564,0
204,2
- 961,4

Uitvoering
4.675,5
5.026,1
- 350,6
453,0
204,0
- 599,5

Verschil
- 149,9
-401,0
251,0
- 111,0
- 0,2
361,8

* Behalve de opbrengsten uit leningen en de aflossingen van het Fonds voor het beheer van de gewest‐
schuld (identieke begrotingsraming van 133,5 miljoen euro, niet uitgevoerd)

Bron : berekeningen van het Rekenhof op basis van de gegevens
van de aangepaste begrotingen 2018 en van de rekening
van uitvoering van de begroting 2018 van de DBHR

(in miljoen euro)

De bruto‐ en nettobegrotingssaldi die voortvloeien uit de begrotingsramingen (aangepaste
begroting) beliepen respectievelijk ‐601,6 miljoen euro en ‐961,4 miljoen euro. De toevoeging
aan de middelenbegroting en aan de algemene uitgavenbegroting van de uitgaven voor ver‐
richtingen inzake opcentiemen, zowel bij de ontvangsten15 als bij de uitgaven16 vastgelegd op
935,9 miljoen euro, had geen invloed op de in de begroting 2018 (ex ante) opgenomen begro‐
tingssaldi.
Het brutobegrotingssaldo dat blijkt uit de gegevens van de rekening van uitvoering van de
begroting van de DBHR beloopt ‐350,6 miljoen euro, i.e. een tekort dat 251,0 miljoen euro
lager ligt dan geraamd. Die verbetering vloeit voort uit de onderbenutting van de uitgaven‐
kredieten ten belope van 401 miljoen euro en uit de niet‐realisaties van ontvangsten ten be‐
lope van 149,9 miljoen euro17.
Het nettobegrotingssaldo (waarin de schuldverrichtingen behorende tot groep 9 van de eco‐
nomische ESR‐classificatie niet zijn opgenomen) bedraagt ‐599,5 miljoen euro.
Het Rekenhof wijst erop dat deze aldus berekende saldi minimum 312,7 miljoen euro te hoog
werden geschat. Bij de controle van de algemene rekening 2018 van het gewest stelde het
Rekenhof immers de volgende elementen vast:






de niet‐aanrekening van het bedrag van het afrekeningssaldo ten laste van het gewest
ingevolge de definitieve vastlegging van de autonomiefactor (151,8 miljoen euro)18 ;
de niet‐aanrekening bij de begrotingsuitgaven (130,7 miljoen euro) van vastgestelde
rechten betreffende boekjaar 2018, die werden overgedragen naar het volgende boekjaar;
de niet‐aanrekening bij de begrotingsuitgaven van de gewestelijke premie 2018 Be Home,
toegekend ter compensatie van de gestegen onroerende voorheffing, terwijl in 2018 een
totaalbedrag van 22 miljoen euro werd betaald aan de begunstigden via een verminde‐
ring in het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing;
de niet‐aanrekening bij de begrotingsuitgaven (11,7 miljoen euro) van het positief saldo
voortvloeiend uit de verrekening van de voorschotten en de gemeentelijke opcentiemen
ingehouden als gewestbelasting 2017 betreffende toeristisch logies (City tax);

15
De totale ontvangsten van de aanpassing van de middelenbegroting voor begrotingsjaar 2018, gepubliceerd in het Bel‐
gisch Staatsblad op 17 december 2018, belopen 5.894.867.000 euro, met inbegrip van de opbrengsten uit leningen.
16

De totale uitgaven (vereffeningen) van de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2018,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2019, belopen 6.496.453.000 euro, met inbegrip van de schuldaflos‐
singen.
17

Waaronder 111 miljoen euro aan opbrengsten uit leningen.

18

Cf. punt 3.2.3 ESR‐vorderingensaldo.
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de niet‐aanrekening bij de begrotingsontvangsten (3,5 miljoen euro) van vastgestelde
rechten voor geschillenregeling.

Rekening houdend met deze correcties beloopt het nettobegrotingssaldo ‐912,2 miljoen euro.

3.2

Vorderingensaldo

Het vorderingensaldo bepaalt de nettofinancieringsbehoefte in ESR‐termen (Europees sys‐
teem voor de rekeningen). Het wordt berekend op basis van het begrotingssaldo van de
DBHR en van de ontvangsten en uitgaven van de instellingen die behoren tot de consolida‐
tieperimeter van het gewest, meer bepaald door interne verrichtingen te schrappen19. Dat
resultaat ondergaat vervolgens enkele correcties als gevolg van de toepassing van de ESR‐
normen.
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) maakt in oktober het ESR‐vorderingen‐
saldo van de gewestelijke entiteit van het voorgaande jaar op, op basis van de rapportering
van de gegevens van de economische hergroepering van de ontvangsten en uitgaven van de
instellingen die behoren tot de consolidatieperimeter. Die rapportering gebeurt in mei aan
de hand van de Algemene gegevensbank20 door de administratie Financiën en Begroting. Het
INR gebruikt de economische hergroepering als basis voor de integratie van de begrotings‐
verrichtingen van elke entiteit in de rekening van de overheidsbesturen.
Die berekening wordt uitgevoerd los van de controle die het Rekenhof verricht op de alge‐
mene rekening van de Brusselse gewestelijke entiteitrekening houdend met de termijnen die
momenteel gelden voor de opmaak ervan21. Bijgevolg kan het instituut de vaststellingen die
het Rekenhof formuleert in het raam van de certificering van de algemene rekening, niet
integreren.
De volgende tabel geeft de berekening weer van het vorderingensaldo zoals die werd uitge‐
voerd door het INR in zijn publicatie van april 201922. Het INR publiceert twee saldi: één
volgens het concept van het ESR 2010, en één waarin de voorschotten (thesauriestroom) in‐
zake gewestelijke opcentiemen zijn opgenomen23.

19

De synthese van alle ontvangsten‐ en uitgavenverrichtingen wordt uitgevoerd volgens de criteria van de economische
classificatie en wordt de “economische hergroepering” (EH) genoemd.

20

FOD Beleid en Ondersteuning.

21

De algemene rekening moet ter certificering worden overgezonden aan het Rekenhof vóór 31 augustus van het jaar dat
volgt op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Het Rekenhof moet zijn opmerkingen meedelen ten laatste bij de
indiening bij het parlement van de ontwerpordonnantie houdende de begroting, namelijk op 31 oktober van het jaar dat
voorafgaat aan het begrotingsjaar.
22

Instituut van de Nationale Rekeningen, Nationale rekeningen; overheidsrekeningen 2018, 18 april 2019. De definitieve
bepaling van het vorderingensaldo van het jaar 2018 door het INR zal echter gebeuren in april 2020 op basis van de geac‐
tualiseerde cijfers, de zogeheten ‘realisatiecijfers’, die worden bezorgd door de entiteit.
23

Cf. punt 3.2.3 ESR‐vorderingensaldo.

24e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
EN AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 10

Vorderingensaldo 2018
INR –definitieve
afsluitingoktober 2019
Begroting van de DBHR
Ontvangsten (zonder leningopbrengsten - codes 9)
Uitgaven (zonder aflossingen van de schuld – codes 9)
Nettobegrotingssaldo
Gewestelijke entiteit (definitieve afsluiting van de economische hergroepering)
Ontvangsten EH (zonder leningen)
Uitgaven EH (zonder aflossingen van de schuld)
Netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering (NFS EH)
Correctie kredietverleningen en deelnemingen (KVD)
Saldo KVD DBHR
Saldo KVD geconsolideerde instellingen
Totaal saldo KVD
Vorderingensaldo van de economische hergroepering (VS EH)
ESR-correcties
- Perimeterverschillen
- Verschillen in boekingstijdstip
- Inhoudelijke verschillen
- Andere verschillen
Totaal ESR-correcties
ESR-vorderingensaldo gewestelijke entiteit (VS ESR)
Saldo met inbegrip van de voorschotten inzake gewestelijke opcentiemen

Bron : Berekeningen Rekenhof, op basis van de publicatie van het INR
van 18 oktober 2019, van de algemene rekening 2018 van
de DBHR en van de definitieve afsluiting van mei 2019 van de
economische hergroepering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4.222,5
4.822,1
- 599,5
5.266,8
5.822,2
- 555,4
127,7
117,7
245,4
- 310,0
0,1
- 95,8
14,6
0,6
- 80,4
- 390,5
- 437,3

(in miljoen euro)

3.2.1 Netto te financieren saldo24 volgens de economische hergroepering
De overgang van het nettobegrotingssaldo van de DBHR zoals opgemaakt in punt 3.1 Begro‐
tingssaldi van de DBHR, naar het netto te financieren saldo van de gewestelijke entiteit vol‐
gens de economische hergroepering (NFS EH) wordt uitgevoerd rekening houdend met de
nettoverrichtingen25 van alle instellingen die behoren tot de perimeter van de gewestelijke
entiteit, mits de schrapping van interne verrichtingen, overdrachten binnen de gewestelijke
entiteit en de toepassing van bepaalde technische aanpassingen. Volgens het INR bedraagt
dat saldo ‐555,4 miljoen euro26.
3.2.2 Vorderingensaldo van de economische hergroepering
Om het vorderingensaldo van de economische hergroepering (VS EH) te berekenen op basis
van het NFS EH, moeten de ontvangsten en uitgaven met code 8 (toekenningen en terugbe‐
talingen van kredieten, deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen en andere finan‐
ciële producten) worden geschrapt.
Aangezien het saldo (uitgaven min ontvangsten) van die verrichtingen voor de hele gewes‐
telijke entiteit 245,4 miljoen euro bedraagt, beloopt het VS EH volgens het INR ‐310,0 miljoen
euro.

24

Het begrip “nettovorderingensaldo” verwijst traditioneel naar een kasoptiek. Het stemt overeen met het nettobegro‐
tingssaldo, vermeerderd met het saldo van de thesaurieverrichtingen, en bepaalt theoretisch de aangroei van de over‐
heidsschuld. In heel wat publicaties wordt het nettovorderingensaldo vaak verward met het nettobegrotingssaldo; het
heeft dan alleen betrekking op de begrotingsverrichtingen.
25
26

Verrichtingen zonder ESR‐code 9 (leningopbrengsten en aflossingen van de schuld).

Het nettobegrotingssaldo van de geconsolideerde instellingen (54,9 miljoen euro) komt bovenop het nettobegrotings‐
saldo van de DBHR.
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3.2.3 ESR‐vorderingensaldo
De overgang van het VS EH naar het ESR‐vorderingensaldo (VS ESR) gebeurt via door het
INR toegepaste correcties, die ‐80,4 miljoen euro belopen. De voornaamste correcties zijn de
volgende:


de negatieve correctie voor een “verschil in boekingstijdstip” (‐95,8 miljoen euro), die
inzonderheid het volgende omvat:
o een correctie van ‐151,8 miljoen euro aangaande de definitieve vastlegging van de
autonomiefactor. Overeenkomstig de ESR‐methodologie27 wordt het vorderin‐
gensaldo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2018 negatief beïnvloed door dit
aan de federale Staat terug te betalen bedrag28 ;
o een correctie van 47,5 miljoen euro betreffende de impact van de opcentiemen
op de personenbelasting29, voortvloeiend uit het feit dat de voorschotten30 die
aan de gewesten worden gestort (en aangerekend bij de ontvangsten) minder be‐
dragen dan de tijdens de periode werkelijk ingekohierde sommen die, volgens
het ESR, als enige ontvangsten van het boekjaar zijn;
o een correctie van 30,7 miljoen euro voor uitstel van de registratie van facturen31 ;
o correcties voor de verschuiving32 van gewestelijke belastingen (‐4,3 miljoen euro)
en voor de vertraging van een maand waarmee de federale overheid die belastin‐
gen doorstort aan de gewesten33 (‐5,8 miljoen euro) ;
o een correctie van ‐14,3 miljoen euro voor emissierechten die overeenstemt met
het verschil tussen het bij de ontvangsten aangerekende bedrag (28,9 miljoen
euro) voor het Klimaatfonds (opbrengst van de toekenning tegen betaling van de
emissierechten die niet kosteloos worden toegewezen) en het door het INR in
ESR‐termen berekende bedrag (14,6 miljoen euro). Die opbrengsten worden be‐
schouwd als belastingen op de uitstoot die moeten worden gespreid over de re‐
keningen van de jaren waarin de broeikasgassen werden uitgestoten.

27
Instituut voor de Nationale Rekeningen, ESR‐aanrekening van het afrekeningssaldo betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten, advies, november 2017.
28
In de periode 2015‐2017 werden de uit hoofde van gewestelijke personenbelasting overgedragen middelen bepaald op
basis van een voorlopig percentage vermeld in artikel 5/2 van de bijzondere financieringswet. De bedragen die werden
overgedragen als gevolg van de regionalisering van de fiscale uitgaven steunden op een voorlopig bedrag vermeld in arti‐
kel 35decies. De wet bepaalt dat die twee berekeningsgrondslagen in de loop van 2017 moeten worden herberekend op
basis van de effectieve realisaties van 2015. Het nieuwe percentage en het nieuwe bedrag zullen vanaf 2018 met terug‐
werkende kracht van toepassing zijn op de jaren 2015‐2017. Met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belie‐
pen de overtollige middelen respectievelijk 115,6 en 36,2 miljoen euro, oftewel 151,8 miljoen euro in totaal. Op kasbasis
gebeuren de desbetreffende terugbetalingen maandelijks ten belope van maximum 2% van de maandelijkse stortingen
(opcentiemen PB, solidariteitsmechanisme en overgangsbedrag) van de federale Staat aan de gewesten (21,5 miljoen
euro in 2018). Op ESR‐basis moet het totaalbedrag van het afrekeningssaldo echter worden geboekt in de rekeningen van
het jaar 2018 van de federale Staat en van de gewesten, overeenkomstig het advies van het INR van 24 november 2017.
29

De gewestelijke PB werd ingevoerd sinds aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014).

30

Om te voorkomen dat de gewesten zonder middelen komen te zitten, werd een voorschottensysteem ingevoerd : de
federale overheid stort hun maandelijkse voorschotten die overeenstemmen met 1/12e van de voor het aanslagjaar en het
desbetreffende gewest geraamde middelen. Een eerste voorlopige afrekening wordt opgemaakt zodra de normale aan‐
slagtermijn (18 maanden) is verstreken. Voor de latere regularisaties wordt een maandelijkse afrekening opgesteld.
31

Oftewel het geraamde verschil tussen de facturen aangerekend ten laste van de begroting 2018 in plaats van op de
begroting 2017 (84,8 miljoen euro) en de facturen aangerekend ten laste van de begroting 2019 in plaats van op de begro‐
ting 2018 (54,1 miljoen euro) volgens de door de DBHR aan het INR bezorgde gegevens.

32

Deze correctie beoogt het verschil in aanmerking te nemen tussen de datum van de economische verrichting en de da‐
tum waarop het verschuldigde bedrag opeisbaar wordt. In de praktijk gebruikt het INR de methode van de “transactionele
kas”: de ontvangsten worden geboekt tijdens de economische activiteit (in dit geval bij de inkohiering) en niet wanneer ze
daadwerkelijk worden geïnd. Dat komt neer op een verschuiving van één tot twee maanden ten opzichte van de kasont‐
vangsten.
33

Deze correctie beoogt rekening te houden met de bedragen die de federale overheid daadwerkelijk inde gedurende de
twaalf maanden van het betrokken jaar.
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de positieve correctie wegens “een inhoudelijk verschil” (+14,6 miljoen euro), die inzon‐
derheid het volgende omvat:
o een correctie van 34,6 miljoen euro voor de registratie van swaps34 ;
o een correctie van ‐16,7 miljoen euro om binnen de perimeter interne bewegin‐
gen te integreren die niet konden worden geneutraliseerd35 ;
o een correctie van ‐4,5 miljoen euro betreffende de ontvangsten afkomstig van
Net Brussel in verband met de verkoop van groenestroomcertificaten van de
door Brussel‐Energie geëxploiteerde verbrandingsoven.

Tot slot leidt de toepassing van deze correctie tot een ESR‐vorderingensaldo van ‐390,5 mil‐
joen euro. Rekening houdend met de voorschotten inzake gewestelijke opcentiemen36 be‐
draagt dit saldo ‐437,3 miljoen euro. De begrotingsraming van de Brusselse regering leidde
tot een vorderingensaldo met een nulwaarde dat noch de afrekeningen in verband met de
vastlegging van de autonomiefactor omvatte (151,8 miljoen euro), noch bepaalde strategische
investeringsuitgaven en veiligheidsuitgaven (349 miljoen euro), die werden geneutraliseerd.

4

Toestand van de schuld

De volgende tabel geeft de evolutie weer gedurende de periode 2015‐2018 van het uitstaand
bedrag van de verschillende componenten van de gewestschuld.
Evolutie van het uitstaand bedrag van de gewestschuld
2015
Directe schuld (op lange termijn)
Vlottende schuld (op korte termijn)
Directe gewestschuld
Andere
geconsolideerde
gewestelijke
schulden
Geconsolideerde brutogewestschuld (ESR
2010)
Geconsolideerde brutoschuld INR
Verschil

2016

2017

(1)
(2)
(3)=(1)+(2)

2.668,8
81,6
2.750,4

2.568,8
119,3
2.688,0

2.407,3
551,3
2.958,6

2.656,3
708,4
3.364,7

Variatie
20172018
249,0
157,1
406,1

(4)

2.009,9

2.039,6

2.051,6

2.189,3

137,7

179,3

Variatie
20152018
-12,5
626,8
614,3

(5)=(3)+(4)

4.760,3

4.727,6

5.010,2

5.554,0

543,8

793,6

(6)
(7) = (6)-(5)

4.780,4
20,1

4.661,8
- 65,8

4.909,9
- 100,3

5.494,3
- 59,7

584,4
40,6

713,9
- 79,7

Bron tabel : berekeningen Rekenhof, op basis van het
jaarverslag 2018 van het Agentschap van de Schuld van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de INR‐publicatie van oktober 2019

4.1

2018

(in miljoen euro)

Directe gewestschuld

De directe gewestschuld (schuld van de DBHR) bestaat uit de langetermijnschuld (directe
schuld stricto sensu) en de kortetermijnschuld (oftewel vlottende schuld, waarbij de looptijd
van de leningen minder bedraagt dan een jaar). Op 31 december 2018 bedroeg de schuld
3.364,7 miljoen euro, i.e. 406,1 miljoen euro meer (+13,7%) dan het voorgaande jaar.

34

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

35

Volgens het ESR dienen de stromen op hetzelfde moment te worden geregistreerd voor alle betrokken eenheden
(artikel 1.105 van verordening 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees
systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie).

36
Het bedrag van de correctie dat is opgenomen in de tabel betreffende de door het INR uitgevoerde berekening van het
saldo, beloopt 47,5 miljoen euro. De correctie wordt evenwel in aanmerking genomen ten belope van 46,8 miljoen euro
ingevolge de alternatieve berekening die de HRF aan het INR voorlegde in het raam van de bepaling van dat bedrag om
de impact van het tempo waarin de inkohieringen elkaar opvolgen, af te vlakken.
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De dalende lijn van de langetermijnschuld (LT) die de voorbije jaren werd vastgesteld, keerde
in 2018 (+249 miljoen euro, oftewel +10,3% ten opzichte van 2017). Het gewest, dat geen
nieuwe financieringen (consolidaties) had uitgevoerd sinds 2012, heeft in 2018 immers ge‐
deeltelijk op lange termijn geleend voor de financiering van grote investeringen en van de
uitgaven met code 837, die voornamelijk bestaan uit kredietverleningen voor de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij [BGHM] (163,4 miljoen euro). De vlottende schuld
op korte termijn (KT) bleef toenemen in 2018 (+157,1 miljoen euro, oftewel +28,5%).
Tijdens de in aanmerking genomen periode nam de directe gewestschuld toe met 614,3 mil‐
joen euro (+22,3%). Die stijging had vooral betrekking op de KT‐component ervan
(+626,8 miljoen euro). Rekening houdend met de bijzonder lage kortetermijnrentes heeft
het Agentschap van de Schuld sinds 2014 immers een strategie geïmplementeerd waarbij
steeds vaker de voorkeur gegeven wordt opnieuw een vlottende schuld op te bouwen38, voor
zover ze niet meer bedraagt dan 20%39 en de looptijd van de portefeuille meer dan acht jaar
blijft bedragen.
De volgende tabellen geven de evolutie weer tijdens de periode 2015‐2018 van de nettobegro‐
tingssaldi evenals van dezelfde gecumuleerde saldi, en vervolgens het verband tussen de va‐
riatie van de directe gewestschuld en de gecumuleerde begrotingssaldi.
Evolutie van de nettobegrotingssaldi en van de gecumuleerde nettobegrotingssaldi tussen 2015 en 2018
2015
Ontvangsten (zonder leningopbrengsten) (1)
Uitgaven (zonder aflossingen van de schuld) (2)
Nettobegrotingssaldi (3)=(1)-(2)
Gecumuleerde nettobegrotingssaldi (4)

3.916,0
3.966,4
- 50,4
-

2016
4.131,5
4.287,7
- 156,1
- 206,5

2017
4.115,7
4.316,3
- 200,7
- 407,2

2018
Variatie
Variatie
(zonder op- 2018-2015 2018-2015
centiemen)
(%)
4.222,5
306,5
7,8 %
4.822,1
855,7
21,6 %
- 599,5
- 549,2
- 1.006,7
- 956,4

Bron : berekeningen Rekenhof,
op basis van de officiële rekeningen van uitvoering van de begroting
en van de SAP‐gegevens betreffende de uitvoering van de begrotingen

(in miljoen euro)

Tussen 2015 en 2018 nam het nettotekort toe met 549,2 miljoen euro doordat de uitgaven
sterker toenamen dan de ontvangsten (in totaal: +21,6% ten opzichte van 7,8%). Dat verschil
is bijzonder uitgesproken in 2018 (+11,7% ten opzichte van +2,6%).
Tijdens dezelfde periode verslechterde het gecumuleerde nettosaldo met 956,4 miljoen euro.
Variatie 2015‐2018 van de directe gewestschuld en van de gecumuleerde nettobegrotingssaldi
Directe schuld (Agentschap van de Schuld)
Gecumuleerde nettobegrotingssaldi

Bron : berekeningen Rekenhof

Variatie 2015-2018

614,3
- 956,4

(in miljoen euro)

37

Het ESR 2010 beschouwt de artikelen met code 8 (kredietverleningen en deelnemingen) als financiële verrichtingen.
Bijgevolg hebben ze geen impact op de begroting en worden ze niet in aanmerking genomen bij de berekening van het
vorderingensaldo van het gewest. In 2018 bedroeg de som van de te financieren verrichtingen met code 8 (uitgavensaldo
min de ontvangsten) meer dan die van 2017 (+138 miljoen euro).
38
39

Voornamelijk via de rekening‐courant en het thesauriebewijzenprogramma.

In 2018 bedroeg de vlottende schuld 21,1% van de totale directe schuld. Het Agentschap van de Schuld houdt echter
rekening met de impact van de creditsaldi van de geconsolideerde instellingen die deelnemen aan de thesauriecentralisa‐
tie van het Financieel Coördinatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan het positieve effect 114,9 mil‐
joen euro bedroeg in 2018. Het aandeel van de vlottende schuld wordt aldus teruggebracht tot 18,2%.
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De variatie van de gecumuleerde nettotekorten tussen 2015 en 2018 staat niet gelijk aan de
toename van de directe gewestschuld. Het verschil (342 miljoen euro) wordt verklaard door
het feit dat de toename van de overheidsschuld niet enkel voortvloeit uit het tekort van de
eigenlijke begrotingsverrichtingen, maar ook uit het saldo van de buiten de begroting ge‐
boekte thesaurieverrichtingen40, alsook uit een correctie om over te schakelen van het con‐
cept van de “vastgestelde rechten”41 naar dat van de “kas”42. In 2018 genoot het gewest inzon‐
derheid de positieve bijdrage, in thesaurietermen, van het saldo van de in‐ en uitboekingen
van gelden aangaande het beheermechanisme van de opcentiemen en andere derdengelden
betreffende fiscale materies, waardoor het minder vaak moest lenen.
De som van de drie voornoemde elementen vormt het netto te financieren saldo, dat groten‐
deels de werkelijke evolutie van de schuld bepaalt.

4.2

Andere geconsolideerde gewestelijke schulden

Volgens de ESR‐methodologie moeten de schulden van de instellingen die behoren tot de
sector van de overheidsbesturen (S.1312), worden geconsolideerd met de schulden van de
diensten van de regering. De vervanging in 2014 van de ESR 1995‐norm door de ESR 2010‐
norm heeft zich onder andere vertaald in een uitbreiding van de perimeter. Sindsdien wor‐
den de langetermijnschulden van een veertigtal instellingen dus geconsolideerd met die van
de DBHR. Op 31 december 2018 bedroeg het uitstaand bedrag van die geconsolideerde schul‐
den, volgens het jaarverslag 2018 van het Agentschap van de Schuld, 2.189,3 miljoen euro, i.e.
137,7 miljoen euro meer dan het voorgaande jaar. Die toename vloeit voornamelijk voort uit
de schulden van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel [MIVB]
(+53 miljoen euro), van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeente‐
lijke Thesaurieën [BGHGT] (+23 miljoen euro) en van de BGHM (+77,3 miljoen euro). Tijdens
de onderzochte periode (2015‐2018) steeg dit uitstaand bedrag met 179,3 miljoen euro
(+8,9%). Het situeert zich grotendeels in de huisvestingssector (BGHM, het Woningfonds en
sociale kredietmaatschappijen) ten belope van 1,2 miljard euro, en in het BGHGT ten belope
van 0,9 miljard euro, i.e. samen meer dan 90% van het totaal in 2018.

4.3

Geconsolideerde brutogewestschuld

Volgens het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld bedroeg de geconsolideerde bru‐
togewestschuld in de zin van het ESR 201043 5.554,0 miljoen euro op 31 december 2018. Tij‐
dens de in aanmerking genomen periode steeg deze schuld aldus globaal met nagenoeg
793,6 miljoen euro (+16,7%) door de toename die alleen al tijdens de laatste twee jaar werd
vastgesteld (+826,3 miljoen euro, waarvan +676,7 miljoen euro alleen al voor de directe ge‐
westschuld, in verband met de toename van de nettotekorten).

4.4

Geconsolideerde brutoschuld INR

In de tabel Evolutie van het uitstaand bedrag van de gewestschuld verschillen de bedragen van
de geconsolideerde brutoschuld die het INR in oktober 2019 publiceerde op de website van
de Nationale Bank van België, van de bedragen die zijn opgenomen in het verslag van het
Agentschap van de Schuld (verschil van ‐59,7 miljoen euro, oftewel ‐1,1% in 2018). Dat ver‐
schil betreft het uitstaand bedrag van de directe KT‐schuld ten belope van ‐90,7 miljoen
euro. In tegenstelling tot het gewestelijk Agentschap van de Schuld houdt het INR immers
40
Verrichtingen die via de kas verlopen maar als dusdanig worden geboekt buiten de begroting, bijvoorbeeld kasverrich‐
tingen, uitgifte‐ en delgingsverschillen en, in voorkomend geval, derdengelden.
41

De begrotingsverrichtingen worden aangerekend in termen van vastgestelde rechten.

42

Bijvoorbeeld het verschil tussen gelopen intresten en op de vervaldagen verschuldigde intresten.

43

Som van de directe gewestschuld en de andere geconsolideerde gewestelijke schulden.
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geen rekening met de erin vervatte termijnbeleggingen44 en trekt het INR de (credit)saldi af
van de instellingen die deelnemen aan een cash‐poolingcontract (thesauriecentralisatie) met
het gewest.
Met betrekking tot de LT‐schulden van de te consolideren instellingen heeft het Agentschap
van de Schuld zich er in 2018 op toegelegd zowel voor het lopende jaar als voor de voorgaande
jaren de (beperkte) verschillen te doen afnemen die niet alleen zouden voortvloeien uit het
moment waarop de inlichtingen worden verzameld. Op 31 december 2018 bedroeg het ver‐
schil tussen die twee bronnen 1,4% (30,9 miljoen euro).

4.5

Indicatoren van de geconsolideerde brutoschuld

Aan de hand van de schuldratio kan worden nagegaan hoe het gesteld is met de capaciteit
van een entiteit om haar toekomstige financiële verbintenissen na te komen (financiële
schulden). Het gaat om de verhouding tussen het door het INR berekende, totale uitstaande
bedrag van de geconsolideerde brutoschuld, en de totale ESR‐ontvangsten van de consolida‐
tieperimeter van het gewest. Een ratio van 100% betekent dat de terugbetaling van de schuld
zou vereisen dat alle geconsolideerde jaarontvangsten van de tot de gewestelijke perimeter
behorende eenheden, eraan zouden moeten worden gewijd.
Ratio geconsolideerde schuld/totale ontvangsten voor de periode 2015‐2018
Geconsolideerde brutoschuld INR
Totale ESR-ontvangsten
Ratio geconsolideerde brutoschuld INR/totale ESR-ontvangsten

2015
4.780,4
4.059,9

2016
4.661,8
4.800,3

2017
4.909,9
4.656,0

2018
5.494,3
5.022,3

117,7 %

97,1 %

105,5 %

109,4 %

Bron : berekeningen van het Rekenhof, INR‐publicatie oktober 2019
Deze ratio bedroeg 109,4% in 2018, oftewel 3,9% meer dan in 2017, omdat de geconsolideerde
brutoschuld sterker toenam (+11,9%) dan de ontvangsten (+7,9%). In 2017 vloeide de meer
uitgesproken evolutie van de ratio (+8,3%) voort uit een toename van het uitstaand bedrag
van de schuld (+5,3%) in combinatie met een ontvangstendaling (‐3,0%).

4.6

Rentelasten van de directe schuld

Evolutie van de rentelasten
Intresten KT-schuld
Intresten LT-schuld
Totale debetrente directe schuld
Creditrente
Totale nettorente directe schuld

2015
3
124.080
124.083
- 11.791
112.292

Bron : berekeningen Rekenhof, op basis van
de SAP‐gegevens betreffende de uitvoering van de begroting

2016
44
114.989
115.033
- 10.894
104.139

2017
30
114.725
114.755
- 12.899
101.855

2018
33
110.002
110.036
- 17.161
92.875

(in duizend euro)

Tijdens de periode 2015‐2018 daalden de rentelasten (LT‐ en KT‐schulden)45 globaal met
18,4 miljoen euro (‐4,7 miljoen euro tussen 2017 en 2018). Die afname betreft voornamelijk
de intresten betreffende de LT‐schuld, die het leeuwendeel vormen. Het jaarverslag van het
Agentschap van de Schuld onderstreept dat het gewest in 2018 een defensief risicoprofiel
heeft aangenomen voor zijn portefeuille door de leningen van 2018 af te sluiten voor een

44

20 miljoen euro in 2018.

45

Bedragen aangerekend op de algemene uitgavenbegroting.
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relatief lange gemiddelde looptijd (23,4 jaar) en door een groot deel (83,3%) van de porte‐
feuille vast en beschermd te houden. Dit verklaart de vastgestelde daling, ondanks een stij‐
ging bij de LT‐rentevoeten.
Rekening houdend met de creditrentes46 daalde de nettorentelast met 17,5 miljoen euro tij‐
dens de onderzochte periode.
Het Rekenhof controleerde de langetermijnschuld alsook de voor het schuldbeheer ge‐
bruikte financiële instrumenten, waarvoor het conclusies en aanbevelingen formuleerde in
zijn controle en –certificeringsverslag betreffende de algemene rekening 2018.

4.7

Gewaarborgde schuld

De gewaarborgde schuld wordt omschreven als het geheel aan voorwaardelijke verbintenis‐
sen van het gewest dat het mogelijk maakt voor bepaalde gewestelijke instellingen om finan‐
ciële verbintenissen aan te gaan (leningen, vorderingen, huurgelden…) onder gewestelijke
waarborg. De aflossingen en intrestlasten worden gedragen door de instellingen, aangezien
het gewest slechts optreedt als zij in gebreke blijven.
Volgens het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld bedroeg het totale uitstaande be‐
drag van de verleende waarborgen op 31 december 2018 2.969,7 miljoen euro. De algemene
rekening 2018 van het gewest vermeldt een bedrag van 2.985,6 miljoen euro47.
Het stabiliteitsprogramma 2019‐2022 van België verduidelijkt dat ingevolge de consolidatie
in 2014‐2015 van een heel aantal Brusselse ondernemingen in de overheidssector (S.1312), een
aanzienlijk deel van de voorwaardelijke verbintenissen van het gewest schulden betreffen die
worden geconsolideerd door het ESR: op 31 december 2018 was 71,4% van de gewaarborgde
schulden aldus opgenomen in de berekening van de geconsolideerde brutoschuld in de na‐
tionale rekeningen.
Uit de controle van het Rekenhof op de algemene rekening 2018 van het gewest bleek dat de
gegevens die waren opgenomen in de synthesetabel met de waarborgen, fouten bevatten met
betrekking tot de bedragen op 31 december 2018 van het uitstaand bedrag van de waarbor‐
gen48, van de machtigingen49 en van de benutte waarborgen50, zoals samengevat in onder‐
staande tabel.

46

Bedragen aangerekend op de middelenbegroting.

47

Met inbegrip van het uitstaand bedrag van het dossier Belgacom‐Connectimmo (8,2 miljoen euro) en het uitstaand
bedrag van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (7,8 miljoen euro).
48

De totale gewaarborgde schuld van het Parkeeragentschap bedraagt 8,3 in plaats van 7,7 miljoen euro ; het uitstaand
bedrag werd dus 0,6 miljoen euro te laag geschat.
49

Een machtiging van 10 miljoen euro voor het Brussels Agentschap voor de Onderneming, toegekend bij het beschikkend
gedeelte van de begroting 2018, is niet opgenomen in de kolom betreffende de machtigingen.
50

Het bedrag van de waarborg die in 2018 werd toegekend aan het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
Gemeentelijke Thesaurieën is niet opgenomen in de synthesetabel, hoewel de autonome bestuursinstelling die waarborg
heeft benut ten belope van 507 miljoen euro.
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Uitstaand bedrag gewaarborgde schuld, toegekende en benutte waarborgen

Verslag 2018 Agentschap van de Schuld
Algemene rekening 2018 BHG
Certificeringsverslag 2018 Rekenhof

Uitstaand
bedrag
31/12/2018
2.969,6
2.985,6
2.985,0

Machtigingen
(begroting
2018)
1.628,4
1.628,4
1.638,4

Verleende
waarborgen
(in 2018)
132,0
132,0
639,0

Bron: jaarverslag 2018 van het Agentschap van de Schuld
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, algemene rekening 2018
en berekeningen van het Rekenhof

Benutte
waarborgen
(in 2018)
701,9
701,9
701,9

(in miljoen euro)

5

Ontvangsten

5.1

Algemeen overzicht van de uitvoering van de begroting en evolutie
van de realisaties

De volgende tabellen geven de ramingen en realisaties weer van de ontvangsten per opdracht
van de middelenbegroting (MB) voor het jaar 2018, met uitzondering van de ontvangsten
inzake opcentiemen51.
Ramingen en realisaties van de ontvangsten van de MB 2018 (zonder verrichtingen opcentiemen)
MB 2018
Opdracht 01 – Algemene financiering
Opdracht 02 – Specifieke financiering
Totaal
Leningopbrengsten
Totale middelenontvangsten

Ramingen

Realisaties

Verschil

3.904,4
357,1
4.261,5
697,5
4.959,0

3.905,6
316,9
4.222,5
453,0
4.675,5

- 1,2
40,1
38,9
244,5
283,4

Bron: berekeningen van het Rekenhof, op basis van de rekeningen
van uitvoering van de begroting en SAP‐gegevens

Realisatiepercentage
100,0 %
88,8 %
99,1 %
64,9 %
94,3 %

(in miljoen euro)

In 2018 beliepen de op de middelenbegroting aangerekende ontvangsten (vastgestelde rech‐
ten) meer dan 99 % van de aangepaste ramingen. Rekening houdend met de leningopbreng‐
sten valt het realisatiepercentage terug naar 94,3 %, gelet op de gedeeltelijke verwezenlijking
van de bijbehorende ramingen52.

51
52

Cf. punt 3.1 Begrotingssaldi van de DBHR.

Er werden ten belope van 453 miljoen euro leningen op meer dan een jaar uitgegeven voor een geraamd bedrag van
564 miljoen euro ; er werd daarentegen geen enkele leningontvangst vastgesteld in het raam van de schuldbeheerverrich‐
tingen (ontvangsten bestemd voor het Fonds voor het beheer van de gewestelijke schuld), die op 133,5 miljoen euro waren
geraamd.
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De volgende tabel geeft de evolutie weer van de gerealiseerde ontvangsten voor de periode
2016 tot 2018 uitgesplitst volgens hun aard: fiscale ontvangsten (zonder opcentiemen)53, over‐
gedragen ontvangsten van de federale Staat (PB‐deel)54, algemene niet‐fiscale ontvangsten55,
voor de begrotingsfondsen bestemde ontvangsten.
Evolutie 2016‐2018 van de gerealiseerde ontvangsten (zonder opcentiemen) volgens de aard
Soorten ontvangsten
Algemene fiscale ontvangsten
Overgedragen ontvangsten (PB-deel)
Niet-fiscale ontvangsten (zonder bestemde ontvangsten)
Ontvangsten bestemd voor de begrotingsfondsen
Totaal (zonder leningen)
Realisatiepercentage (zonder leningen)
Leningopbrengsten
Totale middelenontvangsten
Totaal realisatiepercentage

2016

2017

Evolutie
2017/2016
194,1
- 72,9
- 49,5

2018

2.310,6
1.043,8
624,5

224,2

136,7

- 87,5

137,9

1,2

4.131,5
99,4 %
50,0
4.181,5
94,7 %

4.115,7
99,4 %
50,0
4.165,7
94,8 %

- 15,9
0,0 %
0,0
- 15,9
0,1 %

4.222,5
99,1 %
453,0
4.675,5
96,9 %

106,9
- 0,3 %
403,0
509,9
2,1 %

Bron: Rekenhof, op basis van de SAP‐gegevens
over de uitvoering van de begroting

2.345,3
1.112,8
626,6

Evolutie
2018/2017
34,7
69,0
2,0

2.116,6
1.116,8
674,0

(in miljoen euro)

De totale op de begroting 2018 aangerekende ontvangsten (zonder de leningen) zijn met
106,9 miljoen euro gestegen (+ 2,6 %) ten opzichte van het jaar voordien, voornamelijk als
gevolg van een toename van de fiscale ontvangsten en de federale overdrachten van het PB‐
deel (samen +103,7 miljoen euro). Het realisatiepercentage ligt niettemin 0,3 % lager in ver‐
gelijking met de jaren 2016 en 2017.
De op de middelenbegroting aangerekende ontvangsten stijgen, rekening houdend met de
leningopbrengsten, met 509,9 miljoen euro (+ 12,2 %) ten opzichte van 2017. Het totale rea‐
lisatiepercentage (96,9 %) ligt 2 % hoger dan die van 2016 en 2017.

53

Met inbegrip van de gewestelijke PB, die in de gewestbegroting als een fiscale ontvangst (activiteitscode 02) staat ver‐
meld, hoewel het om een door de federale Staat overgedragen ontvangst gaat, net zoals het toegewezen gedeelte van de
PB voor de overgedragen bevoegdheden.
54
Ontvangsten van programma 060 Bijzondere financieringswet, deel in verband met de personenbelastingen, met uitzon‐
dering van de gewestelijke PB.
55

Alle overige ontvangsten, zonder de voor de begrotingsfondsen bestemde ontvangsten.
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5.2

Algemene fiscale ontvangsten

Evolutie 2016‐2018 van de algemene fiscale ontvangsten

Gewestelijke belastingen (pr. 010)
Realisatiepercentage
Registratierechten
Successie- en schenkingsrechten
Verkeersbelasting
Overige
Gewestbelastingen (pr. 020, 02156, 030, 040)
Realisatiepercentage
Forfaitaire gewestbelasting
Gewestbelasting ten laste van eigenaars van bebouwde
eigendommen
Kilometerheffing op vrachtwagens
Gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op hotels*
Boetes voor overtredingen op de kilometerheffingen afkomstig
van de bedrijven
Overige
Gewestelijke PB (pr. 060-gedeeltelijk)
Realisatiepercentage
Totale fiscale ontvangsten
Realisatiepercentage

2016

2017
1.295,5
100,6 %
554,0
507,0
176,7
57,7
136,4
103,7 %
8,8
96,0

Evolutie
2016/2017
43,9
5,7 %
-19,5
61,7
-5,5
7,1
34,1
0,9 %
8,7
13,9

1.251,6
94,9 %
573,6
445,3
182,2
50,6
102,3
102,8 %
0,0
82,2

2018
1.393,2
102,9 %
569,0
573,6
188,6
61,9
116,1
105,2 %
0,0
97,2

Evolutie
2017/2018
97,7
2,3 %
15,0
66,6
11,9
4,2
-20,3
1,5 %
- 8,8
1,1

6,8
6,5

10,5
12,5
0,0

3,7
12,5
- 6,5

10,2
0,6

- 0,4
- 12,5
0,6

6,7
762,6
100,9 %
2.116,6
97,3 %

8,5
878,7
100,8 %
2.310,6
100,8 %

1,8
116,1
- 0,5 %
194,1
3,5 %

8,2
836,0
100,6 %
2.345,3
102,1 %

- 0,3
- 42,7
0,2 %
34,7
1,3 %

* In 2017 werden die (niet‐budgettaire) ontvangsten aangerekend op de rekening van uitvoering van de
begroting

Bron: Rekenhof, op basis van de SAP‐gegevens
in verband met de uitvoering van de begroting

(in miljoen euro)

In 2018 bedroegen de algemene fiscale ontvangsten 2.345,3 miljoen euro, een stijging met
34,7 miljoen euro (+ 1,5 %) in vergelijking met 2017. De ramingen werden uitgevoerd ten be‐
lope van 102,1 % van de geschatte bedragen.
5.2.1 Gewestelijke belastingen
De gewestelijke belastingontvangsten (1.393,2 miljoen euro) stijgen met 97,7 miljoen euro
(+ 7,5 %) in vergelijking met het jaar voordien en het realisatiepercentage neemt eveneens
met 2,3 % toe tot 102,9 %.
Onder andere de successierechten overschrijden op zich al de aangepaste ramingen met
73,6 miljoen euro, inzonderheid wegens belangrijke niet‐verwachte bedragen die werden ge‐
ïnd in december (92,7 miljoen euro). Ze nemen ten opzichte van 2017 toe met 84,8 miljoen
euro (+ 20,2 %) terwijl zich voor de schenkingsrechten het omgekeerde voordoet (‐18,2 mil‐
joen euro, d.i. ‐ 20,6 %). De totale aangerekende registratierechten liggen 15,0 miljoen hoger
dan het jaar voordien en belopen 96,0 % van de ramingen. De ontvangsten uit verkeersbe‐
lastingen liggen 2% hoger dan de ramingen en nemen met 11,9 miljoen euro (+ 6,7 %) toe ten
opzichte van 2017. Globaal genomen evolueren de overige gewestelijke belastingen weinig.
5.2.2 Gewestbelastingen
De ontvangsten uit gewestbelastingen (116,1 miljoen euro) zijn met 20,3 miljoen (‐14,5 %) af‐
genomen in vergelijking met 2017, terwijl ze toch een realisatiepercentage van 105,2 % halen:
de inkomsten uit gewestbelastingen ten laste van eigenaars van bebouwde eigendommen
beliepen immers 97,0 miljoen euro, terwijl deze op 90,9 miljoen euro waren geraamd.

56

Programma 21 Verwijlintresten, boetes en uitzonderlijke ontvangsten in verband met de fiscaliteit is opgenomen bij de
fiscale ontvangsten terwijl het er stricto sensu geen deel van uitmaakt.
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De vastgestelde daling ten opzichte van 2017 kan voornamelijk door de volgende elementen
worden verklaard:


de niet‐boeking van de opcentiemen op de gewestbelasting op hotels (24,3 miljoen euro
ontvangsten) als begrotingsontvangsten 2018 terwijl diezelfde ontvangst ten onrechte
werd geboekt in 2017 (12,5 miljoen euro);
het ontbreken van ontvangsten in 2018 bij de forfaitaire gewestbelasting ten laste van
gezinshoofden, ondernemingen en zelfstandigen, ook “gewestbelasting ten laste van be‐
zetters van bebouwde eigendommen” genoemd, terwijl in 2017 nog vastgestelde rechten
werden geboekt voor in totaal 8,8 miljoen euro57, ondanks het feit dat die belasting in
2016 werd afgeschaft.



5.2.3 Gewestelijke PB
Op de middelenbegroting werden inzake gewestelijke PB (aanvullende gewestbelasting op
de personenbelasting) 836,0 miljoen euro ontvangsten aangerekend, terwijl deze op
831,2 miljoen euro waren geraamd. Ze bestaan enerzijds uit de voorschotten in verband met
het aanslagjaar 2018 (804,4 miljoen euro) en anderzijds uit de saldi van de afrekeningen in
verband met de aanslagjaren 2016 (9,5 miljoen euro) en 2017 (22,1 miljoen euro), d.i.
31,6 miljoen euro in totaal.
De van de gewestelijke PB overgedragen bedragen zijn overigens nettobedragen na aftrek
van de gewestelijke fiscale uitgaven.
Het Rekenhof merkt op dat die uitgaven niet in detail werden belicht in de begrotingsdocu‐
menten noch in de rekening van uitvoering van de begroting van het gewest. Ze werden in
de aangepaste middelenbegroting 2018 van de Staat vastgelegd op 133,1 miljoen euro.

5.3

Overgedragen ontvangsten – Bijzondere financieringswet, deel
betreffende de personenbelasting

Evolutie van de overgedragen ontvangsten (deel PB)

413,7
439,2
37,7
226,2
177,2

336,9
457,4
39,1
210,4
166,4

Evolutie
2016-2017
-76,8
18,2
1,4
-15,8
-10,8

49,0

44,0

Totale overgedragen ontvangsten – deel PB BFW

1.116,8

Realisatiepercentage

100,0 %

2016
Nieuw nationaal solidariteitsmechanisme
Voorafnames op federale PB
Middelen aan gemeenten
Herfinanciering zesde staatshervorming
- Compensatie voor de verliezen aan belastinginkomsten
in samenhang met de pendelaars
- Compensatie voor de verliezen aan belastinginkomsten
in samenhang met de internationale ambtenaren

376,4
483,5
40,5
212,4
168,4

Evolutie 20162017
39,5
26,0
1,4
2,0
2,0

-5,0

44,0

0,0

1.043,8

-72,9

1.112,8

69,0

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

2017

Bron: Rekenhof op basis van de SAP‐gegevens in verband
met de uitvoering van de begroting

2018

(in miljoen euro)

In 2018 bedragen de ontvangsten die zijn overgedragen in het raam van de bijzondere finan‐
cieringswet (deel PB), in de vorm van door de federale Staat gestorte middelen voor de fi‐
nanciering van de overgedragen bevoegdheden, 1.112,8 miljoen euro (+69,0 miljoen euro, d.i.
+6,6 % in vergelijking met 2017). De aangerekende ontvangsten stemmen volledig overeen
met de begrotingsramingen58, zoals in de vorige twee jaren.

57
58

Correctie van het bedrag van de vroeger vastgestelde rechten.

Rekenhof, Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2017 en van de begro‐
tingen voor het begrotingsjaar 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verslag voorgelegd aan het Parlement van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, november 2017. Beschikbaar op www.rekenhof.be
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5.4

Niet‐fiscale ontvangsten

Evolutie van de niet‐fiscale ontvangsten (zonder de bestemde ontvangsten)

Overdracht afkomstig van de Brusselse Agglomeratie
Overdracht afkomstig van de federale overheid beoogd in artikel 63, 3e lid, van de wet van 16 januari 1989 (dode hand)
Stortingen afkomstig van geconsolideerde instellingen
Ontvangsten van de Europese Unie
Andere ontvangsten
Waarvan herfin. zesde staatshervorming (zonder dode hand)
- Dotatie voor de verbetering van de veiligheid
- Financiering van de taalpremies
- Dotatie voor mobiliteit
Totale niet-fiscale ontvangsten
Realisatiepercentage

2016

2017

254,5
91,7
62,7
5,2
259,5
249,7
109,6
2,4
137,7
674,0
95,2 %

Bron: Rekenhof op basis van de SAP‐gegevens in verband
met de uitvoering van de begroting

287,9
101,1

Evolutie
2016-2017
33,4
9,4

2018
255,9
100,3

Evolutie
2017-2018
- 32,0
- 0,8

12,3
12,0
211,2
198,1
54,9
0,0
143,2
624,5
95,2 %

- 50,4
6,8
- 48,3
- 51,7
- 54,7
- 2,4
5,4
- 49,5
- 0,1 %

11,2
9,7
249,5
201,6
55,0
0,0
146,6
626,6
90,5 %

- 1,1
- 2,3
38,3
3,6
0,1
0,0
3,5
2,0
- 4,6 %

(in miljoen euro)

In 2018 bedragen de niet‐fiscale ontvangsten 626,6 miljoen euro (90,5 % van de ramingen).
Ze blijven stabiel in vergelijking met het jaar voordien.
De aangerekende ontvangsten in verband met overdrachten afkomstig van de Brusselse Ag‐
glomeratie liggen 32 miljoen euro lager dan zowel de aangepaste ramingen als de realisaties
van 2017. Deze te lage inning kan worden verklaard door het feit dat de inkomsten in verband
met de onroerende voorheffing, waarvan het beheer in 2018 van de federale Staat naar het
gewest werd overgeheveld, waaraan de aan de agglomeratie te storten opcentiemen gekop‐
peld zijn59, lager uitvielen dan de ramingen (24,5 miljoen euro in plaats van 28,8 miljoen
euro).
De stortingen van de federale overheid in verband met de compensatie “dode hand”60 stem‐
men overeen met de ramingen.
De stortingen van diverse aard afkomstig van de geconsolideerde instellingen belopen
11,2 miljoen euro, terwijl ze op 10,5 miljoen euro waren geraamd. Het gaat voornamelijk om
de opbrengst van groenestroomcertificaten afkomstig van de verbrandingsoven die werd ge‐
stort door het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (10,7 miljoen euro).
De ontvangsten uit de structuurfondsen van de Europese Unie (9,7 miljoen euro) liggen lager
dan de ramingen (24,4 miljoen euro). Ze bestaan uitsluitend uit kapitaalontvangsten voor de
structuurfondsen 2014‐2020 (geraamd op 15,0 miljoen euro). De ramingen in verband met de
kapitaalontvangsten voor de oude programmering 2007‐2013 (9,4 miljoen euro) werden im‐
mers niet geconcretiseerd. Het Rekenhof had in zijn verslagen over de ontwerpen van initiële
begroting en van aangepaste begroting 2018 gewezen op de overschatting van de bedragen
van voor die programmering in de begroting 2018 ingeschreven vastgestelde rechten, aange‐
zien op die datum geen enkel recht nog kon worden vastgesteld.
De andere ontvangsten (249,5 miljoen euro, een stijging met 38,3 miljoen euro ten opzichte
van 2017) bestaan ten belope van 201,6 miljoen euro uit middelen die de federale overheid
heeft overgedragen in het raam van de zesde staatshervorming (correcte financiering van de
Brusselse instellingen vanaf 2012). Die overdrachten stemden overeen met de ramingen, met
uitzondering van de overdracht met betrekking tot de taalpremies (2,7 miljoen euro), die
niet werd uitgevoerd. Het koninklijk besluit dat subsidies toekent voor de financiering van
59

De agglomeratie draagt ze vervolgens over aan het gewest, als compensatie voor de bevoegdheden die het gewest voor
de agglomeratie uitoefent.
60

Compensatie voor de niet‐inning van gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van bepaalde vrijge‐
stelde gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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de in 2016 door de Brusselse instellingen en diensten betaalde taalpremies werd immers niet
genomen61.
De resterende 48 miljoen euro heeft vooral betrekking op:


de opbrengsten van de verkoop van bestaande gronden en gebouwen aan entiteiten die
niet tot de consolidatieperimeter behoren (28,3 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro
voor de verkoop van het oude gebouw van Actiris): de raming van 47,6 miljoen euro
werd immers niet volledig gerealiseerd omdat de verwachte ontvangst van 24 miljoen
euro voor de verkoop van het CCN‐gebouw, voorzien in twee over 2018‐2019 gespreide
fases, niet werd geconcretiseerd omdat de operatie volledig werd overgedragen naar
201962 ;
de diverse opbrengsten (4,7 miljoen euro), waarvan nagenoeg 4,6 miljoen euro voor de
regularisatie van inhoudingen voor RSZ‐schulden en bedrijfsvoorheffing;
de overdracht vanwege de federale overheid ter compensatie van de overheveling van
federaal personeel, naar aanleiding van de overname van de onroerende voorheffing
door het gewest: 2,7 miljoen euro;
interesten uit beleggingen: 2,1 miljoen euro.





6

Uitgaven

6.1

Algemeen overzicht van de uitvoering van de begroting en evolutie
van de realisaties

De volgende tabel geeft de ramingen en de realisaties weer van de aangepaste uitgavenbe‐
groting voor 2018, zonder de overdrachten inzake opcentiemen63.
Ramingen en realisaties uitgaven AUB 2018 (zonder overdrachten opcentiemen)

Luik vastleggingen
Gesplitste kredieten
Variabele kredieten (begrotingsfondsen)
Totale vastleggingskredieten (zonder aflossingen)
Aflossingen van de schuld
Totale kredieten
Luik vereffening
Gesplitste kredieten
Variabele kredieten (begrotingsfondsen)
Totale vereffeningskredieten (zonder aflossingen)
Aflossingen van de schuld
Totale kredieten

Aangepaste
begroting
2018

Realisaties
2018

Verschil

Realisatiepercentage

5.237,7
116,5

4.778,3
63,3

459,5
53,1

91,2 %
54,4 %

5.354,2
337,7
5.691,9

4.841,6
204,0
5.045,6

512,6
133,7
646,3

90,4 %
60,4 %
88,6 %

5.109,1
113,7

4.760,7
61,4

348,4
52,3

93,2 %
54,0 %

5.222,8
337,7
5.560,5

4.822,1
204,0
5.026,1

400,7
133,7
534,4

92,3 %
60,4 %
90,4 %

Bron: begrotingen, rekeningen van uitvoering van de begrotingen en SAP‐gegevens (in miljoen euro)
De totale realisaties (zonder aflossingen van de schuld) inzake vastleggingen en vereffenin‐
gen van uitgaven belopen respectievelijk 90,4 % en 92,3 % van de voor het begrotingsjaar
2018 toegekende kredieten. Rekening houdend met de aflossingen komen die percentages

61
Het koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2015 door de
Brusselse instellingen en diensten werd pas op 2 mei 2019 uitgevaardigd. Het aan de GOB toegekende bedrag
(2,5 miljoen euro) heeft betrekking op het bedrag dat was uitgetrokken in de begroting 2017 van het gewest.
62

De voorlopige koopakte werd op 30 april 2019 ondertekend.

63

Cf. punt 3.1 Begrotingssaldi van de DBHR.
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op respectievelijk 88,6 % en 90,4 %, wegens de gedeeltelijke realisatie van de ramingen in
dat vlak64.
Wanneer men enkel naar de gesplitste kredieten kijkt, belopen de respectieve percentages
91,2 % en 93,2 %. Het lage uitvoeringspercentage van de variabele kredieten65 (54,0 %), zowel
voor de vastleggingen als de vereffeningen, kan worden verklaard door de niet‐uitvoering
van de geraamde kredieten voor intrestlasten bestemd voor het Fonds voor het beheer van
de gewestschuld.
De volgende tabellen geven de evolutie weer van de verwezenlijkte uitgaven voor de vastleg‐
gingen en de vereffeningen in de periode 2016‐2018.
Evolutie van de uitgaven bij de vastleggingen
Vastleggingen
Gesplitste kredieten
Variabele kredieten (begrotingsfondsen)
Uitgaven zonder aflossingen van de
schuld
Aanwendingspercentage
Aflossingen van de schuld
Totale uitgaven
Aanwendingspercentage

Realisaties
2016
4.634,5
43,4

Realisaties
2017*
5.048,1
39,2

Evolutie
2017/2016
413,6
- 4,2

Realisaties
2018
4.778,3
63,3

Evolutie
2018/2017
- 269,9
24,1

4.677,9
89,1 %
156,0
4.833,9
87,3 %

5.087,3
91,2 %
205,7
5.293,1
89,5 %

409,4
2,1 %
49,7
459,1
2,2 %

4.841,6
90,4 %
204,0
5.045,6
88,6 %

- 245,7
- 0,8 %
-1,7
- 247,5
- 0,8 %

Bron: rekeningen van uitvoering van de begrotingen en SAP‐gegevens

(in miljoen euro)

Evolutie van de uitgaven bij de vereffeningen
Vereffeningen
Gesplitste kredieten
Variabele kredieten (begrotingsfondsen)
Uitgaven zonder aflossingen van de
schuld
Aanwendingspercentage
Aflossingen van de schuld
Totale uitgaven
Aanwendingspercentage

Realisaties
2016
4.248,6
39,1

Realisaties
2017*
4.282,1
34,2

Evolutie
2017/2016
33,5
-4,8

Realisaties
2018
4.760,7
61,4

Evolutie
2018/2017
478,5
27,2

4.287,7
93,0 %
156,0
4.443,7
90,7 %

4.316,3
91,8 %
205,7
4.522,1
89,7 %

28,7
- 1,2 %
49,7
78,4
- 1,0 %

4.822,1
92,3 %
204,0
5.026,1
90,4 %

505,8
0,5 %
- 1,7
504,0
0,7 %

* De realisaties 2017 omvatten een uitgavenbedrag van 26,8 miljoen euro voor de overdracht naar de ge‐
meenten van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op hotels, die in 2018 niet in de begro‐
ting werd aangerekend.

Bron: rekeningen van uitvoering van de begrotingen en SAP‐gegevens

(in miljoen euro)

In 2018 dalen de totale vastleggingen met 247,5 miljoen euro in vergelijking met 2017
(‐220,7 miljoen euro, wanneer men de bovenvermelde overdrachten van opcentiemen in 2017
buiten beschouwing laat). De vastgelegde uitgaven zonder de aflossingen van de schuld ken‐
nen een gelijkaardige evolutie. De oorsprong van deze daling ligt voornamelijk bij het uit‐
zonderlijk hoge bedrag van de in 2017 aangerekende vastleggingen, door de vastlegging van
462,6 miljoen euro in verband met de DBM‐opdracht66 voor de renovatie en het onderhoud
van de Leopold II‐tunnel. Als men dat bedrag buiten beschouwing laat, stijgen de totale vast‐
leggingen met 242 miljoen euro (+ 5,0 %) in vergelijking met 2017 (zonder overdrachten van

64

Er werden voor 204 miljoen euro aflossingen (terugbetaling in kapitaal) van leningen van de directe schuld uitgevoerd,
overeenkomstig de ramingen (gesplitste kredieten). Hoewel hiervoor 133,5 miljoen euro was geraamd, werd geen enkele
aflossing geboekt voor de variabele kredieten van het Fonds voor het beheer van de gewestschuld.

65

De bedragen van de variabele kredieten die zijn opgenomen in de rekening van uitvoering van de begroting 2018
(71,7 miljoen euro bij de vastleggingen en 68,8 miljoen euro bij de vereffeningen) verschillen van de bedragen van de ad‐
ministratieve kredieten in de aangepaste begroting (respectievelijk 250,2 en 247,4 miljoen euro). De kredieten bestemd
voor het Fonds voor het beheer van de gewestschuld buiten beschouwing gelaten, belopen de op de begroting ingeschre‐
ven variabele kredieten respectievelijk 76,5 en 73,7 miljoen euro.
66

Design, Build, Maintain.
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opcentiemen), waarvan nagenoeg 220 miljoen euro enkel voor de gesplitste kredieten (zon‐
der de variabele kredieten).
De totale vereffeningen zijn met 504,0 miljoen euro toegenomen in vergelijking met 2017
(+530,8 miljoen euro wanneer men de bovenvermelde overdrachten van opcentiemen in 2017
buiten beschouwing laat). Zonder de uitgaven voor aflossingen van de schuld ligt de toename
in de buurt van die bedragen (+ 505,8 en + 532,6 miljoen euro). Wanneer men enkel naar de
gesplitste (niet variabele) kredieten kijkt, bedraagt de toename 478,5 miljoen euro (505,3 mil‐
joen euro).
In bijlage 1 wordt de evolutie geschetst van de uitgaven per opdracht en worden de voor‐
naamste schommelingen verklaard.

6.2

Onderbenutting van de vereffeningskredieten

In 2018 was er een totaal van 348,4 miljoen euro aan onbenutte vereffeningskredieten67.
Om de impact van de onderbenutting van de kredieten op de operationele werking van het
gewest (diensten van de regering) te beoordelen, dient men de volgende elementen buiten
beschouwing te laten:



de kredieten voor kredietverleningen en deelnemingen (ESR‐code 8)68 die het vorderin‐
gensaldo niet beïnvloeden;
de uitgaven inzake inzake rentelasten op de overheidsschuld, waarop de regering slechts
een beperkte invloed kan uitoefenen, aangezien hun evolutie afhangt van externe facto‐
ren.

Het Rekenhof stelt vast dat de regering in tegenstelling tot het vorige jaar geen specifieke
beperkende maatregelen heeft genomen, zijnde het blokkeren van de uitvoering van be‐
paalde kredieten69, om het begrotingsevenwicht dat ze had vooropgesteld, te halen.
Zoals de tabel aangeeft, beloopt de op die manier bepaalde operationele onderbenutting
162,0 miljoen euro, zijnde 3,6 % van de in aanmerking genomen vereffeningskredieten70. Dat
bedrag ligt hoger dan het bedrag dat de regering ex ante had bepaald (145 miljoen euro) in
het raam van de opmaak van de zowel initiële als aangepaste begroting 201871. Die onderbe‐
nutting is het resultaat van verschillende factoren zoals de overschatting van de kredieten,

67

Zonder variabele kredieten en schuldaflossingen.

68

Het betreft voornamelijk de volgende onderbenuttingen:


voorziening voor een lening aan het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering
van zijn opdrachten, op programma 25.007 (125,0 miljoen euro) ;



toekenning van terug te betalen kredieten aan de CVBA NEO, op programma 03.002 (19,2 miljoen euro) ;



deelneming in het kapitaal van citydev.brussels (GOMB) of van haar filialen in het raam van de Economische
expansie, in programma 12.006 (10,0 miljoen euro);



deelneming in het kapitaal van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel of van een van haar fili‐
alen in het raam van het beleid inzake kredietverleningen aan ondernemingen, in programma 12.011 (10,0 mil‐
joen euro);



deelneming in privéondernemingen voor de aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek met economi‐
sche finaliteit, in programma 14.002.

69

Behalve de gebruikelijke bepalingen van de omzendbrief voor de afsluiting van de begroting in verband met de strikte
monitoring van de evolutie van de ontvangsten en de uitgaven.

70
71

Zijnde 3,4 % in 2017.

Bovendien was voorzien in een onderbenutting van 35 miljoen euro voor alle autonome bestuursinstellingen samen; het
totaal (180 miljoen euro) vormde een ESR‐correctie bij de berekening ex ante van het vorderingensaldo.
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de annulering van contracten of het uitstellen van contracten of werven, de vertragingen bij
leveringen, de bijbehorende vastleggingen die laattijdig in het jaar gebeurden, enz.
Operationele onderbenutting 2018
Vereffeningskredieten 2018
(zonder aflossingen)
5.109,1
120,5
341,2
4.647,4

Totale onderbenutting
Rentelasten op de overheidsschuld
Kredietverleningen en deelnemingen
Operationele onderbenutting

Vereffeningen 2018
4.760,7
110,0
165,2
4.485,4

Bron: rekening van uitvoering van de begroting en SAP‐gegevens

Saldo
348,4
10,4
176,0
162,0

(in miljoen euro)

De volgende tabel geeft de voornaamste programma’s weer waarop deze operationele onder‐
benutting betrekking heeft72.
Voornaamste programma’s waarop de operationele onderbenutting betrekking heeft (gesplitste kredieten zonder
variabele kredieten)
Opdr. Prog.

Opschrift

06

001

Ondersteuning van het algemeen beleid

16

004

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

19

002

25

005

002
006
001
31
002
TOTAAL
27

Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het wegvervoer, evenals het aanbrengen van kunstwerken
Ondersteuning van de instellingen belast met de uitvoering van het sociaal huisvestingsbeleid
Europese programma’s
Beleid inzake wijkrevitalisering
Administratief beheer
Beheer van het fiscaal proces

Bron: rekening van uitvoering van de begroting

VEK
VereffeSaldo
2018 ningen 2018
17,5
0,4 17,1
316,3
296,0 20,3
220,3

212,5

7,8

124,1

115,4

8,8

27,0
52,1
21,4
43,5
822,1

17,6
9,4
46,8
5,3
15,4
6,1
16,8 26,6
720,8 101,3

(in miljoen euro)

Voor programma 31.002 is de onderbenutting hoofdzakelijk het gevolg van de onderbenut‐
ting van de kredieten (22,8 miljoen euro) op de basisallocatie Overige uitkeringen aan gezin‐
nen als producenten, namelijk de premie voor eigenaars van een woning die als hoofdwoning
wordt gebruikt in het Brussels Gewest of nog de Be Home‐premie, d.w.z. de compensatie die
Brusselse eigenaren krijgen voor de stijging van de onroerende voorheffing; die kredieten
werden slechts ten belope van 0,1 miljoen euro aangewend73. Hoewel het totaalbedrag van
die premie in mei 2018 werd vastgelegd, werd deze immers niet rechtstreeks aan de eigena‐
ren74 gestort, maar afgetrokken van de factuur van de onroerende voorheffing, een belasting
die in fine aan het gewest toekomt. Die niet‐aanrekening ten laste van de vereffeningskre‐
dieten heeft bijgevolg tot een overschatting van het begrotingssaldo geleid, zoals opgemerkt
in het verslag van de controle van de algemene rekening van het gewest.
De op dat programma ingeschreven kredieten voor de algemene werkingskosten (6,2 miljoen
euro) worden overigens slechts ten belope van 2,5 miljoen euro aangewend, terwijl een be‐
drag van 3,9 miljoen euro werd vastgelegd.
In bijlage 2 worden de andere programma’s beschreven waarop die operationele onderbe‐
nutting betrekking heeft.

72

De selectie omvat enkel de programma’s waarvoor de onderbenutting van kredieten gelijk is aan of hoger dan 5 miljoen
euro.

73

Vereffeningen van saldi van premies voor de jaren 2016 en 2017 (116.640 euro) en van sommige premies voor het jaar
2018 (24.120,00 euro).
74

Het gewest had de Be home‐premies 2016 en 2017 samen vereffend in 2017 ten laste van de kredieten van de uitgaven‐
begroting 2017.
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6.3

Bevoegdheden overgedragen
staatshervorming

in

het

raam

van

de

zesde

6.3.1 Kredieten voor de uitgaven i.v.m. de zesde staatshervorming
De vastleggings‐ en vereffeningskredieten (met inbegrip van de variabele kredieten van de
begrotingsfondsen) die verband houden met de bevoegdheden die in het raam van de zesde
staatshervorming werden overgedragen, kunnen niet allemaal via een specifieke benaming
worden geïdentificeerd in de begroting 2018 van de DBHR.
De volgende tabel vermeldt de kredieten die het Rekenhof75 kon identificeren en de uitgaven
die erop werden aangerekend.
Totale kredieten zesde staatshervorming (DBHR) en realisaties

Deel vastleggingen
Gesplitste kredieten
Variabele kredieten
Deel vereffeningen
Gesplitste kredieten
Variabele kredieten

Kredieten zesde
staatshervorming
EH – begroting 2018
585,6
574,3
11,3
590,2
579,1
11,0

Verwezenlijkingen
2018
577,8
566,9
10,9
561,6
554,1
7,5

Bron: begrotingen, SAP‐gegevens

Percentage
98,7 %
98,7 %
96,9 %
95,2 %
95,7 %
67,9 %

(in miljoen euro)

Bijlage 3 beschrijft de voornaamste onderbenuttingen bij de vereffeningen.
6.3.2 Boeking van de verrichtingen in verband met de overgedragen bevoegdheden
die nog worden beheerd door de federale socialezekerheidsinstellingen
In 2018 werd een groot deel van de aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgedragen
bevoegdheid inzake de arbeidsmarkt76 nog beheerd door de openbare instellingen van soci‐
ale zekerheid (OISZ) en door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke In‐
tegratie. Binnen die bevoegdheid heeft het gewest vanaf 2017 het beheer van de dienstenche‐
ques volledig overgenomen via de bedrijfssubsidie die was toegekend aan de firma die de
dienstencheques uitgeeft.

75

Bij programma 12.003 Steun aan de agrovoedingssector, de tuinbouwsector en aan aanverwante sectoren stemmen de
geselecteerde kredieten overeen met het verschil tussen de kredieten en de uitgaven van de aangepaste begroting 2018
en de kredieten en de uitgaven van de begroting 2014 (vóór de zesde staatshervorming). Bij programma 25.001 Onder‐
steuning van het algemeen beleid wordt alleen rekening gehouden met de kredieten ingeschreven in
BA 25.001.08.10.1211 Werkingsuitgaven verbonden aan de regionalisering van de huurwet in het kader van de VIde staats‐
hervorming.
76

Waarvan enkel bepaalde aspecten van de organisatie en het beleid werden overgedragen.
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Overeenkomstig het horizontale protocol van 17 december 201477, het koninklijk besluit van
19 december 201478 en het koninklijk besluit van 23 augustus 201479 werden de openbare in‐
stellingen van sociale zekerheid die de bevoegdheden van de deelstaatentiteiten beheren,
sedert 2015, naargelang hun behoeften, gefinancierd door inhoudingen afgenomen van de
PB‐kredieten die de bijzondere financieringswet aan de deelstaatentiteiten toewijst. De fe‐
derale overheidsdienst (FOD) Financiën heeft daarbij een centrale rol gespeeld door ener‐
zijds bepaalde bedragen in te houden op de overdrachten die hij aan de deelstaatentiteiten
moet doen en anderzijds door de verschillende operatoren te financieren. De deelstaatenti‐
teiten hebben in werkelijkheid slechts het saldo van die middelen ontvangen.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen de middelen waarvan de uitgaven moeten
worden afgetrokken die de socialezekerheidsinstellingen in 2018 deden, 1.072,3 miljoen euro.
Als gevolg van de inhoudingen door de FOD Financiën krachtens het horizontaal protocol
(261 miljoen euro), belopen de werkelijk ontvangen sommen 811,3 miljoen euro80.
Bijlage 4 beschrijft alle uitgaven in verband met de arbeidsmarkt die werden aangerekend
ten laste van de begroting 2018 van de DBHR, waarvan een deel volledig of gedeeltelijk werd
uitgevoerd door de federale operatoren.

6.4

Uitstaand bedrag van de vastleggingen

De bijlage bij de rekening van uitvoering van de begroting geeft de evolutie in 2018 weer van
het uitstaand bedrag van de vastleggingen van de DBHR, die overeenstemt met het totaal
van de nog niet vereffende vastleggingen die ten laste van de opeenvolgende uitgavenbegro‐
tingen zijn aangerekend.

77

Protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps‐
commissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de
gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de midde‐
len die aan de deelgebieden worden toegekend krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financie‐
ring van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.
78

Besluit tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1 quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 be‐
treffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot
hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. Dat besluit werd gewijzigd door een koninklijk besluit van
13 mei 2015.
79

Besluit tot uitvoering van artikel 54, § 1, tiende lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten.

80

Meer bepaald 806,5 miljoen euro wegens de extra inhouding van 4,8 miljoen euro die de federale Staat toepast bij wijze
van terugbetaling van een deel van de inhouding van 2 % als terugbetaling van het bedrag van de regularisatie naar aan‐
leiding van de bepaling van de autonomiefactor, terwijl het andere deel (16,6 miljoen euro) wordt afgehouden van de
overdrachten inzake gewestelijke PB.
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De hiernavolgende tabel geeft de evolutie weer van het totale uitstaande bedrag van de vast‐
leggingen aan het eind van de jaren 2016 tot 2018 (met inbegrip van de aan begrotingsfondsen
gekoppelde kredieten).
Evolutie van het uitstaand bedrag van de vastleggingen

Gesplitste kredieten
Variabele kredieten
Totaal

Uitstaand bedrag
31/12/2016
3.250,0
17,7
3.267,7

Uitstaand bedrag
31/12/2017
3.848,6
20,8
3.869,4

Evolutie
2017/2016
598,6
3,1
601,7

Bron: bijlage bij de rekeningen van uitvoering
van de begroting 2016 tot 2018 van de DBHR

Uitstaand bedrag
31/12/2018
3.800,4
20,7
3.821,0

Evolutie
2018/2017
- 48,2
- 0,2
- 48,3

(in miljoen euro)

Het totale uitstaande bedrag van de vastleggingen op 31 december 2018 zoals vermeld in de
bijlage bij de rekening van uitvoering van de begroting 2018 beloopt 3.821,0 miljoen euro81.
Het is met 48,3 miljoen euro gedaald in vergelijking met het uitstaand bedrag op 31 december
2017, voornamelijk wegens de annulering van vastleggingen die in de voorgaande jaren wer‐
den uitgevoerd en die voorbijgestreefd zijn.
De belangrijkste sectoren (programma’s)82 waarin het uitstaand bedrag in 2018 sterk steeg of
daalde83, worden beschreven in bijlage 5.
Het Rekenhof vestigt echter de aandacht op de overschatting van het uitstaand bedrag ten
belope van een geïdentificeerd bedrag van 348,9 miljoen euro, d.i. 9,1 % van het totale uit‐
staande bedrag dat op 31 december 2018 was geboekt, zoals het heeft aangestipt in zijn cer‐
tificeringsverslag over de algemene rekening 2018. Die overschatting vloeit voort uit de vol‐
gende elementen.




81

Vastleggingen ten belope van in totaal 400,1 miljoen euro zijn niet meer geldig op 31 de‐
cember 2018, waarvan een bedrag van 383,7 miljoen euro dat reeds werd vermeld in het
certificeringsverslag over de algemene rekening 2017. De juridische verbintenissen die
het handhaven van dat uitstaand bedrag konden rechtvaardigen, werden niet uitgevoerd
en hebben tot geen enkele betaling aanleiding gegeven binnen vijf jaar nadat ze waren
ingegaan.
Een vastlegging van 46,8 miljoen euro werd voortijdig aangerekend ten laste van de kre‐
dieten van de begroting 2018. Deze heeft betrekking op de volledige begrotingskredieten
voorbehouden voor de Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de gemeentelijke
sportinfrastructuur (DIPS)84. Op 31 december 2018 bestond echter geen enkele juridische
verbintenis ten aanzien van de begunstigden die de aanrekening van een budgettaire
vastlegging kon rechtvaardigen85. Er wordt een vastlegging uitgevoerd als het subsidie‐
bedrag en de identiteit van de begunstigde bekend zijn. Er zal pas sprake zijn van een
juridische verbintenis als kennis wordt gegeven van de beslissing tot toekenning van de
subsidie86.
Dat bedrag stemt overeen met de boekhoudgegevens van het SAP‐systeem.

82

Gesplitste kredieten.

83

Gegevens uit de bijlage bij de RUB en van het SAP‐systeem.

84

Driejarig investeringsplan voor sportinfrastructuur.

85

Volgens artikel 5, 2º, a), van de OOBBC kunnen enkel de bedragen uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan
tijdens het begrotingsjaar worden vastgelegd ten belope van de in de begroting voorziene vastleggingskredieten. Bij re‐
currente verplichtingen die over verschillende jaren effect sorteren, gaat het om de sommen die opeisbaar zijn in de loop
van het begrotingsjaar.
86

Artikel 18, § 1, van de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen
in gemeentelijke sportinfrastructuur bepaalt dat de regering de toekenning of weigering van een subsidie meldt binnen
een termijn van vijftig dagen na ontvangst van de toekenningsaanvraag.
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Het niet aanrekenen in 2017 van de vastlegging in verband met het volledige bedrag
(136,0 miljoen euro) van het contract voor de aankoop van de terreinen van de zetels van
de VRT en de RTBF (Reyerssite – project Mediapark) leidt op 31 december 2018 tot een
onderschatting van het uitstaand bedrag van de vastleggingen ten belope van 98 miljoen
euro87.

7

Begrotingsfondsen

7.1

Inleiding

De begrotingsfondsen (of organieke fondsen) zoals beoogd in artikel 8 van de OOBBC wor‐
den gestijfd met ontvangsten die worden bestemd voor specifieke uitgaven (variabele kre‐
dieten) waarvan het voorwerp bij ordonnantie is bepaald. De bestemde ontvangsten worden
op de middelenbegroting aangerekend op basis van vastgestelde rechten terwijl de erop aan‐
gerekende uitgaven worden beperkt door de bedragen van de tijdens het begrotingsjaar88
werkelijk geïnde bestemde ontvangsten, in voorkomend geval verhoogd met het overgedra‐
gen saldo89 van het vorige dienstjaar. De fondsen mogen niet worden gestijfd door kredieten
van de algemene uitgavenbegroting.
Behalve het bedrag van de beschikbare en naar het volgende jaar overgedragen saldi voorziet
de OOBBC in een tweede uitgavenplafond, namelijk het bedrag van de administratieve kre‐
dieten ingeschreven op de basisallocaties i.v.m. begrotingsfondsen in de algemene uitgaven‐
begroting. Op die manier kan elke vastlegging en elke vereffening niet hoger liggen dan het
budgettair bepaalde bedrag van de variabele kredieten, zelfs als het beschikbare saldo van
de geïnde en bestemde ontvangsten hoger zou zijn.
Tot slot bepaalt de OOBBC dat het bedrag van de verminderde of geannuleerde vastleggin‐
gen van de begrotingsfondsen moet terugvloeien naar de beschikbare ontvangsten.

7.2

Overgedragen saldi

De onderstaande tabel toont de evolutie van de overgedragen saldi voor de voornaamste
begrotingsfondsen. De Brusselse administratie Financiën en Begroting heeft die bedragen
enkel ter indicatie meegedeeld. De beherende ordonnateurs van elk fonds hebben op dit
moment immers nog niet de ontvangsten‐ en uitgavenverrichtingen gevalideerd die tot de
overdracht van saldi leiden. De vermelde cijfers zijn dus voorlopig en onderhevig aan her‐
ziening.
In principe zou het overgedragen saldo van elk fonds moeten samenvallen met het financieel
saldo van de per begrotingsfonds geopende bankrekening, overeenkomstig artikel 8, § 1,
2e lid, van de OOBBC. Zulks is evenwel niet het geval zoals blijkt uit de controles in verband
met de algemene rekening van 2018 en voorgaande jaren. De beschikbare ontvangsten van
de fondsen worden immers niet op de specifieke bankrekeningen bewaard maar gestort op
de rekening van de centraliserende rekenplichtige van de uitgaven, van waaruit de op de

87

In 2017 en 2018 werden enkel vastleggingen voor 38 miljoen euro in totaal aangerekend. Het uitstaand bedrag beloopt
27,4 miljoen euro in plaats van 125,4 miljoen euro.

88

De voor de begrotingsfondsen bestemde ontvangsten worden daarentegen wel degelijk aangerekend op de middelen‐
begroting op basis van de vastgestelde rechten (en niet op basis van de geïnde bedragen).
89

Het overgedragen saldo (of beschikbaar saldo) stemt overeen met de som van de beschikbare ontvangsten van het fonds
op 1 januari, verhoogd met het bedrag van de in de loop van het begrotingsjaar werkelijk geïnde bedragen, verminderd
met de op de begroting aangerekende uitgaven.
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begrotingsfondsen aangerekende uitgaven gebeuren, in strijd met het BBHR van 19 okto‐
ber 2006 houdende de financiële actoren.
Details van de saldi van de voornaamste begrotingsfondsen (vanuit de optiek van de vereffeningen)
Begrotingsfondsen

Fonds voor hulp aan ondernemingen
Fonds voor uitrusting en verplaatsingen
Fonds voor stedenbouw en grondbeheer
Fonds voor investeringen en aflossing van de schuldenlast in de sector van de sociale woningbouw
Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en de
aanleg van groene ruimten, bossen en natuurgebieden,
alsmede het opnieuw bepoten en noodingrepen ten behoeve van de fauna
Fonds voor het beheer van afval- en regenwater
Fonds voor het beheer van de gewestschuld
Fonds voor energiebeleid
Fonds voor grondinvesteringen
Klimaatfonds
Verkeersveiligheidsfonds
Andere fondsen
Totaal

Saldo op
Saldo op
31/12/2016 31/12/2017

Geïnde
ontvangsten 2018

Op de beSaldo op
groting
31/12/2018
2018 aangerekende
uitgaven
0,0
18,6
1,1
14,6
3,0
32,1
0,8
234,8

17,7
7,1
25,7
185,7

17,9
12,5
32,3
209,5

0,7
3,2
2,7
26,1

1,4

6,1

2,9

0,0

9,1

7,6
92,3
22,4
5,6
31,9
20,0
19,6
437,0

7,6
105,2
30,7
5,6
36,1
52,4
22,6
538,6

0,0
16,3
25,7
0,0
29,4
20,5
7,8
135,4

0,0
0,0
20,8
0,0
19,4
7,4
9,1
61,5

7,6
121,5
35,6
5,6
46,1
65,4
21,3
612,5

Bron: gegevens van Brussel Financiën en Begroting,
rekening van uitvoering van de begroting en gegevens SAP

(in miljoen euro)

Tussen 31 december 2016 en 2017 zijn de overgedragen saldi van de begrotingsfondsen met
nagenoeg 100 miljoen euro gestegen. De schommeling op jaarbasis was eind 2018 beperkter
(+74 miljoen euro).
Die toename is inherent aan de lage bedragen die werden uitgegeven in vergelijking met de
geïnde bedragen.
Het beschikbaar saldo stijgt in 2018 voornamelijk op de volgende fondsen:





Fonds voor investeringen en aflossing van de schuldenlast in de sector van de sociale
woningbouw (+ 25,4 miljoen euro);
Fonds voor het beheer van de gewestschuld (+ 16,3 miljoen euro);
Klimaatfonds (+ 10,0 miljoen euro);
Verkeersveiligheidsfonds (+ 13,1 miljoen euro).

Voor 29,4 miljoen euro geïnde en op de MB aangerekende ontvangsten werden bestemd voor
het Klimaatfonds, waarvan 28,9 miljoen euro bij wijze van Opbrengst van de toekenning tegen
betaling van de emissierechten die niet kosteloos worden toegewezen. Het gaat om de derde
schijf die aan het gewest werd toegekend in het raam van de Europese veiling van quota voor
de uitstoot van broeikasgassen90. Die ontvangsten stemmen overeen met het Brussels deel
van de opbrengst van de veilingen geïnd tussen 1 november 2017 en 31 december 2018. Vol‐
gens de interpretatie van het INR kunnen voor het jaar 2018 echter enkel de inkomsten van
de veilingen in verband met de periode van 1 mei 2017 tot 30 april 2018 worden geboekt in
ESR‐termen (vastgestelde rechten), d.i. een totaalbedrag van 193,4 miljoen euro voor België.
Daar het deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7,54 %) 14,6 miljoen euro bedraagt,
heeft het INR een negatieve correctie van 14,3 miljoen euro toegepast op het vorderingen‐
saldo 2018. De uitgaven die in 2018 op dat fonds werden aangerekend (19,4 miljoen euro)
omvatten een werkingssubsidie (9,4 miljoen euro) aan het BIM om de uitgaven te dekken

90
Ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat‐ en energie‐
doelstellingen voor de periode 2013‐2020. Dat akkoord werd bekrachtigd door de Brusselse ordonnantie van 24 mei 2018.
Eind juli 2018 werd dat akkoord goedgekeurd door de parlementen van alle andere betrokken entiteiten.
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die onder het Klimaatfonds vallen, en kredietverleningen (10 miljoen euro) aan de BGHM in
het raam van het mechanisme voor investeringen in zonne‐energie voor sociale woningen.
De geïnde ontvangsten die in 2018 werden bestemd voor het Verkeersveiligheidfonds en wer‐
den aangerekend op de MB, belopen in 2018 20,5 miljoen euro, voornamelijk vanwege de
overdracht die de federale overheid uitvoerde inzake verkeersboetes (16,4 miljoen euro). Die
boetes komen nog altijd bij de federale overheid terecht, die als technische operator fungeert.
Het INR heeft echter een positieve ESR‐correctie aangebracht (2,4 miljoen euro) in het vor‐
deringensaldo van de entiteit, om rekening te houden met het werkelijke bedrag van de vast‐
gestelde rechten (18,8 miljoen euro). De op dat fonds aangerekende uitgaven belopen
7,4 miljoen euro, terwijl ze op 10,8 miljoen euro werden geraamd.

7.3

Impact van de verrichtingen van de begrotingsfondsen op het
begrotingssaldo en het vorderingensaldo

De volgende tabel toont de impact van de voorziene en op de begroting aangerekende ver‐
richtingen van de begrotingsfondsen op het nettobegrotingssaldo en vervolgens op het ESR‐
vorderingensaldo van de gewestelijke entiteit, in de periode 2016‐2018.
Impact van de verrichtingen van de begrotingsfondsen (BF) op het begrotingssaldo en het vorderingensaldo
2016
Aangepaste
begroting
Bestemde ontvangsten (vastgestelde rechten) –
zonder leningopbrengsten
Variabele kredieten (vereffeningen) – zonder aflossingen
Nettoresultaat van de verrichtingen van de BF
Saldo KVD (codes 8)
Nettoresultaat van de verrichtingen van de BF
– zonder KVD
ESR-correcties (INR) Klimaatfonds en Verkeersveiligheidsfonds
ESR-resultaat van de verrichtingen van de BF

227,1

2017
2018
AangeAangeRealisapaste be- Realisaties paste beties
groting
groting
224,2
155,4
136,7
160,5
137,9

Realisaties

104,9

39,1

92,6

34,4

113,7

61,4

122,2
- 94,1
28,2

185,1
- 80,3
104,8

62,8
-25,8
37,1

102,2
- 27,4
74,8

46,8
- 17,0
29,8

76,4
- 17,5
58,9

-

- 27,0

-

- 14,0

-

- 11,9

28,2

77,8

37,1

60,8

29,8

47,0

Bron: aangepaste begrotingen, rekeningen van uitvoering van de begroting,
en gegevens SAP en publicatie INR van oktober 2019

(in miljoen euro)

Ex ante berekend is het resultaat van de verrichtingen van de begrotingsfondsen (zonder
schuldverrichtingen) is elk jaar positief omdat de ontvangstenramingen altijd hoger liggen
dan de uitgavenramingen. Die positieve saldi ex ante worden echter steeds kleiner (122,2 mil‐
joen euro in 2016 tegenover 46,8 miljoen euro in 2018). Bij de verwezenlijkingen is het boni
elk jaar nog sterker dan dat van de ramingen (76,4 miljoen euro tegenover 46,8 miljoen euro
in 2018). Zulks kan worden verklaard door het feit dat de verwezenlijkingsgraad van de uit‐
gaven onveranderlijk lager ligt van die van de ontvangsten (90,9 % tegenover 42,8 % gemid‐
deld voor de periode.
Wanneer men de kredietverleningen en –terugbetalingen, participaties en vereffeningen van
participaties buiten beschouwing laat (saldi met codes 8), wordt dezelfde tendens vastge‐
steld, hoewel in veel beperktere mate. Hetzelfde geldt na de ESR‐correcties op de door het
gewest als ontvangsten aangerekende bedragen.
Wanneer men die resultaten volgens het ESR‐concept vergelijkt met de ESR‐vorderingen‐
saldi91 ex ante en ex post van het gewest, komt men tot de volgende vaststellingen:


91

de positieve inbreng van de begrotingsfondsen draagt elk jaar bij tot de doelstelling van
een begroting in evenwicht;
Berekening waarin de voorschotten inzake gewestelijke opcentiemen werden meegenomen.
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de door het INR ex post berekende vorderingensaldi worden eveneens elk jaar positief
beïnvloed door het ESR‐resultaat van de verrichtingen van de begrotingsfondsen. Zo be‐
draagt het vorderingensaldo van de gewestelijke entiteit in 2018 zonder dat ef‐
fect ‐484,3 miljoen euro in plaats van ‐437,3 miljoen euro.

Volgens het Rekenhof vloeit die gunstige impact van de verrichtingen van de begrotings‐
fondsen op de vorderingensaldi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voort uit de lage
benuttingsgraad van de variabele kredieten, die elk jaar te hoog worden geschat. Het jaarlijks
gemiddelde van de ontvangsten over de periode (166 miljoen euro) overstijgt dus ruim‐
schoots het gemiddelde van de uitgaven (45 miljoen euro).

8

Conclusie

8.1

Begrotingsresultaten 2018 van de diensten van de regering

De rekening van uitvoering van de begroting 2018 van de diensten van de regering sluit met
een nettobegrotingssaldo (zonder de schuldverrichtingen) van ‐599,5 miljoen euro terwijl
dat bij de begrotingsopmaak op ‐961,4 miljoen euro werd geraamd. Het tekort ligt lager dan
gepland omdat de uitgavenkredieten worden onderbenut.
Dat bedrag moet nochtans worden gerelativeerd in het licht van de auditbevindingen in ver‐
band met de rekeningen 2018 volgens welke het begrotingstekort hoger ligt. Het Rekenhof
stelt dat het nettotekort 312,7 miljoen euro te laag geraamd is. Die onderschatting vloeit in‐
zonderheid voort uit het niet‐aanrekenen van uitgaven eigen aan het boekjaar en die naar
het volgende boekjaar zijn overgedragen en van het saldo ten laste van het gewest dat voort‐
vloeit uit de afrekening afkomstig van het bepalen van de definitieve autonomiefactor voor
het bepalen van het aandeel van het gewest in de personenbelasting (151,8 miljoen euro).

8.2

Vorderingensaldo 2018 van de gewestelijke entiteit

Het vorderingensaldo 2018 van de gewestelijke entiteit bedraagt volgens de berekening van
het INR ‐437,3 miljoen euro (zonder de correctie in samenhang met de gewestelijke opcen‐
tiemen). De Brusselse regering had van haar kant het vorderingensaldo op nul geraamd, en
hield daarbij geen rekening met de afrekening met betrekking tot de definitieve bepaling van
de autonomiefactor noch met bepaalde grootschalige investeringsuitgaven voor de bevorde‐
ring van de veiligheid, die ten belope van 349 miljoen euro worden geneutraliseerd.
In afwachting van een beslissing van de Europese instanties heeft het stabiliteitsprogramma
2018‐2021 van België echter geen rekening gehouden met een dergelijke neutralisering, waar‐
voor België in 2018 overigens geen formele aanvraag aan de Europese Commissie heeft ge‐
richt (beroep op de flexibiliteitsclausule voor overheidsinvesteringen).

8.3

Schuld

De directe gewestschuld beloopt 3.364,7 miljoen euro, en stijgt met 406 miljoen euro in ver‐
gelijking met 2017. Over de periode 2015‐2018 is die schuld gestegen met 614,3 miljoen euro
omdat de nettobegrotingstekorten zich tijdens dezelfde periode opstapelden (956,4 miljoen
euro). Het verschil (342 miljoen euro) kan worden verklaard door de correcties om de over‐
gang te maken van het begrotingsresultaat (nettobegrotingssaldo) naar het financieel resul‐
taat (netto vorderingensaldo).
De door het INR op de website van de Belgische Nationale Bank gepubliceerde geconsoli‐
deerde brutoschuld (som van de directe gewestschuld en van de schulden van de geconsoli‐
deerde instellingen van de overheidssector S.1312) bedraagt 5.494,3 miljoen euro, wat
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584,4 miljoen euro meer is in vergelijking met 2017 (713,9 miljoen euro in vergelijking met
2015). Die stijgingen zijn veeleer het gevolg van de toename van de directe gewestschuld dan
van de schulden van de geconsolideerde instellingen. De schuldratio (geconsolideerde bru‐
toschuld ten opzichte van de totale ESR‐ontvangsten) beloopt nagenoeg 109,4 % in 2018 te‐
genover 105,5 % in 2017; een ratio van 100 % betekent dat alle geconsolideerde ontvangsten
van de perimeter nodig zijn om de schuld terug te betalen.

8.4

Ontvangsten

De totale op de middelenbegroting aangerekende ontvangsten (zonder de leningopbreng‐
sten) belopen 4.222,5 miljoen euro, wat neerkomt op een globaal verwezenlijkingspercentage
van 99,1 % (99,4 % in 2017). Het inningspercentage van de eigen fiscale ontvangsten (2.345,3
miljoen euro) komt uit op 102,1 %. Deze laatste ontvangsten stijgen in vergelijking met 2017
met 34,7 miljoen euro, gedeeltelijk wegens de groei van de gewestelijke belastingen (+97,7
miljoen euro) en gedeeltelijk door een vermindering van de gewestbelastingen en de gewes‐
telijke PB (‐63 miljoen euro in totaal). De overgedragen ontvangsten (deel PB) stijgen met
69,6 miljoen euro, overeenkomstig de ramingen opgesteld in het raam van de bijzondere
financieringswet, terwijl de niet‐fiscale en bestemde ontvangsten globaal stabiel blijven.

8.5

Uitgaven

De op de algemene uitgavenbegroting aangerekende uitgaven belopen 4.841,6 miljoen euro
voor de vastleggingen, zonder de aflossingen van de schuld, en 4.822,1 miljoen euro voor de
vereffeningen, wat overeenstemt met een uitvoeringspercentage van de begrotingskredieten
van respectievelijk 90,4 % en 92,3 %. De uitgavenvastleggingen zijn in vergelijking met 2017
met 245,7 miljoen euro verminderd en de vereffeningen met 505,8 miljoen euro.
De vereffeningskredieten (zonder de begrotingsfondsen) worden voor in totaal 348,4 miljoen
euro onderbenut en de operationele onderbenutting (zonder de uitgaven voor kredietverle‐
ningen, deelnemingen en intrestlasten) bedraagt 162 miljoen euro. De onderbenutting be‐
draagt 17 miljoen euro meer dan het bedrag dat de regering vooropstelde bij de opmaak van
de begroting.

8.6 Uitstaand bedrag van de vastleggingen
Het uitstaand bedrag van de vastleggingen (vastleggingen die ten laste van de opeenvolgende
begrotingen werden uitgevoerd en die nog niet zijn vereffend) beloopt 3.821,0 miljoen euro
eind 2018, d.i. 48,3 miljoen euro minder in vergelijking met eind 2017. Die daling is hoofdza‐
kelijk het gevolg van annuleringen van vastleggingen van vroegere jaren die voorbijgestreefd
zijn.
Bij de controle van de algemene rekening 2018 heeft het Rekenhof echter vastgesteld dat het
uitstaand bedrag voor een op 348,9 miljoen euro bepaald totaal bedrag is overschat, d.i. 9,1 %
van het totale uitstaande bedrag), wegens vastleggingen die op 31 december niet meer geldig
zijn (400,1 miljoen euro), vastleggingen die voortijdig zijn aangerekend (48,9 miljoen euro)
of omdat vroegere vastleggingen werden weggelaten (‐98,0 miljoen euro).

8.7

Begrotingsfondsen

De indicatieve bedragen (die nog niet zijn gevalideerd door de beherende ordonnateurs) van
de overgedragen saldi (beschikbare ontvangsten) van de begrotingsfondsen belopen eind
2018 612,5 miljoen euro in totaal, d.i. 74 miljoen euro meer dan in 2017. Dat bedrag ligt zo
hoog omdat de op die fondsen aangerekende uitgaven herhaaldelijk lager liggen dan de ge‐
inde ontvangsten die ervoor worden bestemd. Het Rekenhof heeft overigens vastgesteld dat
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die saldi niet overeenstemmen met de saldi van de per begrotingsfonds geopende specifieke
bankrekeningen.
De jaarlijkse verrichtingen van de begrotingsfondsen hebben jaarlijks een positieve impact
op het netto begrotingssaldo en op het netto vorderingensaldo, zowel voor de ramingen als
voor de verwezenlijkingen, waar deze impact nog wordt versterkt door een uitvoeringsper‐
centage van de uitgaven dat onveranderlijk lager ligt dan dat van de ontvangsten. De fondsen
hebben in 2018 een positieve impact van 47 miljoen euro op het vorderingensaldo.
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Bijlage 1 ‐ Evolutie 2018/2017 van de per opdracht aangerekende uitgaven (gesplitste kredieten, aflossingen
inbegrepen – zonder variabele kredieten)
Missions
VL 2017
VL 2018
Verschil VE 2017
VE 2018
Verschil
O01 Financiering van het parlement van het gewest
43,7
44,6
0,9
43,7
44,6
0,9
O02 Financiering van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
24,9
23,8
- 1,1
24,8
23,8
- 1,0
O03 Gemeenschappelijke initiatieven van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
11,8
31,4
19,6
9,5
23,1
13,6
O04 Beheer van de human resources en de materiële middelen van de GOB evenals de administratieve vereenvoudiging op gewestvlak
165,7
142,5
- 23,2
164,8
141,4
- 23,4
O05 Ontwikkeling van een gelijkekansenbeleid
1,8
1,9
0,0
1,9
2,0
0,1
O06 Financieel en budgettair beheer en controle
391,6
318,3
- 73,2
410,0
318,4
- 91,6
O07 Beheer inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT)
61,8
66,2
4,4
59,3
63,3
4,0
O08 Grondregie: algemeen beleid
42,4
34,3
- 8,1
35,8
28,4
- 7,3
O09 Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening
99,7
104,7
5,0
99,7
101,2
1,5
O10 Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen
669,5
723,9
54,4
653,6
689,5
35,9
O11 Financiering van de erediensten en de lekenmoraal
4,5
4,8
0,3
4,5
4,8
0,3
O12 Ondersteuning van economie en landbouw
72,2
79,7
7,5
67,9
78,6
10,7
O13 Promotie van de buitenlandse handel, het aantrekken van buitenlandse investeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en internationalisering
11,2
20,5
9,3
9,6
20,0
10,4
van de ondernemingen
O14 Ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek
41,1
53,5
12,3
41,7
53,7
12,0
O15 Promotie van de energiedoeltreffendheid en regulering van de energiemarkten
12,5
10,0
-2,5
16,7
12,0
- 4,7
O16 Ondersteuning en bemiddeling bij arbeidsaanbod en -vraag
932,3
943,6
11,4
914,9
919,6
4,7
O17 Ontwikkeling en promotie van het mobiliteitsbeleid
18,6
18,4
- 0,3
12,1
16,4
4,3
O18 Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk
811,9
836,9
25,0
731,3
867,4
136,1
O19 Bouw, beheer en onderhoud van de gewestwegen, wegeninfrastructuur en -uitrusting
630,7
138,7
- 492,0
114,6
216,5
101,8
O20 Ontwikkeling van het bezoldigd personenvervoer, met uitsluiting van het openbaar vervoer
2,6
2,9
0,2
2,6
3,3
0,8
O21 Ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden met het oog op een betere, duurzame stedelijke mobiliteit door een
20,0
17,0
- 3,0
20,0
15,3
- 4,8
multimodale aanpak en de economische ontwikkeling als generator van werkgelegenheid
O22 Beleid inzake waterproductie en watervoorziening, technische reglementering inzake de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het afvalwater
37,5
39,4
1,9
37,5
39,4
1,9
en de riolering
O23 Milieubescherming, Natuurbehoud en Dierenwelzijn
112,8
116,9
4,0
112,8
116,9
4,0
O24 Afvalophaling en -verwerking
168,6
153,5
-15,1
168,6
153,4
- 15,2
O25 Huisvesting en woonomgeving
98,2
300,6
202,4
177,2
326,5
149,3
O26 Bescherming, conservering, restauratie en promotie van monumenten en landschappen
19,9
37,5
17,6
25,3
29,5
4,2
O27 Stadsbeleid
322,8
185,4
- 137,4
102,8
149,4
46,6
O28 Statistieken, analyses en planificatie
18,6
23,9
5,3
18,6
22,4
3,8
O29 Toerisme, externe betrekkingen en promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
37,9
38,3
0,3
39,2
40,4
1,1
O30 Financiering van de Gemeenschapscommissies
366,7
395,5
28,8
366,7
395,5
28,8
O31 Fiscaliteit
0,0
68,8
68,8
0,0
43,6
43,6
O32 Brussel openbaar ambt
0,0
5,1
5,1
0,0
4,7
4,7
Totale uitgaven
5.253,6
4.982,3
-271,4
4.487,6
4.964,7
477,1

Bron: rekeningen van uitvoering van de begrotingen (in miljoen euro)
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De voornaamste uitgavenwijzigingen in volgorde van belangrijkheid zijn:


Opdracht 25 Huisvesting en woonomgeving: + 202,4 miljoen euro voor de vastleggingen
en +149,3 miljoen euro voor de vereffeningen, voornamelijk op programma 005 Onder‐
steuning van de instellingen belast met de uitvoering van het sociale huisvestingsbeleid
(+200,0 en +151,6 miljoen euro). Bij de vastleggingen omvat de schommeling investe‐
ringssubsidies (75 miljoen euro) en kredietverleningen (117,1 miljoen euro) toegekend
aan de BGHM in het raam van het meerjareninvesteringsplan voor de sociale huisvesting
2018‐2021, waarvan 42,1 miljoen euro voor een aanvullend programma gewijd aan de aan‐
passing van de brandveiligheid van de gebouwen van de sociale huisvestingssector. Bij
de vereffeningen betreft de bovenvermelde stijging ten belope van 138,4 miljoen euro de
kredietverleningen aan de BGHM in het raam van de meerjareninvesteringsplannen
(nieuw plan 2018‐2021 en vroegere plannen), met inbegrip van het bovenvermelde aan‐
vullende programma.



Opdracht 27 Stadsbeleid: ‐ 137,4 miljoen euro bij de vastleggingen en + 46,6 miljoen euro
bij de vereffeningen, waarvan:
o ‐ 48,9 miljoen euro bij de vastleggingen op programma 001 Geïntegreerde ont‐
wikkeling, wegens de daling van het bedrag van de investeringssubsidie die
wordt toegekend aan de Stichting Kanal (50 miljoen euro in plaats van 100 mil‐
joen euro in 2017);
o ‐ 55,4 miljoen euro bij de vastleggingen op programma 002 Europese pro‐
gramma’s 2014‐2020, als gevolg van de stopzetting van de toekenning van
nieuwe subsidies in het raam van die programmering;
o + 25,0 miljoen euro bij de vastleggingen en +18,9 miljoen euro bij de vereffenin‐
gen op programma 003 Grondregie, wegens de toekenning van een investerings‐
subsidie van 9 miljoen euro aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting en
de stijging van de uitgaven inzake aankoop van gebouwen;
o ‐ 78,4 miljoen euro bij de vastleggingen op programma 006 Beleid inzake wijkre‐
vitalisering; die vermindering vloeit globaal voort uit enerzijds de niet‐herin‐
schrijving in 2018 van kredieten voor reeds in 2017 uitgevoerde meerjarenvast‐
leggingen, d.i. een vermindering met 121,2 miljoen euro92, en anderzijds uit de
vastlegging van drie nieuwe duurzame wijkcontracten in 2018 (42,4 miljoen
euro);
o + 18,4 miljoen euro bij de vastleggingen en +17,6 miljoen euro bij de vereffenin‐
gen aangerekend op het nieuwe programma 14 Werking BSE, gewijd aan de wer‐
king van de nieuwe structuur Brussel Stedenbouw en Erfgoed die binnen de
GOB werd opgericht93.



Opdracht 18 Uitbouw en beheer van het openbaar vervoernetwerk: + 136,1 miljoen euro bij
de vereffeningen, waarvan:
o

+ 102,2 miljoen euro op programma 003 Beleid van partnership met de Maat‐
schappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), uitgesplitst in
+63,8 miljoen euro voor Bijzondere dotatie aan de MIVB voor grote investeringen
in het openbaar vervoer die niet worden gedekt door Beliris en +24,7 miljoen
euro voor de Investeringsdotatie aan de MIVB;

92

Namelijk 45,6 miljoen euro voor de werkingssubsidies aan de gemeenten en ocmw’s toegekend in het raam van het
vierjarenprogramma 2017‐2020 van het stadsbeleid door de ontwikkeling van de wijken – As 2 en 75,6 miljoen euro voor
de vijf contracten voor stadsvernieuwing.
93

Die stijgingen moeten gedeeltelijk samen worden gezien met de verminderingen (‐23,2 en ‐23,4 miljoen euro) in op‐
dracht 04 Beheer van de human resources en de materiële middelen van de GOB evenals de administratieve vereenvoudiging
op gewestvlak, waarbinnen vroeger de meeste kredieten waren ingeschreven die in 2018 op dat nieuwe programma 27.014
werden uitgetrokken.
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o

+ 34,7 miljoen euro op programma 002 Ontwikkeling en beheer van de infrastruc‐
tuur van het openbaar vervoer evenals het aanbrengen van kunstwerken, waarvan
+24,4 miljoen euro voor de Uitgaven voor investeringswerken met betrekking tot
de bouwwerken en uitrusting voor metro en premetro.



Opdracht 19 Bouw, beheer en onderhoud van de gewestwegen, wegeninfrastructuur en uit‐
rusting: ‐492,0 miljoen euro bij de vastleggingen en +101,8 miljoen euro bij de vereffenin‐
gen, voornamelijk op programma 002 Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van
het wegvervoer, evenals het aanbrengen van kunstwerken (‐491,3 en +100,2 miljoen euro).
De herinschrijving van de vastleggingen vloeit logisch voort uit de omvang van de inves‐
teringsuitgaven die in 2017 werden vastgelegd (460,2 miljoen euro enkel maar voor het
renovatiecontract voor de Leopold II‐tunnel) 94. De stijging van de vereffeningen con‐
centreert zich voornamelijk bij de investeringsuitgaven voor de grote totaalrenovatie van
de tunnels (+48,1 miljoen euro) 95, de uitgaven in verband met het normale onderhoud
van de wegen en hun omgeving, de aanschaffing van halfduurzame goederen, de elek‐
trische en elektromechanische uitrustingen (+23,5 miljoen euro) inbegrepen, en de uit‐
gaven voor investeringswerken inzake wegen en bouwwerken met inbegrip van de elek‐
trische en elektromechanische uitrusting (+19 miljoen euro).



Opdracht 31 Fiscaliteit: + 68,8 miljoen euro bij de vastleggingen en +43,6 miljoen euro
bij de vereffeningen. Die stijgingen vloeien voort uit het feit dat die opdracht niet be‐
stond in 2017. Ze worden (gedeeltelijk) gecompenseerd door de vermindering van de
uitgaven aangerekend op opdracht 06 Financieel en budgettair beheer en controle (‐
73,2 en ‐91,6 miljoen euro) 96 en op de bovenvermelde opdracht 04, waarvan de meeste
kredieten afkomstig zijn die op die nieuwe opdracht zijn ingeschreven.



Opdracht 10 Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke besturen: +54,4 mil‐
joen euro bij de vastleggingen en +35,9 miljoen euro bij de vereffeningen. De vastleggin‐
gen nemen voornamelijk toe op programma 006 Financiering van de investeringen van
openbaar nut (+37,7 miljoen euro), inzonderheid wegens een vastlegging van 46,8 mil‐
joen euro in verband met de subsidies aan de ondergeschikte besturen voor gemeente‐
lijke sportinfrastructuur volgens een driejarig sportinvesteringsplan, en op programma
007 Veiligheid (+19,3 miljoen euro), naar aanleiding van de verhoging van de dotatie aan
Brussel Preventie en Veiligheid. De schommeling van de bedragen van de vereffeningen
kan eveneens ten belope van 15,0 miljoen euro worden verklaard door de stijging van
deze laatste dotatie, evenals door de verhogingen aan andere programma’s, waaronder
onder andere programma 002 Organisatie van verkiezingen (+12,1 miljoen euro) voor spe‐
cifieke vermogensuitgaven in verband met de verkiezingen en programma 004 Algemene
financiering van de gemeenten (+6,1 miljoen euro).

94

De totale uitgaven die in 2017 en 2018 werden vastgelegd voor de totale renovatie van de grote tunnels beliepen res‐
pectievelijk 3,6 en 463,8 miljoen euro.
95

De totale uitgaven die in 2017 en 2018 werden vereffend voor de totale renovatie van de grote tunnels beliepen respec‐
tievelijk 8,1 en 56,1 miljoen euro.
96

Namelijk ‐ 46,4 en ‐ 64,8 miljoen euro zonder de overdracht aan de gemeenten van de gemeentelijke opcentiemen op
de gewestbelasting op hotels, aangerekend op basisallocatie 06.003.27.02.0310 in 2017.
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Bijlage 2 – Commentaar bij de voornaamste onderbenuttingen
op programmaniveau
Voornaamste programma’s waarvoor er een operationele onderbenutting wordt vastgesteld (gesplitste kredieten
met uitzondering van de variabele kredieten)
Opdr.

Prog.

06

001

16

004

19

002

25

005

27
31
TOTAAL

002
006
001
002

Opschrift

VEK 2018 Vereffeningen
2018
Ondersteuning van het algemeen beleid
17,5
0,4
316,3
296,0
Ondersteuning van het partnershipsbeleid via Actiris in verband met
de socio-professionele inschakeling en het actief zoeken naar werk
Ontwikkeling en beheer van de infrastructuur van het wegvervoer,
220,3
212,5
evenals het aanbrengen van kunstwerken
124,1
115,4
Ondersteuning van de instellingen belast met de uitvoering van het
sociaal huisvestingsbeleid
Europese programma’s
27,0
17,6
Beleid inzake wijkrevitalisering
52,1
46,8
Administratief beheer
21,4
15,4
Beheer van het fiscaal proces
43,5
16,8
822,1
720,8

Bron: rekeningen van uitvoering van de begroting en SAP‐gegevens

Saldo
17,1
20,3
7,8
8,8
9,4
5,3
6,1
26,6
101,3

(in miljoen euro)



Programma 06.001: het provisioneel krediet bestemd voor het dekken van allerhande
uitgaven (16,9 miljoen euro) werd niet gebruikt.



Programma 16.004: de onderbenutting vloeit hoofdzakelijk voort uit de gedeeltelijke
niet‐uitvoering (18,4 miljoen euro) van het krediet in verband met de dotatie aan Actiris
voor opdrachten – zesde staatshervorming (283,8 miljoen euro), wegens de overschat‐
ting van de (virtuele) behoeften van die instelling voor de uitgaven van de bevoegdheid
“tewerkstelling” die nog worden beheerd door de federale technische operatoren in het
raam van de zesde staatshervorming.



Programma 19.002: de voornaamste onderbenutting binnen dat programma wordt vast‐
gesteld met betrekking tot het krediet voor investeringsuitgaven voor de grote en totale
renovatie van de tunnels (5,4 miljoen euro niet aangewend op een krediet van 61,5 mil‐
joen euro).



Programma 25.005: de onderbenutting van 8,8 miljoen euro kredieten van dat pro‐
gramma (zonder de codes 8) betreft ten belope van 5,8 miljoen euro het krediet in ver‐
band met de investeringssubsidies aan de BGHM voor de bouw van sociale en middel‐
grote woningen in het kader van de Alliantie Wonen.



Programma 27.002: de onderbenutting van 9,4 miljoen euro is hoofdzakelijk gespreid
over de kredieten voor de werkingssubsidies (3,7 miljoen euro) en de investeringssubsi‐
dies (5,6 miljoen euro) in het raam van het EFRO‐programma 2014‐2020.



Programma 27.006: de onderbenutting doet zich inzonderheid voor ten belope van
2,8 miljoen euro bij het krediet voor de investeringssubsidies aan de gemeenten voor de
wijkcontracten.



Programma 31.001: deze onderbenutting vloeit hoofdzakelijk voort uit de partiële niet‐
uitvoering van de kredieten voor de bezoldigingen in ruime zin (3,6 miljoen euro) en
voor de werkingskosten (1,6 miljoen euro).



Programma 31.002: cf. punt 6.2 Onderbenutting van de vereffeningskredieten.
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Bijlage 3 – Commentaar bij de voornaamste onderbenuttingen
van de kredieten voor de zesde staatshervorming


Programma 12.015 Ondersteuning van de door het Brussels Participatiefonds ontplooide
activiteiten: de kredieten bestemd voor de kredietverlening aan het Brussels Participa‐
tiefonds en voor de deelneming in zijn kapitaal, goed voor in totaal 1,5 miljoen euro,
werden net zoals in 2016 niet aangewend in 2017.



Programma 16.004 Ondersteuning van het partnershipsbeleid via Actiris in verband met
de socioprofessionele inschakeling en het actief zoeken naar werk: de vereffeningskre‐
dieten voor de dotatie aan Actiris voor opdrachten – zesde staatshervorming (283,8 mil‐
joen euro) werden ten belope van 18,4 miljoen euro onderbenut, zoals vermeld in bij‐
lage 2.



Programma 16.011 Betaald educatief verlof: de vereffeningen inzake terugbetalingen aan
privé‐ondernemingen van de betaalde educatieve verloven die werden toegestaan aan
hun personeel, beliepen 11,1 miljoen euro op een krediet van 14 miljoen euro.



Programma 17.007 Beheer, ontwikkeling en promotie van de bevoegdheden inzake verkeer
en verkeersveiligheid: voor dat programma werden in totaal 7,5 miljoen euro uitgaven
vereffend op een krediet van 10,8 miljoen euro. De onderbenutting heeft voornamelijk
betrekking op allerhande subsidies die in het raam van de verkeersveiligheid werden
toegekend aan de gemeenten, de politiezones, instellingen en privéverenigingen (1,7 mil‐
joen euro) evenals op allerhande uitgaven (1,3 miljoen euro).
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Bijlage 4 – Details van de uitgaven “zesde staatshervorming” in
verband met de arbeidsmarkt
Uitgaven die samenhangen met de bevoegdheid arbeidsmarkt in de begroting van de DBHR
Opdr.

Prog.

BA

Opschrift

04

002

08.12.1221

Werkingsuitgaven betaald aan de federale overheid voor de geleverde prestaties voor rekening van het Gewest –
6e staatshervorming
Inkomensoverdrachten aan gezinnen betreffende de loopbaanonderbreking
Ondersteuning van het algemeen beleid
Dotatie aan Actiris voor opdrachten zesde staatshervorming
Dotatie aan Actiris voor werkingskosten
– 6e staatshervorming
Dienstencheques
Beroepservaringsfonds
Terugbetalingen aan privé-ondernemingen van de betaalde educatieve verloven
die werden toegestaan aan hun personeel – 6e staatshervorming
Werkingssubsidie voor Bruxelles-Formation voor de beroepsopleiding in het kader van de begeleiding van werklozen
Totaal

31.01.3431
16

001
004

Alle
15.04.4140

005

15.05.4141

009
010
011

Alle
Alle
38.01.3132

014

42.01.4511

VEK

Afnemingen
van de federale
Staat
102
0

Reële
uitgaven

Totale
vereffeningen
0

0

7.303

7.221

0

7.221

4.479
283.845

0
253.771

4.268
11.672

4.268
265.443

1.112

0

733

733

233.788
79
14.000

0
0
0

232.879
0
11.101

232.879
0
11.101

1.920

0

1.920

1.920

546.628

260.992

262.573

523.564

Bron: gegevens SAP, uitvoering van het horizontale protocol

(in duizend euro)

De uitgaven waarvoor de federale overheid afhoudingen (ingehouden bedragen) heeft uitge‐
voerd voor de terugbetaling van de technische operatoren, werden aangerekend op de be‐
groting van de DBHR in de vorm van een dotatie toegekend aan Actiris97 voor Opdrachten –
zesde staatshervorming (253,8 miljoen euro) en een subsidie aan de Rijksdienst voor Arbeids‐
voorziening (RVA) Inkomensoverdrachten aan gezinnen betreffende de loopbaanonderbreking
(7,2 miljoen euro), waarbij die twee instellingen optreden als tussenbegunstigden. In de re‐
kening van uitvoering van de begroting van Actiris zijn de aanrekeningen als ontvangsten en
uitgaven van een equivalent bedrag, dat overeenstemt met het door de federale Staat afge‐
houden deel, “virtuele” verrichtingen die geen financiële stroom genereren. De uitgaven wor‐
den echter onder passende economische codes aangerekend overeenkomstig het bovenver‐
meld advies van het INR.
Daar die uitgaven berusten op de door de federale operatoren geraamde behoeften, zullen
ze nog moeten worden geregulariseerd op basis van de werkelijke uitgaven geboekt door de
operatoren op basis van de vastgestelde rechten. Volgens de gegevens van het INR, waaraan
via de algemene documentaire gegevensbank een specifieke rapportering over die uitgaven
werd bezorgd, zouden de afnemingen door de federale Staat om de technische operatoren te
vergoeden, voor het jaar 2018 2,4 miljoen euro hoger liggen dan de rechten die die operatoren
effectief hebben vastgesteld in hun voorlopige rekeningen 2018. In het vorderingensaldo 2018
van de entiteit werd bijgevolg een positieve ESR‐correctie aangebracht gelijk aan het boven‐
vermelde bedrag (INR‐publicatie van oktober 2019).
Voor het overige heeft het gewest in 2018 voor een totaal bedrag van 262,6 miljoen euro wer‐
kelijke uitgaven gedaan voor het beheer van de bevoegdheid “arbeidsmarkt”. Er werd in het
bijzonder een dotatie van 232,3 miljoen euro voor de betaling van de gewestelijke tegemoet‐
koming in de financiering van dienstencheques vereffend aan de uitgiftemaatschappij die
97

Autonome bestuursinstelling die in het raam van de bevoegdheidsoverdrachten van de zesde staatshervorming bevoegd
is voor het doelgroepenbeleid (verminderingen RSZ/DIBISS en activering van de werkloosheidsuitkeringen), het beleid
inzake maatschappelijke integratie, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, het outplacement, de stage‐ en
startbonussen, de jongerenbonus, de startbaanovereenkomsten.
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werd gekozen voor de uitvoering van de overheidsopdracht met betrekking tot het uitgeven
en drukken van papieren en elektronische dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest98. Er werden in totaal 12,4 miljoen euro dotaties aan Actiris gestort voor de financie‐
ring van bepaalde luiken van de bevoegdheid tewerkstelling die die instelling zelf of via part‐
nerinstellingen beheert99. De terugbetalingen aan privé‐ondernemingen en vzw’s in uitvoe‐
ring van de bevoegdheidsoverdracht betaalde educatieve verloven (recht op vorming in de
privésector) beliepen tot slot 11,1 miljoen euro.

98
De uitgaven in verband met de overheidsopdracht Dienstencheques, die werden aangerekend op programma 16.001,
beliepen zelf nagenoeg 4 miljoen euro.
99

In de rekeningen van Actiris werden daarvoor 5,7 miljoen euro werkelijke uitgaven aangerekend.
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Bijlage 5 – Details van de voornaamste schommelingen van de
uitstaande bedragen volgens de sectoren (programma’s)


De ontwikkeling en het beheer van de infrastructuur van het wegvoer (programma
19.002) : ‐85,5 miljoen euro, voornamelijk wegens de daling van het uitstaand bedrag met
betrekking tot de uitgaven voor investeringswerken inzake wegen en bouwwerken van
de weg met inbegrip van de elektrische en elektromechanische uitrusting (‐33,2 miljoen
euro) en het uitstaand bedrag in verband met de investeringsuitgaven voor de grote en
totale renovatie van de tunnels (‐52,6 miljoen euro)100.



De ontwikkeling en het beheer van de infrastructuur van het openbaar vervoer (pro‐
gramma 18.002): ‐35,6 miljoen euro, voornamelijk in verband met de uitgaven voor in‐
vesteringswerken met betrekking tot de bouwwerken en uitrusting voor metro en pre‐
metro (‐9,4 miljoen euro), voor de verbetering van de commerciële snelheid van het bo‐
vengronds tram‐ en busnet (Avanti) (‐12 miljoen euro) en de kapitaaloverdrachten aan
de MIVB (‐16 miljoen euro).



Het stadsbeleid (programma 27.001): +44,3 miljoen euro, wat voornamelijk voortvloeit
uit het uitstaand bedrag door de vastlegging van de investeringssubsidie aan de Stichting
Kanal (50 miljoen euro), rekening houdend met het vereffende bedrag (5,5 miljoen euro).



De Europese programma’s (programma 27.002): ‐22,1 miljoen euro, als gevolg van vroe‐
gere vereffeningen en annuleringen van vastleggingen die werden uitgevoerd bij het na‐
genoeg ontbreken van nieuwe vastleggingen in het raam van de EFRO‐programmering
2014‐2020.



De financiering van de investeringen van openbaar nut van de lokale besturen (pro‐
gramma 10.006): +30,4 miljoen euro. Deze stijging is het resultaat van het ontstaan van
een uitstaand bedrag in samenhang met de vastlegging (46,8 miljoen euro) van de sub‐
sidies voor de ondergeschikte besturen voor gemeentelijke sportinfrastructuur, in sa‐
menspel met de vermindering (‐19 miljoen euro) van het uitstaand bedrag in samenhang
met de investeringssubsidies en andere kapitaaloverdrachten aan de gemeenten en
openbare instellingen, als gevolg van de vereffeningen die werden uitgevoerd bij ont‐
stentenis van nieuwe vastleggingen.



Het beheer van het fiscaal proces (programma 31.02): +24,1 miljoen euro, wegens de niet‐
aanrekening van de premie Be Home voor het jaar 2018101.

100

Waarvan ‐ 33,3 miljoen euro voor het uitstaand bedrag met betrekking tot het DBM‐contract van de Leopold II‐tunnel.

101

Cf. punt 6.2 Onderbenutting van de vereffeningskredieten.
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De volgende figuur geeft de verdeling per programma weer van 90,7 % van het uitstaand
bedrag op 31 december 2018, ten laste van de gesplitste kredieten buiten de begrotingsfond‐
sen.
Verdeling van het uitstaand bedrag ten laste van de kredieten buiten de begrotingsfondsen op 31 december 2018
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Bron: Rekenhof op basis van de bijlage
bij de rekening van uitvoering van de begroting 2018

(in miljoen euro)
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II Certificeringsopdracht
1

Certificering van de algemene rekeningen

De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de be‐
grotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en
de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, belast het Re‐
kenhof met de controle van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van de
gewesten en de gemeenschappen. Sedert 2014 is er een bepaling in opgenomen die stelt dat
de algemene rekening van elke gemeenschap en elk gewest uiterlijk vanaf de rekeningen over
het begrotingsjaar 2020 voor certificering aan het Rekenhof zal worden voorgelegd102.
Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, preciseert de organieke ordonnantie van
23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boek‐
houding en de controle (OOBBC), dat het Rekenhof de regelmatigheid, de waarachtigheid
en de betrouwbaarheid certificeert van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit en
van de algemene rekeningen van de autonome bestuursinstellingen (ABI), d.w.z. dat het par‐
lement een “met redenen omkleed en gedetailleerd oordeel” over die aspecten van de rekenin‐
gen bezorgt103.
Op basis van de normen van de Internationale organisatie van de hoge instellingen die de
overheidsfinanciën controleren (Intosai), formuleert het Rekenhof in zijn certificeringsver‐
slagen een oordeel in een van de volgende vier vormen:





goedkeurend oordeel;
oordeel met voorbehoud;
afkeurend oordeel of negatief oordeel;
oordeelonthouding.

Aangezien de OOBBC een strikt tijdschema oplegt voor de overzending van de certificerin‐
gen (30 augustus voor de rekeningen van de ABI104 en 31 oktober voor de geconsolideerde
rekening), moeten die rekeningen binnen de opgelegde termijnen door de regering worden
goedgekeurd en aan het Rekenhof worden bezorgd105.
Om de geconsolideerde algemene rekening van de gewestelijke entiteit te certificeren, moet
het Rekenhof ook de mogelijkheid hebben gehad om de onderliggende rekeningen van de
geconsolideerde instellingen te onderzoeken. Doordat sommige van die rekeningen laat of

102
Artikel 10, § 1/1, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotin‐
gen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de orga‐
nisatie van de controle door het Rekenhof, ingevoegd door de wet van 10 april 2014.
103

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

104

In de budgettaire ordonnantie van 21 december 2018 werd een afwijkende bepaling ingevoegd die de deadline ver‐
schuift naar 31 oktober: “Artikel 121. In afwijking van artikel 90, § 1 en § 2, van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006
houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, vindt het overmaken van de
certificering door het Rekenhof van de algemene rekening van elke autonome bestuursinstelling van eerste en tweede categorie
aan het Parlement ten laatste plaats op 31 oktober.”
105

Voor meer informatie over de certificering, zie Rekenhof, Jaarverslag 2011, “Hoofdstuk 2 ‐ Certificering van de over‐
heidsrekeningen – Impact op de organisatie en de werking van het Rekenhof”, blz. 21‐34, en Rekenhof, Jaarverslag 2015,
“Hoofdstuk 2 ‐ Evolutie van de financiële controle en eerste ervaringen met de certificering van de overheidsrekeningen”,
blz. 19‐39. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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buiten de termijn werden meegedeeld, kon geen oordeel worden geformuleerd over de ge‐
consolideerde rekeningen voor de boekjaren 2012 tot 2014106. Het Rekenhof heeft overigens
een verklaring met oordeelonthouding geformuleerd over de geconsolideerde rekening 2016
omdat de rekening 2016 van de DBDMH niet tijdig werd opgesteld door de regering, en ook
vanwege de boekingswijze.

2

Regelgevend kader

Het Rekenhof wijst erop dat het zijn certificeringsopdracht uitvoert binnen een juridisch
kader dat leemten vertoont omdat er diverse uitvoeringsbesluiten van de OOBBC ontbreken.
In september 2019, meer dan dertien jaar nadat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de
OOBBC goedkeurde, wachten diverse belangrijke uitvoeringsbesluiten nog altijd op goed‐
keuring:








3

een besluit dat de modaliteiten bepaalt voor de vaststelling van de rechten (artikel 37),
in het bijzonder van de ontvangsten107;
een besluit dat de vorm en de inhoud preciseert van de bijlage bij de jaarrekening (arti‐
kel 61). Dat besluit beïnvloedt rechtstreeks de mate van nauwkeurigheid van de boek‐
houding en de transparantie die van de geconsolideerde entiteiten worden geëist108;
een besluit over de verantwoordingsstukken (artikel 40);
een besluit dat de modaliteiten preciseert voor het bijhouden en bewaren van de boeken
en journalen (artikel 41);
een besluit dat de procedure preciseert als de controleurs van de vastleggingen en de
vereffeningen een vastleggings‐ of vereffeningsvisum weigeren (artikel 74);
een besluit dat de interne audit in heel de gewestelijke entiteit regelt (artikel 78);
een besluit dat de vorm en de inhoud bepaalt van de inventaris van het onroerend ver‐
mogen van het gewest (artikel 105).

Stemming over de rekeningen

Nadat het Rekenhof de algemene rekeningen heeft gecertificeerd en nadat de ontwerpen van
ordonnantie houdende eindregeling van de bijbehorende begrotingen zijn ingediend, moet
de budgettaire autoriteit (het parlement109) over de rekeningen stemmen om de begrotings‐
cyclus en de boekhoudcyclus af te sluiten en om eventuele overschrijdingen van de uitga‐
venkredieten in de begrotingen te regulariseren (stemming over aanvullende kredieten).
Door die ordonnanties te publiceren, worden de rekeningen ook openbaar gemaakt.

106

De rekeningen 2015 van de instellingen werden tijdig voorgelegd en dus kon het Rekenhof een oordeel formuleren over
de geconsolideerde rekening 2015.

107

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

108

Naast de commentaar over de waarderingsregels en het jaarverslag over de verkopen en andere vervreemdingen van
roerende en onroerende goederen waarin de OOBBC al voorziet, beveelt het Rekenhof aan in dat besluit minstens de
staten van de immateriële, materiële en financiële vaste activa op te nemen (die zowel van de ondernemingen, de vereni‐
gingen en de stichtingen, de federale instellingen en de Brusselse gemeenten worden geëist), evenals informatie over de
uitvoering van de machtigingen tot toekenning van de gewestwaarborg en over de staat van de begrotingsfondsen.
109

Artikel 11, 2e lid, 2º, van de OOBBC.
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De volgende tabel schetst de toestand op 30 september 2019 van de ontwerpen van ordon‐
nantie waarover nog niet is gestemd, alsook van de rekeningen die werden afgesloten en die
door de regering aan het parlement werden bezorgd.
Ontwerpen van ordonnantie waarover het parlement nog niet heeft gestemd
Instelling
Gewestelijke entiteit
Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR)
Autonome bestuursinstellingen van 1e categorie
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH)
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)
Leefmilieu Brussel (BIM)
Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN)
Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek
en innovatie (Innoviris)
Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid (FFW)
Brussels Planningsbureau (perspective.brussels/BPB)
Brussel - Preventie & Veiligheid (BPV)
Autonome bestuursinstellingen van 2e categorie
Actiris
Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (ESRBHG)
Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO/impulse.brussels)
Brussels Waarborgfonds (BWF)
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
en Citeo
Brussel Gas en Elektriciteit (Brugel)
Iristeam
Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels)
Haven van Brussel
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WBHG)
Brusoc
Atrium, Gewestelijk Handelsagentschap
Instellingen buiten de gewestelijke entiteit
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brussels/GOMB)
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Nog niet gestemd in
het parlement
2014 tot 2017
2014 tot 2017

Door de regering
afgesloten
2015 tot 2017
2014 tot 2017

2008 tot 2017
2008 tot 2017

2008 tot 2015
―

2008 tot 2013

2012 en 2013

2008 tot 2017
2008 tot 2017
2008 tot 2017

2008 tot 2017
2008,
2015 en 2016
―

2008 tot 2017
2017
2017

―
2017
―

2008 tot 2013
2008 tot 2017

―
2011 tot 2017

2008 tot 2017

―

2008 tot 2017
2008 tot 2015

―
―

2012 tot 2017
2012 tot 2017
2011 tot 2017

―
2012 tot 2014
―

2015
2015
2015
2015
2015

―
―
―
2015 tot 2017
―

tot
tot
tot
tot
tot

2017
2017
2017
2017
2017

2008 tot 2017

―

2009 tot 2016

―

Bron: Rekenhof en Brussel Financiën en Begroting

4

Consolidatieperimeter ‐ evolutie

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



de diensten van de regering (administratie en ministeriële kabinetten);
de autonome bestuursinstellingen (ABI) die zijn onderworpen aan het gezag van het ge‐
west, d.w.z. de rechtspersonen die in de nationale rekeningen worden gerangschikt in
de institutionele subsector van de deelstaatoverheden (S.1312) en die beantwoorden aan
de voorwaarden van artikel 85 van de OOBBC.
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De sectoriële rangschikking van de instellingen volgens het ESR gebeurt in België door het
INR110, dat twee keer per jaar een lijst van de eenheden van de overheidssector publiceert111.
Het toepassingsveld van de OOBBC en van de bijbehorende uitvoeringsbesluiten wordt ech‐
ter beperkt door artikelen van de begrotingsordonnanties. Daardoor ontstaat er een verschil
tussen de consolidatieperimeter van de gewestelijke entiteit en de ESR‐consolidatieperime‐
ter112 zoals het INR die definieert om de openbare schuld en het overheidstekort van het ge‐
west (in de zin van de criteria van Maastricht) te bepalen, waarbij de eerste een onderdeel
van de tweede vormt.
De volgende tabel schetst de evolutie tot april 2019 van de lijst van eenheden van de over‐
heidssector die volgens het INR onder het gezag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest val‐
len. Er wordt vermeld wanneer de instellingen voor het eerst bij S.1312 werden ingedeeld en
in welk jaar de OOBBC voor het eerst volledig werd toegepast.
Sommige instellingen worden voorafgegaan door het symbool †, wat erop wijst dat ze juri‐
disch niet meer bestonden op 30 september 2019 (afsluiting door vereffening of fusie door
overneming). Het symbool ‡ duidt op instellingen die niet actief zijn. De vermelding (*) wijst
op instellingen die nog niet zijn vermeld in de lijst van het INR113.
Evolutie van de consolidatieperimeter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
†
24
25

110

Benaming
Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR)
Autonome bestuursinstellingen van 1e categorie
Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
(BGHGT)
Leefmilieu Brussel (BIM)
Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN)
Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris)
Fonds voor de financiering van het waterbeleid (FFW)
Brussels Planningsbureau (perspective.brussels/BPB)
Brussel – Preventie & Veiligheid (BPV)
Autonome bestuursinstellingen van 2e categorie
Actiris
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
Brussels Waarborgfonds (BWF)
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
Citeo114
Brussel Gas Elektriciteit (Brugel)
Iristeam
Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels)
Haven van Brussel
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WBHG)
Brusoc
Participatiefonds – Brussel (Brupart)
visit.brussels
Brussel Ontmanteling (BDBO)

INR
2005
2005

OOBBC
2008

2005
2005
2005

2008
2008
2008

2005
2005
2005
2005
2017
2017

2008
2008
2008
2008
2018
2018

2005
2005
2005
2005
2008
2012
2010
2014
2014
2014
2014
2012
2014
2016
2014

2008
2008
2008
2008
2008
2012
2012
2014
2015
2015
2015
2015
2016

Artikel 108 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.

Artikelen 16/10 en 16/11 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de be‐
grotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de
organisatie van de controle door het Rekenhof.
111

In april en in oktober.

112

Europees systeem van nationale en regionale rekeningen.

113

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

114

De rekeningen van Citeo worden op geconsolideerde wijze opgesteld met die van de Maatschappij voor het Intercom‐
munaal Vervoer te Brussel (MIVB).
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26
27
‡
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
†
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

†

†

Benaming
beezy.brussels, beroepsreferentiecentrum gericht op de stadsberoepen en het
openbaar ambt
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB)
Instellingen S.1312 buiten de gewestelijke entiteit
Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sfar115
Brussel Infrastructuur Financiering (Brinfin)115
Sfar-Alsemberg115
Sfar-Chemin vert115
Sfar-Middelweg115
Sfar-Midi115
Sfar-Molenblok115
Sfar-Polders115
Sfar-Roue115
Bruxelles-Biogaz
Socodix-De Haard
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet (GMHK)
Le petit propriétaire
NEO cvba
Brussels Centrum voor Mode en Design “MAD Brussels” (CMDB)
Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OBB)
Werk centrale de l’emploi
Commissariaat voor de relaties met de Europese en Internationale instellingen
Brussel Compost
Brussel Energie
Bruport Invest (BPI)
Homegrade (Stadswinkel/SW)
Sociale Dienst van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid
Sociale Dienst van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp
Brussels Hoofdstedelijk Gewestelijk Instituut voor de Opleiding in de dringende medische hulpverlening (BHGIODMH)
Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB)
Research in Brussels (RIB)
screen.brussels fund
Sociale dienst van Leefmilieu Brussel
Jonge Brusselse Brandweerlieden
Stichting Marc Sleen
Civa Stichting (centrum voor informatie, documentatie en expositie van de stad, de
architectuur, het landschap en de stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Kanal
Theodiris
Interregionale eenheden116
Belgian Mobility Card (BMC) [BRU/VG/RW/FED]
Theodorus II [BRU/CF/RW]
Theodorus III [FED/BRU/CF/RW]
Krediet voor Sociale Woningen [BRU/VG]
Participatiefonds (PF) [VG/RW/BRU/FED]
Flagey [BRU/VG/CF]
Startersfonds [RW/VG/BRU/FED]
interregionaal Samenwerkingsverband Viapass [BRU/RW/VG]
Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) [RW/VG/BRU]
Maison du spectacle La Bellonne [BRU/CF/Cocof]
Bodemsaneringsfonds voor Benzinestations (Bofas) [BRU/RW/VG/FED]
Fonds voor de Inspectie van Automobielen (FIA) [BRU/RW/VG]
WorldSkills Belgium [BRU/CF/RW]
Tweetalig referentiecentrum van de sector van de metaalverwerkende nijverheid
en de technologische industrie in Brussel (Iris Tech+) [BRU/VG]
Brussels Beroepsreferentiecentrum transport en logistiek (Iris TL) [BRU/VG]
Synerjob [DG/BRU/RW/VG]
Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie (CSPI) [FED/VG/BRU/RW]

INR
2014

OOBBC

2018

2018

2005
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018

Bron: lijsten van de eenheden van de overheidssector 2005 tot april 2019, Nationale Bank van België
en Instituut van de Nationale Rekeningen
115

Filialen of subfilialen van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel.

116

Hier zijn alleen de eenheden vermeld die deels afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de statistieken van het INR en de adviezen van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad
van Financiën, zijn het tekort en de schuld van de interregionale eenheden opgenomen bij Entiteit II (deelstaatentiteiten
en lokale overheden), maar worden ze niet toegewezen aan, noch verdeeld tussen de gemeenschappen en de gewesten.
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5

Rekeningen die te laat of niet werden voorgelegd

De algemene rekeningen 2018 van de autonome bestuursinstellingen van 1e categorie moes‐
ten vóór 31 mei 2019 aan het Rekenhof worden toegezonden, terwijl die van instellingen van
2e categorie uiterlijk op 31 mei 2019 door hun beheerorgaan moesten worden opgesteld, voor
goedkeuring aan de regering moesten worden overgezonden en na goedkeuring onverwijld
door de regering aan het Rekenhof moesten worden bezorgd117. De algemene rekening 2018
van de gewestelijke entiteit moest vóór 31 augustus 2019 aan het Rekenhof worden bezorgd.
Ingevolge de afwijkende bepaling van de begrotingsordonnantie van 21 december 2018104
moet het Rekenhof van zijn kant de certificeringen van die rekeningen uiterlijk op 31 oktober
2019 aan het parlement bezorgen.
De rekeningen worden soms laattijdig en soms onvolledig overgezonden, wat gevolgen heeft
voor de controles die het Rekenhof moet uitvoeren. De controlewerkzaamheden lopen daar‐
door uit in de maanden juli en augustus, wanneer de gesprekspartners in de boekhoudkun‐
dige en financiële diensten minder beschikbaar zijn.
De onderstaande tabel somt de rekeningen op die het Rekenhof van de regering heeft ont‐
vangen tussen 30 september 2018118 en 30 september 2019. De vermelde ontvangstdatum is
die waarop de rekeningen in hun totaliteit werden ontvangen.
Rekeningen die werden ontvangen tussen 30 september 2018 en 30 september 2019
Instelling

Jaar

Goedkeuring
regering
12/9/2019

Ontvangst
Rekenhof
20/9/2019
29/5/2019
(op tijd)

2018

16/5/2019

20/8/2019

2018

27/6/2019

2/7/2019

2018

23/5/2019

5/6/2019
28/5/2019
(op tijd)
5/7/2019

Gewestelijke entiteit
Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
(DBHR)
Autonome bestuursinstellingen van 1e categorie
Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest
(CIBG)
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp (DBDMH)
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke thesaurieën (BGHGT)
Leefmilieu Brussel (BIM)

2018
2018

2018

16/5/2019

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid
(GAN)
Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris)
Fonds voor de financiering van het waterbeleid (FFW)
Brussels Planningsbureau (perspective.brussels/BPB)

2018

27/6/2019

2018

23/5/2019

2018
2018

27/6/2019
9/5/2019

2018

16/5/2019

2018
2018

13/6/2019
25/4/2019

2018
2018

13/6/2019
23/5/2019

18/6/2019
2/5/2019
(op tijd)
18/6/2019
9/7/2019

2018
2018
2018

23/5/2019
6/6/2019
16/5/2019

9/7/2019
14/6/2019
20/8/2019

Brussel – Preventie & Veiligheid (BPV)
Autonome bestuursinstellingen van 2e categorie
Actiris
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
Brussels Waarborgfonds (BWF)
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel (MIVB) en Citeo
Brussel Gas Elektriciteit (Brugel)
Iristeam
Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels)

27/5/2019
(op tijd)
3/7/2019
24/5/2019
(op tijd)
19/7/2019

117

De rekeningen van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brus‐
sels) volgen het stelsel van de autonome bestuursinstellingen van 2e categorie. De rekeningen van de Maatschappij voor
Stedelijke Inrichting, van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer en van NEO cvba moeten door die instellingen
uiterlijk op 31 mei aan het Rekenhof worden bezorgd.

118

Datum van opmaak van de overeenstemmende tabel in punt 5 “Rekeningen die te laat of niet werden voorgelegd”»,
23e Boek voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschap‐
pelijke Gemeenschapscommissie, p. 37.
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Instelling
Haven van Brussel
Brusselse
Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij
(BGHM)
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(WBHG)
Brusoc

Jaar
2018
2018

Goedkeuring
regering
13/6/2019
27/6/2019

Ontvangst
Rekenhof
18/6/2019
4/7/2019

2018

6/6/2019

14/6/2019

2018

16/5/2019
6/6/2019
9/5/2019

22/5/2019
(op tijd)
14/6/2019
26/6/2019

Niet goedgekeurd

Niet ontvangen

Niet goedgekeurd

Niet ontvangen

Niet goedgekeurd

Niet ontvangen

6/6/2019

14/6/2019

Niet
Niet
Niet
Niet

Niet ontvangen
21/6/2019
16/5/2019
Niet ontvangen

visit.brussels
2018
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het 2018
Bedrijfsleven (BAOB)
Participatiefonds – Brussel (Brupart)
2016
2017
2018
Brussel Ontmanteling (BDBO)
2016
2017
2018
beezy.brussels, beroepsreferentiecentrum gericht op 2017
de stadsberoepen en het openbaar ambt
2018
Instellingen buiten de gewestelijke entiteit
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het 2018
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
(citydev.brussels/GOMB)
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)
2018
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)
2018
NEO cbva
2017
2018

voorzien
voorzien
voorzien
voorzien

Bron: Rekenhof

6

Verslagen opgenomen in artikel 7 van de ordonnantie van
14 december 2017

Sinds 1 december 2018 bepaalt artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017119 dat de
voorzitter van de raad van bestuur of de leidend ambtenaar van de instellingen uit artikel 2
van de ordonnantie en van elke andere structuur of instantie die aan de overheidsopdrach‐
tenwetgeving is onderworpen, een jaarverslag moet publiceren binnen de zes maanden na
het einde van ieder kalenderjaar.
Dat verslag moet bestaan uit:




een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen en van de
bezoldigingen, voordelen van alle aard en alle representatievergoedingen die aan de
openbate mandatarissen toegekend worden;
een lijst van alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoe‐
fening van zijn functies heeft deelgenomen;
een inventaris van alle aangegane overheidsopdrachten.

Het verslag moet worden opgesteld volgens het model dat de regering heeft goedgekeurd120.
Het moet op de website van de instelling worden gepubliceerd (tegen 30 juni) en het moet
bij de rekeningen van de betrokken instelling worden gevoegd.

119

Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis‐
sie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

120

Besluit van 4 oktober 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de geza‐
menlijke ordonnantie van 14 december 2017.
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Bij de certificering van de algemene rekeningen 2018 van de diensten van de Brusselse Hoofd‐
stedelijke Regering en van de autonome bestuursinstellingen, heeft het Rekenhof gecontro‐
leerd:




of het verslag bij de rekeningen was gevoegd die de regering officieel aan het Rekenhof
bezorgde;
of het verslag was gepubliceerd op de website van de instelling;
of het verslag was opgesteld volgens het door de regering goedgekeurde model.

Verslagen opgenomen in artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017
Instelling

Bijgevoegd?

Volledig?

Ja

Nee

Op de
website?
Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

De instelling heeft geen overheidsopdrachten
gesloten in 2018.

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

De datum en het bedrag van de opdrachten
zijn niet vermeld in de overheidsopdrachteninventaris.
In de inventaris van de aangegane overheidsopdrachten ontbreken de opdrachten
van minder dan 8.500 euro zonder btw.

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Economische en Sociale Raad
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
Brussels
Waarborgfonds
(BWF)
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
(MIVB)

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Citeo
Brussel
Gas
Elektriciteit
(Brugel)
Iristeam
Parkeeragentschap van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (parking.brussels)

Ja
Ja

Ja
Ja

Nee
Ja

Ja
Ja

Ja
Nee

Ja
Ja

Diensten van de
Hoofdstedelijke
(DBHR)

Brusselse
Regering

Autonome bestuursinstellingen van 1e categorie
Centrum voor informatica
voor het Brusselse Gewest
(CIBG)
Dienst voor Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp
(DBDMH)
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)
Leefmilieu Brussel (BIM)
Net
Brussel,
Gewestelijk
Agentschap
voor
Netheid
(GAN)
Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris)
Fonds voor de financiering van
het waterbeleid (FFW)
Brussels
Planningsbureau
(perspective.brussels/BPB)
Brussel – Preventie en Veiligheid (BPV)
Autonome bestuursinstellingen van 2e categorie
Actiris

Commentaar
Het verslag was bij de algemene rekening
van de gewestelijke entiteit gevoegd.
In de inventaris van de aangegane overheidsopdrachten ontbreken de opdrachten
van Brussel Fiscaliteit en de opdrachten van
minder dan 8.500 euro.

De instelling heeft geen overheidsopdrachten
gesloten in 2018.
Het verslag werd niet opgesteld volgens het
door de regering goedgekeurde model.
Het Rekenhof heeft opdrachten gedetecteerd
die niet zijn opgenomen in de inventaris van
de aangegane overheidsopdrachten.

Voor diverse mandatarissen is een verkeerd
aantal aanwezigheden vermeld (lager dan de
effectieve aanwezigheden).
Het verslag werd niet opgesteld volgens het
door de regering goedgekeurde model.

In de overheidsopdrachteninventaris ontbreken de opdrachten i.v.m. infrastructuurprojecten die de Europese drempel voor opdrachten voor werken overschrijden.
Citeo heeft geen website.

De inventaris van de aangegane overheidsopdrachten was niet bij de door de regering
overgezonden rekening gevoegd, maar werd
wel gepubliceerd op de website van de instelling.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 52

Instelling

Bijgevoegd?

Volledig?

Haven van Brussel

Nee

Nee

Op de
website?
Ja

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Ja

Nee

Ja

Woningfonds van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
(WFBG)
Brusoc

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee
Ja

Nee
Ja

Nee
Ja

16/22

16/22

15/22

visit.brussels
Brussels Agentschap voor de
Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB)
Totaal

Commentaar
De lijst met reizen van mandatarissen vermeldt niet op welke datum het beheerorgaan
de beslissing nam.
In de inventaris van de aangegane overheidsopdrachten ontbreken de opdrachten
van minder dan 8.500 euro.
De overheidsopdrachteninventaris vermeldt
niet welke bedragen er werden aangegaan
per opdracht, maar het omzetcijfer per leverancier. De datum van de opdrachten is ook
niet vermeld.

Er is geen vergoeding voor de mandaten van
bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Bron: Rekenhof
Tot besluit stelt het Rekenhof vast dat de verslagen van 6 ABI niet bij de officieel
toegestuurde rekeningen waren gevoegd, wat strijdig is met artikel 7 van de ordonnantie van
14 december 2017, en dat 3 van de 16 toegestuurde verslagen onvolledig waren. Bovendien
werden 7 verslagen niet gepubliceerd op de websites van de betrokken instellingen.

7

Budgettaire reconciliëring binnen de diensten van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering en de autonome bestuursinstellingen

Het Rekenhof heeft een transversale audit uitgevoerd van de reconciliëring tussen het
resultaat van de algemene boekhouding en het begrotingsresultaat. De audit beoogde de
diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR) en de 22 Brusselse autonome
bestuursinstellingen (ABI) die tot de consolidatieperimeter behoren.
Die reconciliëring moet inzonderheid gebeuren om te waarborgen dat de boekhoudkundige
schrifturen overeenstemmen met de budgettaire schrifturen. In dat opzicht vormt ze een van
de onontbeerlijke internecontrolemaatregelen waarmee kan worden gewaarborgd dat de
bepalingen van artikel 35 van de OOBBC worden nageleefd, dat bepaalt dat “de
begrotingsboekhouding op geïntegreerde wijze in relatie met de algemene boekhouding [wordt]
gevoerd. Ze moet een permanente opvolging mogelijk maken van de begrotings‐uitvoering van
elke boekhoudkundige entiteit”.
De reconciliëringselementen die het mogelijk maken van het economische resultaat over te
gaan naar het begrotingsresultaat, moeten op exhaustieve wijze worden geanalyseerd om te
garanderen dat de wettelijk en reglementair voorgeschreven boekings‐ en aanrekenings‐
regels in acht worden genomen.
Toen het Rekenhof de algemene rekeningen 2018 controleerde, ging het na of de entiteiten
het boekhoudkundig resultaat hadden gereconcilieerd met het begrotingsresultaat, en of ze
een verklaring hadden gegeven voor de verschillen die daarbij opdoken.
Na de verklaringen van de entiteiten te hebben geanalyseerd en het onderzoek te hebben
afgerond, heeft het Rekenhof bepaald of de verschillen gerechtvaardigd waren.
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In de onderstaande tabel zijn de voornaamste auditresultaten opgenomen.
Synthese van de transversale audit
Entiteit

Reconciliëring
gevoerd?

DBHR
Actiris
BAOB
Parkeeragentschap
Brusoc
Leefmilieu Brussel
Brugel
BPV
Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN)
BPB
CIBG
ESRBHG
BWF
WBHG
BGHGT
Innoviris
Iristeam
Haven van Brussel
DBDMH
MIVB
Citeo
BGHM
visit.brussels
Totaal

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
20/23

uit- Verschillen
waarvoor de entiteit een
sluitende verklaring
kon geven
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
19/23

Door het Rekenhof
vastgestelde
nietgerechtvaardigde
121
verschillen
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
N.v.t.
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
16/23

Bron: Rekenhof, op basis van de door de entiteiten verstrekte gegevens

7.1

Reconciliëring en verklaring van verschillen door de entiteiten

In 2018 hebben de meeste Brusselse entiteiten (20 van de 23) het boekhoudkundig resultaat
gereconcilieerd met het begrotingsresultaat, en de meeste entiteiten (19 van de 23) hebben
een verklaring gegeven voor de totaliteit van de verschillen.
Het Woningfonds heeft geen reconciliëring uitgevoerd en geen verklaringen gegeven. Bo‐
vendien voert het de begrotingsboekhouding niet op geïntegreerde wijze in relatie met de
algemene boekhouding. Daardoor heeft het Rekenhof geen redelijke zekerheid over de be‐
dragen in de rekening van uitvoering van de begroting en kon het zich niet uitspreken over
eventuele ongeldige verschillen van materieel belang.
Daarnaast is het zo dat sommige ABI de reconciliëring tussen het begrotingsresultaat en het
economisch resultaat uitvoeren op het einde van de boekhoudkundige afsluiting of nadat de
algemene rekening is opgesteld, waardoor niet‐gerechtvaardigde verschillen niet meer te
corrigeren zijn.

121

Dat zijn verschillen waarvoor de entiteit een verklaring gaf, maar die niet stroken met het wettelijke en reglementaire
kader.
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7.2

Identificatie door het Rekenhof van niet‐gerechtvaardigde
verschillen

Bij 16 van de 23 entiteiten heeft het Rekenhof niet‐gerechtvaardigde verschillen vastgesteld.
De meest voorkomende gevallen houden verband met de volgende aspecten.


Het vakantiegeld werd niet aangerekend
De schuld voor vakantiegeld, voortvloeiend uit de prestaties die in de loop van boekjaar
2018 werden geleverd, wordt door de entiteiten veelal correct geboekt in de algemene
boekhouding. Sommige entiteiten rekenen de schuld echter niet aan in de rekening van
uitvoering van de begroting 2018, maar boeken in die rekening het vakantiegeld voor
2017 dat in 2018 werd betaald.
Die boekingswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC, dat bepaalt dat “elke verrich‐
ting wordt gehecht aan het boekjaar waarin ze heeft plaats gehad. Daarnaast moeten om
tot een boekjaar te behoren, de rechten vastgesteld zijn in dat jaar. De vastgestelde rechten
die evenwel niet vóór 1 februari van het volgend jaar zijn geboekt, maken deel uit van een
volgend jaar.”
Het recht op vakantiegeld moet immers op 31 december van elk boekjaar worden vast‐
gesteld ten voordele van de personeelsleden van de entiteiten. Het begrotingsresultaat
van boekjaar 2018 is bijgevolg overschat ten belope van de schuld voor vakantiegeld die
bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boekhouding werd geboekt. De impact
van die foute boekingswijze op het geconsolideerde begrotingsresultaat beloopt
‐ 26.079.085 euro.
De reden die de entiteiten het vaakst naar voren schuiven voor het feit dat ze de schuld
voor vakantiegeld niet gelijktijdig boeken in de algemene boekhouding en in de begro‐
tingsboekhouding, is dat er onvoldoende begrotingskredieten voor uitgaven beschikbaar
zijn. Zo vraagt Actiris elk jaar aan het gewest de nodige kredieten om de schuld inzake
het vakantiegeld voor het lopende jaar als uitgave te kunnen aanrekenen, maar die aan‐
vraag wordt systematisch afgewezen.



Boekhoudkundige cut off
Kosten en opbrengsten die voornamelijk via de rekeningen Op te stellen facturen en Te
ontvangen facturen werden toegerekend aan het boekjaar, werden niet gelijktijdig ge‐
boekt bij de uitgaven en bij de ontvangsten, terwijl het om echte vastgestelde rechten
van het jaar gaat.
De reden die de entiteiten naar voren schuiven voor het feit dat ze nalaten vastgestelde
rechten gelijktijdig te boeken, is opnieuw dat er onvoldoende begrotingskredieten voor
uitgaven beschikbaar zijn, en daarnaast verwijzen ze ook naar de verplichting om de
omzendbrief van de minister van Begroting te volgen, waarin richtlijnen zijn opgenomen
in verband met het afsluiten van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van
het begrotingsjaar 2018.
Die omzendbrief preciseert namelijk dat “alle facturen, schuldvorderingen of andere ge‐
lijksoortige stukken gedateerd met het jaar 2018, maar door de Directie Boekhouding ont‐
vangen in januari 2019, zullen gehecht worden aan het boekjaar 2018 (in de algemene boek‐
houding), maar aangerekend moeten worden op de vereffeningskredieten van het begro‐
tingsjaar 2019, d.i. het effectief vereffeningstijdstip in de begrotingsboekhouding.”
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Dat strookt echter niet met het al vernoemde artikel 36 van de OOBBC.
Het Rekenhof stelt ook vast dat de ABI niet erg gedreven zijn om de rechten van het jaar
vast te leggen, zowel wat de ontvangsten als wat de uitgaven betreft122, waardoor die
rechten niet kunnen worden aangerekend vóór 1 februari van het jaar nadien.
De impact van de niet‐gerechtvaardigde verschillen die toe te schrijven zijn aan de boek‐
houdkundige cut off, beloopt– 114.834.303 euro.

122

Laattijdige opmaak van verkoopfacturen of laattijdige goedkeuring van aankoopfacturen.
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III Certificering van de algemene rekeningen
Op grond van de bepalingen van artikel 60 en artikel 90, § 1 et § 2, van de OOBBC, heeft het
Rekenhof de algemene rekening van de gewestelijke entiteit, van de diensten van de regering
en van de autonome bestuursinstellingen van 1e en 2e categorie gecontroleerd met het oog
op de certificering ervan.
De conclusies in dit boek van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het raam van de
certificering van de algemene rekeningen, betreffen de laatste door het Rekenhof uitge‐
voerde controle. Bijgevolg kunnen die conclusies in sommige gevallen verschillende boek‐
en begrotingsjaren betreffen.

1

Samenvatting van de laatste gecertificeerde rekeningen

Laatste gecertificeerde rekeningen (waarover een oordeel werd verstuurd naar het parlement)
Instelling
Gewestelijke entiteit
Diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR)
Autonome bestuursinstellingen van 1e categorie
Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)
Leefmilieu Brussel (BIM)
Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN)
Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris)
Fonds voor de financiering van het waterbeleid (FFW)
Brussels Planningsbureau (perspective.brussels/BPB)
Brussel – Preventie en Veiligheid (BPV)
Autonome bestuursinstellingen van 2e categorie
Actiris
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
Brussels Waarborgfonds (BWF)
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en Citeo123
Brussel Gas Elektriciteit (Brugel)
Iristeam
Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels)
Haven van Brussel
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBG)
Brusoc
visit.brussels
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB)
Instellingen buiten de gewestelijke entiteit
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (citydev.brussels/GOMB)

Jaar
2018
2018

Oordeel
Afkeurend oordeel
Afkeurend oordeel

2018
2018
2018

Met voorbehoud
Onthouding
Goedkeurend oordeel

2018
2018
2018
2018
2018
2018

Met voorbehoud
Met voorbehoud
Met voorbehoud
Goedkeurend oordeel
Met voorbehoud
Goedkeurend oordeel

2018
2018

Met voorbehoud
Goedkeurend oordeel

2018
2018

Met voorbehoud
Met voorbehoud

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Met voorbehoud
Goedkeurend oordeel
Afkeurend oordeel
Met voorbehoud
Met voorbehoud
Met voorbehoud
Goedkeurend oordeel
Goedkeurend oordeel
Met voorbehoud

2016
2017124

Met voorbehoud
Met voorbehoud

Bron: Rekenhof

123

De rekeningen van Citeo en die van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel werden op geconsoli‐
deerde wijze opgesteld.

124

De algemene rekening 2018 van de GOMB werd ontvangen en wordt momenteel gecontroleerd.
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2

Gewestelijke entiteit (geconsolideerde algemene rekening 2018)

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

2.1

Voorstelling van de algemene rekening 2018

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (verlies)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
17.116.568
-319.666
8.867.985
9.249.095
9.093.350
-225.365

(In duizend euro)

2.2

Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2018.
Het Rekenhof formuleert een afkeurend oordeel als het, na voldoende en geschikte controle‐
informatie te hebben verkregen, tot de conclusie komt dat afwijkingen afzonderlijk of geza‐
menlijk van materieel belang zijn voor de financiële overzichten en er een diepgaande in‐
vloed op hebben.
Het afkeurend oordeel wordt verantwoord door de volgende redenen.


De elementen die in de certificering van de algemene rekening van de DBHR (zie hoger),
worden aangehaald om het afkeurend oordeel te verantwoorden en degene die in de
certificering van de algemene rekening van de MIVB en van het Woningfonds (zie tabel
verderop) worden aangehaald om het oordeel met voorbehoud te verantwoorden, ver‐
antwoorden eveneens het afkeurend oordeel dat wordt geformuleerd voor de certifice‐
ring van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit.
De verrichtingen voor rekeningen van derden die abusievelijk werden geboekt in de sa‐
menvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van de DBHR (zie hoger), werden
gecorrigeerd op het moment dat de boekhoudgegevens van de DBHR werden ingevoerd
in het consolidatieproces. Daarom is dat element buiten beschouwing gelaten in het oor‐
deel dat werd geformuleerd in het raam van de certificering van de algemene rekening
van de gewestelijke entiteit.



Het Rekenhof heeft zich ervan onthouden de algemene rekening van de DBDMH te cer‐
tificeren.



De algemene rekeningen van de ABI die de regering aan het Rekenhof heeft toegezon‐
den, vertonen de volgende tekortkomingen:
o

4 ABI hebben geen samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen opge‐
steld;

o

10 ABI hebben geen bijlage bij de rekening van uitvoering van de begroting opgesteld
waarin de bedragen per opdracht en per programma zijn vermeld.
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Door brongegevens afkomstig van ABI die niet alle logische en rekenkundige controles
van de bijlage bij de RUB in acht nemen, schort er iets aan de algemene totalen van de
bijlage bij de RUB en geven ze geen getrouw beeld van de evolutie van het uitstaand
bedrag van de vastleggingen in de loop van het boekjaar.

Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


Voor slechts 5 van de 23 ABI werd de algemene rekening, volledig, door de regering aan
het Rekenhof bezorgd binnen de door de OOBBC vooropgestelde termijn. Daarenboven
zijn 9 rekeningen pas na 30 juni 2019 volledig toegekomen.



De algemene rekeningen van de ABI die de regering aan het Rekenhof heeft toegezon‐
den, vertonen diverse tekortkomingen:
o

6 ABI hebben geen balans of resultatenrekening voorgelegd volgens de samenvat‐
tende tabellen van het genormaliseerd boekhoudplan dat vervat is in het koninklijk
besluit van 10 november 2009;

o

9 ABI hebben hun rechten en verplichtingen buiten balans niet voorgelegd volgens
de samenvattende tabellen van het genormaliseerd boekhoudplan dat vervat is in
het koninklijk besluit van 10 november 2009;

o

10 ABI hebben geen uitvoeringsrekening van de begroting opgesteld die de gebud‐
getteerde en uitgevoerde bedragen per opdracht en per programma vermeldt.



De correcties die de gewestelijke boekhouder aanbracht in de door de regering goedge‐
keurde rekeningen van de ABI (brongegevens) en die geen betrekking hebben op conso‐
lidatieaanpassingen, zijn in strijd met de OOBBC en met de principes van een reguliere
consolidatie.



Ondanks de aanpassingen die werden uitgevoerd op de brongegevens van de rekeningen
van de geconsolideerde entiteiten, blijven er verschillen bestaan tussen de rekeningen
van kosten en opbrengsten enerzijds en de rekeningen van vorderingen en schulden an‐
derzijds. Het gaat om financiële transacties binnen de gewestelijke entiteit.

Het Rekenhof herinnert ook aan de oordelen die het formuleerde bij de certificering van de
ABI en die zijn opgelijst in de volgende tabel.
Autonome bestuursinstellingen van 1e categorie
Dienst voor Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp
(DBDMH)
Net Brussel, Gewestelijk
Agentschap voor Netheid
(GAN)

Centrum voor informatica
voor het Brusselse Gewest
(CIBG)

Oordeel
Onthouding
Vier punten
van voor-behoud

Eén punt van
voorbehoud

Onderbouwing van het oordeel
Onthoudende verklaring
 Onderschatting van de rechten buiten balans
(3.671 duizend euro duizend euro) en overschatting van
de verplichtingen buiten balans (6.738 duizend euro).
 Onderschatting van de materiële vaste activa
(4.183 duizend euro), van de afschrijvingskosten
(1.742 duizend euro) en van de eigen middelen
(5.925 duizend euro) als gevolg van overmatige afschrijvingen en een afschrijving die niet gebeurde.
 Overschatting van vorderingen inzake te ontvangen
subsidies (2.870 duizend euro).
 Onderschatting van het begrotingsresultaat (1.762 duizend euro) omdat ontvangsten (12.915 duizend euro)
en uitgaven (11.153 duizend euro) niet werden aangerekend.
 Onderschatting van de uitgaven (795 duizend euro).
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Leefmilieu Brussel (BIM)
Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris)
Brussels Planningsbureau
(perspective.brussels/BPB)
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
(BGHGT)
Fonds voor de financiering
van het waterbeleid (FFW)
Brussel – Preventie en Veiligheid (BPV)

Autonome bestuursinstellingen van 2e categorie
Parkeeragentschap van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (parking.brussels)

Eén punt van
voorbehoud
Eén punt van
voorbehoud
Eén punt van
voorbehoud
Goedkeurend
oordeel
Goedkeurend
oordeel
Goedkeurend
oordeel

 Onderschatting van de uitgaven (1.201 duizend euro).
 Onderschatting van de uitgaven (913 duizend euro) en
van de kosten (486 duizend euro).
 Onderschatting van de uitgaven en van de kosten
(169 duizend euro) omdat te ontvangen facturen niet
werden geboekt.
Nihil

Nihil
Nihil

Oordeel

Onderbouwing van het oordeel

Afkeurend
oordeel

 Onderschatting van de vorderingen inzake forfaitaire
parkeerretributies (2.581 duizend euro) door tekortkomingen in de beheersoftware in de voorgaande jaren.
 Onderschatting van de vorderingen en van de ontvangsten (2.655 duizend euro) omdat de gemeenten de jaaropgaven laattijdig bezorgen.
 Verkeerde boeking van uitgaven op een economische
code buiten het vorderingensaldo (1.508 duizend euro).
 Geannuleerde vorderingen die als oninvorderbaar werden beschouwd, werden niet aangerekend op de begroting (1.477 duizend euro).
 Overschatting van de voorzieningen voor risico's en kosten (644 duizend euro)
 Overschatting van de materiële vaste activa (532 duizend euro) door verkeerde afschrijvingstermijnen.
 Onderschatting van de uitgaven (229 duizend euro) en
van de kosten (81 duizend euro) omdat te ontvangen
facturen niet werden aangerekend noch geboekt.
 De regularisatie van de fiscale voorafbetalingen werd
niet aangerekend op de begroting (200 duizend euro).
 Compensatie tussen ontvangsten en uitgaven (539 duizend euro).
 Rechten en verplichtingen buiten balans werden niet in
klasse 0 geboekt. Onderschatting van de hoofdelijke
borg van de enige aandeelhouder (3.460 duizend euro).
 De begrotingsboekhouding wordt niet gevoerd in samenhang met de algemene boekhouding. Het boekhoudkundig resultaat werd niet gereconcilieerd met het
begrotingsresultaat. Onmogelijkheid om redelijke zekerheid te verkrijgen over de bedragen in de rekening
van uitvoering van de begroting.
 Vastleggingen en vereffeningen werden niet geviseerd.
Geen algemene procedure voor de opvolging van verbintenissen. Onmogelijkheid om redelijke zekerheid te
verkrijgen over de aanrekeningen op de vastleggingskredieten.
 Onderschatting van het uitstaand bedrag van de vastleggingen ten belope van een geïdentificeerd bedrag van
12.473 duizend euro door het ontbreken van een algemene procedure voor de opvolging van juridische verbintenissen.
 Onderschatting van het boekhoudkundig resultaat
(7.778 duizend euro) door een verkeerde proratisering
van de aan te rekenen kosten.
 Onderschatting van het begrotingsresultaat (3.008 duizend euro) omdat op te stellen facturen niet werden
aangerekend.
 Onderschatting van de uitgaven (22.464 duizend euro)
omdat subsidies voor projecten die in 2018 of vroeger
werden opgeleverd, niet werden aangerekend.
 Onvolledige aanrekening op de vastleggingskredieten
omdat werd nagelaten vastleggingen aan te rekenen
i.v.m. uitgaven waarvoor de vastlegging en de vereffening gelijktijdig dienen te gebeuren.
 Onderschatting van het uitstaand bedrag van de vastleggingen als gevolg van negatieve uitstaande bedragen
op bepaalde basisallocaties (19.176 duizend euro).

Woningfonds van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
(WFBG)

Drie punten
van voorbehoud

Actiris

Twee punten
van voorbehoud

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Twee punten
van voorbehoud
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Brussels Waarborgfonds
(BWF)
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en Citeo

Eén punt van
voorbehoud
Eén punt van
voorbehoud

Brussel Gas Elektriciteit
(Brugel)
Haven van Brussel

Eén punt van
voorbehoud
Eén punt van
voorbehoud
Eén punt van
voorbehoud

Brussels Agentschap voor de
Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB)
Economische en Sociale Raad
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
Iristeam
Brusoc
visit.brussels

3

Goedkeurend
oordeel
Goedkeurend
oordeel
Goedkeurend
oordeel
Goedkeurend
oordeel

 Onderschatting van de schulden (154 duizend euro).
 Onderschatting
van
de
investeringsuitgaven
(59.918 duizend euro) en van de ontvangsten uit leningen (60.000 duizend euro) omdat een financiële leasing
niet werd aangerekend op de begroting.
 Onderschatting van de uitgaven (105 duizend euro).
 Onderschatting van de voorzieningen voor geschillen
(7.208 duizend euro).
 Onderschatting van de uitgaven (1.657 duizend euro)
omdat de schuld voor vakantiegeld niet werd aangerekend.
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil

Diensten van de regering (algemene rekening 2018)

De diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (DBHR)125 vormen de administratie
waarover de regering beschikt.

3.1

Voorstelling van de algemene rekening 2018

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (verlies)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
14.690.583
-527.360
4.675.546
5.045.603
5.026.144
-350.598

(In duizend euro)

3.2

Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2018.
Het Rekenhof formuleert een afkeurend oordeel als het, na voldoende en geschikte controle‐
informatie te hebben verkregen, tot de conclusie komt dat afwijkingen afzonderlijk of geza‐
menlijk van materieel belang zijn voor de financiële overzichten en er een diepgaande in‐
vloed op hebben.
Het afkeurend oordeel wordt verantwoord door de volgende redenen.


125

De GOB heeft de afrekening van 151,8 miljoen euro in het kader van de zesde
staatshervorming (autonomiefactor) noch in kosten, noch in uitgaven genomen. De
21,5 miljoen euro die de FOD Financiën in 2018 kasmatig al heeft ingehouden voor die
afrekening, werden ten onrechte in mindering gebracht van de opbrengsten. De

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het Minis‐
terie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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130,4 miljoen euro die de FOD Financiën kasmatig nog niet heeft ingehouden, heeft de
GOB niet als een schuld opgenomen.


De rapportering die Brussel Fiscaliteit ter beschikking stelt van de boekhouding, ver‐
toont gebreken, wat zowel in de bedrijfseconomische als in de begrotingsboekhouding
leidde tot fouten.
o

De 21,9 miljoen euro aan Be Home‐premies die rechtstreeks werden afgehouden van
de aanslagen voor de onroerende voorheffing voor 2018, werden niet opgenomen in
die rapportering. Hierdoor is zowel het bedrijfseconomisch als het begrotingsresul‐
taat 21,9 miljoen te hoog gewaardeerd. Omdat die afhoudingen niet werden afge‐
boekt van de vorderingen, zijn die eveneens met voormeld bedrag overgewaardeerd.

o

Voor de opcentiemen op de City‐tax bleek uit de afrekening 2017 dat 11,7 miljoen
euro die minder werden geïnd dan het bedrag dat de gemeenten hiervoor al aan
voorschotten hebben gekregen. Bij gebrek aan een duidelijke rapportering werd dit
bedrag nog niet in kosten en in uitgaven genomen. De 0,8 miljoen euro die de ge‐
meenten nog te goed hebben voor 2017 werd nog niet als een schuld geboekt.

o

Van de fiscale vorderingen heeft 16,5 miljoen euro betrekking op de sinds aanslagjaar
2016 afgeschafte forfaitaire gewestbelasting, 3,2 miljoen euro op de al in 2006 afge‐
schafte belasting op de lozing van afvalwater, 3,5 miljoen op boetes van de kilome‐
terheffing, en 7,6 miljoen euro op administratieve boetes van Leefmilieu Brussel.
Hoewel de inning van deze vorderingen onzeker is, bevat de rapportering van Brus‐
sel Fiscaliteit geen elementen die de boekhouding in staat stellen gepaste waarde‐
verminderingen toe te passen.

o

De analyse door Brussel Fiscaliteit die klaarheid moest scheppen over het feit dat
een deel van de betalingen voor de nog in het oude systeem beheerde belastingen
nog niet kon worden afgeboekt van de vorderingen, werd niet afgerond. Eind 2018
bedroegen die niet‐geïdentificeerde betalingen voor die belastingen 12,4 miljoen
euro.

o

Voor de belastingen die worden beheerd in het nieuwe programma Apollo heeft
Brussel Fiscaliteit wel een dergelijke analyse gemaakt. Voor de forfaitaire gewestbe‐
lasting kon evenwel 0,8 miljoen euro van de voorgestelde correcties voor de betalin‐
gen niet in de rekening worden opgenomen omdat er volgens die correcties 0,8 mil‐
joen euro meer zou geïnd zijn dan er effectief op de bankrekening werd gestort.

o

Uit de rapportering is niet op te maken of verminderingen van de vastgestelde rech‐
ten betrekking hebben op het jaar zelf of op voorgaande jaren.



Twee contracten i.v.m. afgeleide producten werden niet tegen hun nominale waarde
(150 miljoen euro) opgenomen bij de rechten en verplichtingen buiten balans.



I.v.m. het contract voor de aankoop van de terreinen waarop de hoofdzetels van de VRT
en de RTBF gevestigd zijn, werd geen enkele budgettaire vastlegging aangerekend vóór
het contract werd gesloten, wat strijdig is met artikel 54, 1e lid, van de OOBBC. In 2017
en in 2018 werden alleen vastleggingen van 38 miljoen euro aangerekend, waardoor de
vastleggingen bij de uitgaven van het jaar en het uitstaand bedrag van de vastleggingen
98 miljoen euro te laag zijn geraamd.
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De boeking van uitgaven vertoont fouten en lacunes die ertoe hebben geleid dat een
bedrag van 121,7 miljoen euro aan rechten ten laste van het gewest en eigen aan het boek‐
jaar niet als begrotingsuitgaven werd aangerekend.
o

Bij ontstentenis van beschikbare begrotingskredieten of door de regering meege‐
deelde instructies werd een bedrag van 114,8 miljoen euro aan rechten ten laste van
het gewest (die schulden eigen aan het dienstjaar zijn) niet vereffend, noch aange‐
rekend op de uitvoeringsrekening van de begroting 2018.

o

De kosten voor vakantiegeld ten belope van 6,9 miljoen euro waarvoor 2018 het re‐
ferentiejaar is, werden pas in 2019 als uitgaven aangerekend.



Het uitstaand bedrag van de vastleggingen is overschat ten belope van een bedrag van
446,9 miljoen euro (d.i. 22,4 % van het totale uitstaand bedrag), wegens vastleggingen
die niet meer geldig zijn (400,1 miljoen euro) en andere die geanticipeerd zijn op 2018
(46,8 miljoen euro).



Bedragen van in totaal 546,8 miljoen euro aan uitgaven en 934,3 miljoen euro aan ont‐
vangsten werden budgettair aangerekend, terwijl het verrichtingen voor rekening van
derden betreft (voorschotten aan gemeenten en dienst inzake gemeentelijke opcentie‐
men en agglomeratie‐opcentiemen bij de onroerende voorheffing en bij de gewestbelas‐
ting op inrichtingen voor toeristische logies door Brussel Fiscaliteit). Dat zijn geen be‐
grotingsverrichtingen.
Hoewel ze uit de rekening van uitvoering van de begroting werden gehaald en apart van
die rekening werden voorgesteld, zijn die verrichtingen blijven staan in de samenvat‐
tende rekening van de begrotingsverrichtingen. De totale uitgaven en de totale ontvang‐
sten van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen zijn als gevolg daar‐
van overschat ten belope van 546,8 miljoen euro bij de uitgaven en 934,3 miljoen euro
bij de ontvangsten. Het begrotingsresultaat van de samenvattende rekening van de be‐
grotingsverrichtingen is 387,5 miljoen euro overschat.

Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


Er werden kosten als vaste activa geboekt, waardoor het boekhoudkundig resultaat
4,9 miljoen euro overschat is.



Als gevolg van een verkeerde waardering van de financiële vaste activa is de participatie
in Brussel – Preventie & Veiligheid 15,3 miljoen euro onderschat.



In de bijlage bij de algemene rekening vermeldt de lijn m.b.t. de participatie in NEO
nul euro niet‐opgevraagd kapitaal van het gewest. Er is echter geen rekening gehouden
met de toekomstige stortingen van variabel kapitaal waarin de overeenkomst tussen ven‐
noten van 2014 voorziet. Het niet‐opgevraagd kapitaal zou bijgevolg een bedrag van
125,6 miljoen euro moeten vermelden.



Diverse geschillen waarvoor de DBHR een zaak hadden aangespannen, over gemeente‐
belastingen waarvan het gewest de inkohiering betwistte, werden beslecht door vonnis‐
sen in eerste aanleg die het gewest deels in het gelijk stellen, maar er werd geen enkele
opbrengst geboekt. Het boekhoudkundige resultaat en het begrotingsresultaat zijn bij‐
gevolg 3,5 miljoen euro te laag geraamd.
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De ontvangen en betaalde intresten voor swapverrichtingen waarvoor de debet‐ en cre‐
ditbenen op dezelfde dag verschuldigd zijn, worden op nettobasis geboekt in de alge‐
mene boekhouding en in de begrotingsboekhouding, wat strijdig is met artikel 25 van
het koninklijk besluit van 10 november 2009. Volgens de berekeningen van het Rekenhof
zijn de kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten uit interesten bijgevolg 6,8 miljoen
euro te laag geschat, evenals bijkomende bedragen van 1,9 miljoen aan regularisatiekos‐
ten en ‐opbrengsten, maar dat heeft geen invloed op het boekhoudkundig en het bud‐
gettair resultaat.



Bij hun poging om de vergissing uit 2017 te corrigeren en de uitgiftepremies op leningen
2018 af te vlakken, zijn de DBHR vergeten de over te dragen opbrengst van 2017 te re‐
constitueren en hebben ze de boekingen omgekeerd uitgevoerd. Volgens de berekenin‐
gen van het Rekenhof is het boekhoudkundig resultaat van het boekjaar bijgevolg 10
miljoen euro te hoog geraamd en zijn de over te dragen opbrengsten te laag geraamd ten
belope van datzelfde bedrag.



De early termination options die vervat zijn in de contracten inzake afgeleide producten,
werden bij de afsluiting van het boekjaar niet gewaardeerd. Bovendien werden de des‐
betreffende contracten inzake afgeleide producten niet tegen reële waarde opgenomen
in de rekeningen van de rechten en verplichtingen buiten balans.



De erfpachten voor het gebouw aan het Koningsplein en voor het Civa‐gebouw zijn fi‐
nanciële leasings, maar de bijbehorende verrichtingen worden nog altijd geboekt als
huurkosten/‐uitgaven.



De DBHR konden het bestaan van een schuld van 6,6 miljoen euro ten gunste van de
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel niet bevestigen.



Als gevolg van een rekenfout is het onbenutte saldo van de kredietlijn bij de kassier
3 miljoen euro overschat, waardoor de bijbehorende rekeningen buiten balans ten be‐
lope van datzelfde bedrag zijn overschat.



In de algemene rekening wordt niet op passende wijze gerapporteerd over de gegevens
inzake de machtigingen, de toekenning en de aanwending van waarborgen.
o

In de kolom Autorisaties van de tabel is een bedrag van 10 miljoen euro voor het
BAOB niet vermeld, terwijl het beschikkend gedeelte van de aangepaste begroting
2018 een autorisatie voor waarborgen toekende aan die onderneming.

o

Hoewel het BGHGT de gewestelijke waarborg heeft benut ten belope van 507 mil‐
joen euro (dat was het bedrag van de kortetermijnleningen op 31 december 2018),
vermeldt het overzicht van de waarborgen geen enkele toegekende waarborg in de
kolom ad hoc.



De boeking van de geschillen bij de rechten en verplichtingen buiten balans klopt niet.
De geschillen waarbij de DBHR als eiser optreden, zijn 6,8 miljoen euro overschat en de
geschillen waarbij ze als verweerder optreden, zijn 2,8 miljoen euro onderschat.



Door een verkeerde interpretatie van een tabel over de door de FOD Financiën
overgedragen geschillendossiers inzake onroerende voorheffing, is er onterecht een
positieve invloed van 3,2 miljoen euro op het resultaat en werden er 2,1 miljoen euro te
weinig schulden geboekt.
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De gewestelijke tussenkomsten in de dienstencheques die in december 2018 werden te‐
rugbezorgd aan de firma die ze had uitgegeven, werden pas in 2019 als kosten geboekt
en als uitgaven aangerekend. Als gevolg daarvan zijn het boekhoudkundige resultaat en
het begrotingsresultaat van het boekjaar 8,91 miljoen euro overschat.



De op naam van het gewest geopende bankrekeningen van de beheerders van voorschot‐
ten behoren tot de liquide middelen van de DBHR, maar de verrichtingen vanop die
rekeningen worden niet geboekt. Enkel de voorschotten en de overdracht aan het eind
van het jaar worden immers geregistreerd in de algemene boekhouding en in de begro‐
tingsboekhouding.
Die boekingswijze is in strijd met artikel 32 van de OOBBC, dat bepaalt dat alle verrich‐
tingen van de entiteit moeten worden geboekt. De fondsenoverdrachten (nettobedrag:
1.517.509,79 euro) tussen de bankrekeningen beheerd door de centraliserend rekenplich‐
tige van de uitgaven en de op naam van het gewest geopende bankrekeningen die wor‐
den beheerd door de beheerders van voorschotten, zijn overigens interne overschrijvin‐
gen van de DBHR. Bijgevolg moeten ze niet worden geboekt bij de kosten of de opbreng‐
sten, noch worden aangerekend bij de uitgaven of de ontvangsten, aangezien ze geen
begrotingsverrichtingen zijn in de zin van artikel 5 van de OOBBC.



Het Rekenhof heeft zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven verschillende fouten
vastgesteld qua economische classificatie.



De variabele vastleggings‐ en vereffeningskredieten in de uitvoeringsrekening van de
begroting verschillen met respectievelijk 178,5 en 178,6 miljoen euro van de administra‐
tieve kredieten in de algemene uitgavenbegroting.



De reconciliatie tussen het economisch resultaat en het begrotingsresultaat, zoals het is
voorgesteld in de bijlage bij de algemene rekening 2018, werd uitgevoerd met de
gegevens van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, in plaats van
met de gegevens van de rekening van uitvoering van de begroting (RUB). Het is de RUB
die als referentie geldt voor de budgettaire aanrekeningen.



De DBHR kunnen geen verantwoording geven voor de saldi die op die bankrekeningen
bewaard hadden moeten blijven, d.w.z. de werkelijke toestand van de beschikbare mid‐
delen van de begrotingsfondsen. De ontvangsten die worden geïnd op de bankrekenin‐
gen die aan een begrotingsfonds zijn toegewezen, worden er bovendien niet op bewaard,
maar op regelmatige tijdstippen overgeschreven naar de centraliserende uitgavenreke‐
ning.



Voor het boekjaar 2018 werden 141 jaarrekeningen van rekenplichtigen van de ontvang‐
sten en 25 kwartaalrekeningen van beheerders van de voorschotten niet aan het Reken‐
hof bezorgd. Daarnaast werden 38 jaarrekeningen 2017 van rekenplichtigen van de ont‐
vangsten en 20 jaarrekeningen 2016 van rekenplichtigen van de ontvangsten niet aan het
Rekenhof bezorgd.



Het jaarlijkse samenvattende overzicht van de vastleggingen werd niet aan het Rekenhof
bezorgd voor de boekjaren 2008 tot 2018.



De DBHR moeten de nodige internecontrolemaatregelen invoeren om te waarborgen
dat de boekhoudkundige vastlegging voorafgaat aan de juridische verbintenis bij alle
uitgaven die het voorwerp moeten uitmaken van een gewone vastlegging.
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Net als de voorgaande boekjaren (met uitzondering van het boekjaar 2017) voeren de
DBHR in het raam van hun afsluitwerkzaamheden geen reconciliatie uit tussen de sa‐
menvattende opgaven 325, die de opgestelde individuele fiscale fiches synthetisch ver‐
melden, en de beheergegevens. Die beheergegevens worden overigens ook niet gerecon‐
cilieerd met de kostenrekeningen (126,6 miljoen euro). Het Rekenhof heeft noch het ge‐
heel van samenvattende opgaven van de sociale secretariaten, noch het geheel van de
beheergegevens (personeelsstatistieken, overzicht van de toegekende maaltijdcheques,
overeenstemmingstabel…) ontvangen.
Het Rekenhof herinnert eraan dat die reconciliatieoefeningen deel uitmaken van de in‐
ternecontrolemaatregelen die onontbeerlijk zijn om de personeelskosten te kunnen be‐
vestigen. Dat is des te belangrijker omdat de GOBF over een eigen sociaal secretariaat
beschikt, los van dat van de andere DBHR.



3.3

Hoewel de algemene rekening die officieel aan het Rekenhof werd bezorgd, werd voor‐
gesteld in overeenstemming met de in het koninklijk besluit van 10 november 2009 op‐
genomen modellen (GBP), werd de boekhouding gevoerd aan de hand van een boek‐
houdplan gebaseerd op het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR). Er is echter vast‐
gesteld dat de beide instrumenten op diverse punten tekortkomingen vertonen wat de
overeenstemming/specialiteit betreft.

Andere commentaar uit het controleverslag

De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de DBHR en aan de
betrokken ministers heeft toegezonden.


Uit het onderzoek van de inventarissen van de materiële en immateriële vaste activa is
gebleken dat de bruggen en tunnels niet afzonderlijk werden geïnventariseerd en ge‐
waardeerd, terwijl ze individualiseerbaar zijn en verschillende technische kenmerken
hebben (constructie in baksteen, staal, beton, lengte en breedte).



De DBHR en het BAOB zijn het niet eens over de overdracht van het patrimonium met
betrekking tot de opdrachten van de dienst Brussel Invest & Export (BI&E). De DBHR
zijn van oordeel dat die overdracht niet de saldi van de bankrekeningen dekt die op naam
van het gewest werden geopend en die worden beheerd door de economische en han‐
delsattachés (2,2 miljoen euro), terwijl het BAOB wacht op een formele beslissing van de
regering alvorens de opbrengst van de overdracht op te nemen in zijn boekhoudkundig
resultaat.



Het Financieel Coördinatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB)
heeft geen overeenkomst voor de centralisatie van de financiële rekeningen gesloten met
vijf ABI (het Fonds voor de financiering van het waterbeleid, het Brussels Waarborg‐
fonds, Citeo, Brusoc en Brussel Ontmanteling), wat in strijd is met artikel 68 van de
OOBBC.



Er werd geen voorziening aangelegd ter voorkoming van de risico’s op verliezen en kos‐
ten die voor de DBHR voortvloeien uit grote herstellingen en groot onderhoud.



De antwoorden die de verschillende ministeriële kabinetten hebben bezorgd op de vraag
van BFB om een overzicht te bezorgen van alle dossiers met lopende geschillen op 31
december 2018, zijn onvolledig en kunnen moeilijk worden benut. De ministeriële kabi‐
netten sturen immers herhaaldelijk informatie door over de geschillen van hun bestuur
(besturen) en niet die over de geschillen die ze rechtstreeks beheren. Het kabinet van de
minister‐president heeft overigens niet gereageerd op het verzoek van BFB. Tot slot heeft
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het toezichthoudend kabinet nagelaten het geactualiseerde bestand over de vliegtuig‐
boetes te bezorgen (die beliepen 3,7 miljoen euro op 31 december 2017). Die tekortko‐
mingen kunnen leiden tot een onderschatting van de voorzieningen die nodig zijn om
de risico’s van lopende geschillen op te vangen, en van de bedragen die buiten de balans
worden geboekt uit hoofde van de eiser of de verweerder.


In 2018 vond er bij twee obligatie‐uitgiftes van respectievelijk 25 en 10 miljoen euro geen
strikte naleving plaats van de bevoegdheidsdelegaties (geen schriftelijke toestemming
van de minister van Financiën). Na de controle ter plaatse hebben de DBHR in juli 2019
twee contracten laten ondertekenen door de minister die zetelde toen de contracten
werden gesloten.



Op de bankrekening van een beheerder van voorschotten van de DBHR werden drie
voorschotten gestort die hoger waren dan het toegestane maximum voor beheerders van
voorschotten (5.000 euro) dat is vastgelegd door artikel 40, § 1, van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële acto‐
ren. Daarnaast hebben de bankrekeningen van twee beheerders van voorschotten van
de kabinetten het maximale saldo van 50.000 euro, zoals vastgelegd door artikel 40, § 3,
van datzelfde besluit, overschreden, wegens respectievelijk een dubbele betaling en een
excedentaire betaling waartoe het toezichthoudend orgaan van de rekenplichtigen bevel
had gegeven.



De volledige lijst van alle ordonnateurs met de limieten van hun delegaties (administra‐
tief/tijdgebonden/bedragen) wordt niet op passende wijze gecentraliseerd. Bovendien
worden de delegatiebesluiten niet systematisch aan de gewestelijke boekhouder en aan
de controleur van de vastleggingen en van de vereffeningen bezorgd. Tot slot werden
sommige delegatiebesluiten ondertekend door algemeen directeurs, wat in strijd is met
het besluit betreffende de financiële actoren waarin is bepaald dat alle gedelegeerde of
gesubdelegeerde ordonnateurs respectievelijk bij regeringsbesluit of door een secun‐
daire ordonnateur (minister) moeten worden benoemd.



De diensten van de regering kennen een bedrijfswagen toe aan zeven personeelsleden
van graad A5 tot A7 (directeur‐generaal tot secretaris‐generaal), waarvoor een voordeel
in natura fiscaal wordt ingehouden. Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen reglemen‐
taire grondslag bestaat voor de toekenning van dat element als aanvulling op de bezol‐
diging.



Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017126 voorziet, was
niet bij de algemene rekening van de DBHR gevoegd, maar bij de algemene rekening van
de gewestelijke entiteit. Het verslag werd echter niet op de website van de DBHR gepu‐
bliceerd, en in de inventaris van de aangegane overheidsopdrachten ontbreken de op‐
drachten van Brussel Fiscaliteit en de opdrachten van minder dan 8.500 euro.

126

Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen.
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3.4

Opvolging van opmerkingen van vorige jaren

Een aantal problemen die het Rekenhof aankaartte bij vorige controles, werden opgelost.
Opmerkingen van vorige jaren die zijn opgelost
Voor het
eerst
vermeld
2017

Antwoord van de
DBHR

Opmerking

Aanbeveling

Fout bij de waardering van de vaste
activa bij de aankoop van het gebouw
aan de Anspachlaan 65.

Een
uitzonderlijke
opbrengst
van
10,2 miljoen euro boeken
als tegenboeking van het
vast actief.

Het gebouw werd in
2018 verkocht voor 25
miljoen euro, met een
opbrengst uit meerwaarde bij overdracht
van 24,9 miljoen euro.

2017

Verkeerde boeking als schulden op ten
hoogste één jaar van de borgtochten
die van de dienstenchequebedrijven
werden ontvangen.

Die borgtochten herklasseren.

Een
rekening
voor
schulden op meer dan
één jaar en een andere
rekening voor schulden
op ten hoogste één jaar
werden in 2018 gebruikt
voor de boeking van die
borgtochten.

2016

Niet-boeking, bij de rechten en verplichtingen buiten balans, van de bedragen van de opgerichte reservefondsen en van de geactualiseerde
waarde van pensioenverbintenissen
van het gewest (vroegere bevoegdheden en ambtenaren van de agglomeratie en van de provincie).

Het bedrag boeken van het
opgerichte reservefonds en
de geactualiseerde waarde
van de pensioenverbintenissen van vroegere provinciale ambtenaren die ten
laste van het gewest vallen.

Boeking buiten balans
van de reserves en de
verbintenissen in 2018.

2016

Onderschatting van het uitstaand bedrag van de waarborgen in de rechten
en verplichtingen buiten balans.

De nodige informatie beter
communiceren en de coördinatie tussen de waarborgbegunstigden en BFB verbeteren.

In 2018 werden geen
fouten vastgesteld.

2017

Gebruik van eenzelfde kostenrekening
voor diensten en diverse goederen en
van eenzelfde rekening voor vaste activa voor de registratie van uitgaven
die betrekking hebben op 2017 maar
werden aangerekend in 2018, te ontvangen facturen en over te dragen en
aan te rekenen kosten.

2017

Verschil tussen de overzichtsstaten
RSZ/bedrijfsvoorheffing en de rekeningen van schulden in verband met
de sociale bijdragen.

In 2018 werden verschillende
rekeningen
voor kosten en voor
vaste activa gebruikt.

De sociale schulden op gedocumenteerde wijze aftoetsen met de ontvangen
externe bevestigingen.
De eventuele verschillen
identificeren en verantwoorden.

In 2018 is geen merkelijk verschil vastgesteld.
Correctie van de verschillen uit 2017.

Bron: controleverslagen van het Rekenhof
Diverse door het Rekenhof aangekaarte problemen zijn nog niet opgelost.
Opmerkingen van vorige jaren die nog niet zijn opgelost
Voor het
eerst
vermeld
2015

Opmerking

Aanbeveling

Antwoord van de DBHR

De bruggen en tunnels werden
niet afzonderlijk geïnventariseerd en gewaardeerd.

Die bruggen en tunnels individueel analyseren en waarderen.

De directie Boekhouding
ontvangt niet de nodige informatie voor deze individualisering. De van derden
ontvangen facturen zijn niet
vergezeld van een gedetailleerde voortgangsstaat.
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Voor het
eerst
vermeld
2016

Opmerking

Aanbeveling

Antwoord van de DBHR

Inadequate weergave, in de
bijlage bij de algemene rekening, van een gegeven over de
materiële vaste activa.

De uitrustingen opnemen in
de nettoboekwaarde van de
tunnels.

Wij hebben ervoor geopteerd om in de bijlagen van
de algemene rekening de
ruwbouw en de uitrusting afzonderlijk voor te stellen. Dit
werd toegelicht in de bijlage
en de overeenkomstige grafieken werden gecorrigeerd.
Het hoofdstuk over de tunnels betreft enkel de ruwbouw.

2016

Fouten bij de waardering van
bepaalde financiële activa.

Het proces voor de herziening van de waardering van
de financiële vaste activa
verder verbeteren.

Wij beklemtonen dat het
merendeel van de gegevens
over financiële vaste activa
correct is.

2016

Inadequate rapportering over
verschillende gegevens in verband met de financiële vaste
activa in de bijlage bij de algemene rekening.

Zich ervan vergewissen dat
de informatie in de algemene
rekening intern coherent is.

2016

0,8 miljoen euro van de 11,7
miljoen euro betwiste vorderingen voor het onderhoud van
groene ruimten door Leefmilieu
Brussel werd nog niet als dubieus geboekt. Er is geen specifieke procedure voor waardeverminderingen van geschillendossiers.

Vorderingen die het voorwerp uitmaken van een geschil, moeten onmiddellijk
volledig als dubieus worden
geboekt. In geval van een
geschil is de bestaande procedure voor dubieuze vorderingen niet geschikt om een
passende waardevermindering te bepalen. Hiervoor
wordt beter een specifieke
procedure uitgewerkt.

Er is wel degelijk een procedure die aangeeft onder
welke
voorwaarden
bepaalde vorderingen dubieus
worden en daartoe de boekingsschema’s
beschrijft.
Deze procedure zal indien
nodig aangepast worden om
meer specifiek rekening te
houden met vorderingen die
het voorwerp uitmaken van
een geschil.

2010

Een aantal kleinere vorderingen werden nog altijd niet geannuleerd.

De vorderingen analyseren,
bepalen welke oninvorderbaar zijn en annuleren.

De vorderingen zullen uitgezuiverd worden in het kader
van de migratie naar SAP
HANA.

2016

Brussel Fiscaliteit beschikt niet
over een aging lijst waarmee
een inschatting kan worden gemaakt van de inbaarheid van
de uitstaande fiscale vorderingen. Hoewel een groot deel
hiervan oude of betwiste dossiers betreft, paste de GOB
geen
waardeverminderingen
toe.

Brussel Fiscaliteit moet de
directie Boekhouding de nodige informatie te bezorgen
om de passende waardeverminderingen te kunnen boeken op zijn vorderingen.

2010

Het saldo van de overlopende
rekening voor de overgedragen
(niet-geïdentificeerde) betalingen van Brussel Fiscaliteit
neemt jaar na jaar toe. Noch de
directie Boekhouding, noch
Brussel Fiscaliteit kan de nodige detailinformatie voorleggen die aangeeft hoe dit saldo
is samengesteld.

Maatregelen nemen om het
saldo van de overgedragen
(niet-geïdentificeerde) betalingen inzake fiscale vorderingen weg te werken en in
de nodige controles voorzien
die de overeenstemming
tussen detailadministratie en
centrale boekhouding stelselmatig onderbouwen.

2015

Niet alle administratieve boetes
wegens geluidshinder door
vliegtuigen worden geboekt.
Geen boekingen als dubieus en
geen toepassing van waardeverminderingen.

Alle vastgestelde rechten registreren. De vorderingen
analyseren, zo nodig als dubieus boeken en de nodige
waardeverminderingen toepassen op basis van het inningsrisico.
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Voor het
eerst
vermeld
2017

Opmerking

Aanbeveling

Antwoord van de DBHR

Voor het beheer van zijn belastingen maakt Brussel Fiscaliteit
gebruik van FOX en SAP Apollo.
Aangezien beide systemen niet
over een boekhoudkundige
module beschikken en geen interface hebben met het boekhoudsysteem, kent de opvolging ervan een aantal beperkingen. Zeker omdat Brussel
Fiscaliteit sinds 2018 instaat
voor de inning en doorstorting
van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing vormt dit een risico op
het vlak van de opvolging.

Brussel
Fiscaliteit
dient
maatregelen te nemen zodat
opvolging mogelijk is, zoals
het opstellen van een aging
lijst, het oproepen van het
openstaand saldo van een
belasting of het opstellen
van een maandelijkse afsluiting.

2017

Nadat het Rekenhof het toenemend saldo van niet-geïdentificeerde betalingen had opgemerkt in zijn verslag over de
rekeningen 2016, heeft de GOB
een onderzoek laten uitvoeren
waaruit is gebleken dat de rapportering in SAP Apollo en FOX
fouten genereerden. De boekhouding voerde niet alle correcties uit op de in SAP Apollo
beheerde belastingen. Voor de
belastingen in FOX werden correcties voorgesteld, maar niet
verwerkt in de boekhouding.

Het Rekenhof beveelt aan
het internecontrolesysteem
en het risicobeheer te versterken, zodat mogelijke
fouten tijdig worden opgespoord. De aangeleverde
rapportering van Brussel Fiscaliteit dient volledig, betrouwbaar en accuraat te
zijn. Zowel de GOB als Brussel Fiscaliteit dienen hierop
de nodige controles uit te
voeren. Ten slotte dient de
GOB te onderzoeken of er
nog correcties dienen uitgevoerd te worden in de boekhouding met betrekking tot
de in SAP Apollo en FOX beheerde belastingen.

2016

Niet-boeking van verschillende
bankrekeningen.

Alle bankrekeningen geopend op naam van het gewest bij de liquide middelen
boeken.

Het antwoord is opgenomen
in het verslag.

2015

Gebrek aan een overeenkomst
tot centralisatie van de thesaurie (FCCB) met vijf ABI (het
Fonds voor de financiering van
het waterbeleid, het Brussels
Waarborgfonds, Citeo, Brusoc
en Brussel Ontmanteling).

De overeenkomsten afsluiten
waarin
artikel 68, § 4, van de
OOBBC voorziet.

Het FFWB en Brussel Ontmanteling zijn lege dozen.
Voor de andere geciteerde
instellingen zal in een nota
aan de Regering worden gevraagd om deze uit te sluiten
van het toepassingsgebied
van het FCCB.

2016

Fouten bij de invoer en niet-naleving van de boekhoudkundige procedure voor het aanleggen en boeken van de voorzieningen voor risico’s en kosten.

Het proces voor de herziening van de berekening en
de registratie van de voorzieningen verbeteren.
Zorgen voor meer coördinatie tussen de beherende
diensten, inzonderheid van
de ministeriële kabinetten,
en BFB.

Wij zullen werken aan het
verbeteren van de procedure
voor het inventariseren van
de gegevens. Wij willen er
evenwel op wijzen dat het
moeilijk is om betrouwbare
informatie te verkrijgen en
in het bijzonder om die tijdig
te verkrijgen voor de definitieve afsluiting.

2017

Als de debet- en creditbenen
op dezelfde dag verschuldigd
zijn, worden de ontvangen en
betaalde interesten voor de
swapverrichtingen geboekt op
nettobasis, in strijd met artikel
25 van het koninklijk besluit
van 10 november 2009.

De boekingswijze van die
verrichtingen herzien om iedere compensatie tussen de
bedragen te vermijden.

De opmerking werd in acht
genomen voor het parametreren van de nieuwe HANAtoepassing; in 2019 zullen
we het Agentschap van de
Schuld vragen ons de nodige
informatie voor de regularisatie te bezorgen.

2017

De uitgifteverschillen op leningen werden verkeerd geboekt,
wat niet strookt met artikel 24
van het koninklijk besluit van
10 november 2009.

De uitgifteverschillen pro
rata temporis boeken over
de looptijd van de lening.
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Voor het
eerst
vermeld
2017

Opmerking

Aanbeveling

Antwoord van de DBHR

Erfpachten die financiële leasings zijn boeken als verhuringen, in plaats van als vaste activa, schulden op meer dan één
jaar en op minder dan één jaar,
met interestlasten en schuldterugbetalingen.

Die erfpachten boeken als financiële leasings.

De DBHR blijven erbij dat
het veeleer om operationele
leasings gaat en dat de bedragen die bij wijze van huur
worden betaald, dus als kosten moeten worden beschouwd.

2016

Niet-verantwoording van een
schuld van 6,62 miljoen euro
ten aanzien van de GIMB.

Die schuld analyseren en de
nodige
correctieboekingen
uitvoeren.

Er werd contact opgenomen.
De schuld is niet gerechtvaardigd; de bedragen zullen omgeboekt worden naar
ontvangsten. Beslissing van
de Regering verwacht met
het oog op de regularisatie.

2017

Overschatting buiten balans
van het niet-gebruikte deel van
de kredietlijn bij de kassier.

2016

Inadequate rapportering in de
bijlage bij de algemene rekening over verschillende gegevens in verband met de toekenning en de uitoefening van
waarborgen.

Zich ervan vergewissen dat
de informatie in de algemene
rekening intern coherent is.

2017

De gewestelijke tussenkomsten in de dienstencheques die
in december 2018 werden terugbezorgd aan de firma die ze
had uitgegeven, werden pas in
2019 als kosten geboekt en als
uitgaven aangerekend.

Die gewestelijke tussenkomsten boeken en aanrekenen
op het jaar waarin de dienstencheques worden terugbezorgd aan de firma die ze
heeft uitgegeven.

Er zal navraag gedaan worden bij BEW.

2016

Inadequate boeking van de
voorschotten aan de beheerders van voorschotten.

Die voorschotten analyseren
en de nodige boekingen uitvoeren.

Het antwoord is opgenomen
in het verslag.

2016

Voor de gewestelijke personenbelasting wordt alleen het nettobedrag weergegeven (de opcentiemen min de fiscale uitgaven).

Het bedrag van de fiscale
uitgaven ter informatie opnemen in de bijlage bij de rekening.

Het document zal bij de middelenbegroting
gevoegd
moeten worden en de uitvoering bij de algemene rekening.

2012

Onjuist gebruik van de economische codes 0 Niet-verdeeld
voor ontvangsten en uitgaven.

De economische code 0 Nietverdeeld niet meer gebruiken bij de budgettaire aanrekening.

Dit probleem zal volledig opgelost zijn bij de overschakeling naar het gewestelijke
platform, waar geen nietuitgesplitste
economische
codes gebruikt worden. In
2019 zijn de betrokken bedragen op de begroting van
de GOB marginaal.

2017

Ontoereikende
budgettaire
vastlegging voor het aankoopcontract betreffende de terreinen voor de hoofdzetels van de
VRT en de RTBF.

Een vastlegging van 98 miljoen euro aanrekenen voor
dit bedrag, te indexeren
naargelang de bepalingen
van het contract.

Wij zijn afhankelijk van de
regeringsbeslissingen.

2010

Overdracht van de aanrekening
van het vakantiegeld.

Het vakantiegeld budgettair
aanrekenen op het referentiejaar.

Wij zijn afhankelijk van de
regeringsbeslissingen.

2008

Bij gebrek aan beschikbare begrotingskredieten of instructies
van de regering werden rechten ten laste van het gewest,
die schulden eigen aan het
boekjaar vormen, niet vereffend, noch aangerekend op de
uitvoeringsrekening van de begroting.

De vastgestelde rechten registreren overeenkomstig de
artikelen 36 en 42 van de
OOBBC.

Wij zijn afhankelijk van de
regeringsbeslissingen.

2010

Er werden uitgaven uitgevoerd
die verkeerd economisch werden geclassificeerd.

Die uitgaven analyseren en
de gebruikte economische
codes corrigeren.
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Voor het
eerst
vermeld
2017

Opmerking

Aanbeveling

Antwoord van de DBHR

Het uitstaand bedrag van de
vastleggingen werd overschat
omdat sommige ervan te vroeg
werden geboekt of niet werden
geannuleerd.

Bij de verrichtingen voor de
inventaris en de budgettaire
afsluiting, de openstaande
vastleggingen analyseren en
de nodige schrappingen en
correcties uitvoeren.

Dit werk vindt regelmatig
plaats.

2017

In de samenvattende rekening
van de begrotingsverrichtingen
zijn bij de uitgaven en de ontvangsten verrichtingen voor
derden geboekt (gemeentelijke
opcentiemen en agglomeratieopcentiemen).

Verrichtingen voor rekening
van derden alleen in de algemene boekhouding boeken,
in de rekeningen van vorderingen en schulden.

Met deze opmerking zal rekening gehouden worden
vanaf 2019.

2016

De toestand van de begrotingsfondsen werd niet voorgelegd
noch verantwoord.

Een toestand van de begrotingsfondsen voorleggen die
de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen en de beschikbare kredieten (saldi)
op
1
januari
en
31 december vermeldt, zowel voor de vastleggingen
als voor de vereffeningen.
Per begrotingsfonds een
bankrekening
reserveren
waarop de bedragen worden
gecentraliseerd en bewaard
die afkomstig zijn van de aan
de begrotingsfondsen toegewezen ontvangsten.

Dit werk is aan de gang.

2017

Het jaarlijks samenvattend
overzicht van de vastleggingen
werd niet overgezonden aan
het Rekenhof voor de boekjaren 2008 tot 2018.

De betrokken overzichten
opstellen en overzenden.

De GOB zal het document
bezorgen dat beschikbaar is
in het informaticasysteem;
wij willen erop wijzen dat dit
document bezorgd werd met
de eerste rekeningen maar
niet meer omdat wij van oordeel waren dat het Hof er
toegang toe had omdat het
beschikbaar was in het SAPsysteem.

2017

Er is geen database met de volledige lijst van alle ordonnateurs en de limieten van hun
delegaties.

Een referentielijst opmaken
van alle ordonnateurs van de
uitgaven en van de ontvangsten, met inbegrip van de limieten van hun delegaties.
Staven op welke manier die
limieten worden toegepast in
het boekhoudsysteem SAP.

De lijst van de delegatiebesluiten waarvan de CVV weet
heeft,
werd
op
13 september aan het Rekenhof bezorgd.

2015

Geen loonreconciliatie tussen
de fiscale overzichtsstaten, de
kostenrekeningen en de gegevens uit de beheersoftware.

De controleactiviteiten implementeren die het mogelijk maken de koppeling tussen de beheergegevens, de
algemene balans en de fiscale fiches te waarborgen.

2017

Boeking van sommige opbrengsten op basis van de ontvangen betalingen en niet op
basis van schuldvorderingsverklaringen of bewijskrachtige
verantwoordingsstukken
(geco-overeenkomsten).

De
opbrengsten/ontvangsten boeken zodra het recht
is vastgesteld, meer bepaald
bij de uitgifte van de schuldvorderingsverklaringen.

Regeringsbeslissing
wacht.

2017

Voorkomen van fouten inzake
overeenstemming/specialiteit
met betrekking tot het boekhoudplan van de DBHR en het
GBP.

De betrokken overeenstemming analyseren en de nodige correcties aanbrengen.

De overschakeling naar SAP
HANA zal ons in staat stellen
de overeenstemming tussen
MAR en GBP verder te verbeteren.

ver-
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Voor het
eerst
vermeld
2010

Opmerking

Aanbeveling

Antwoord van de DBHR

Een reglementair kader met
leemten.

Ontbrekende uitvoeringsbesluiten van de regering van
het BHG nemen127.

Deze opmerking werd al in
het verleden beantwoord; de
ontbrekende besluiten worden momenteel opgesteld.
Wat de modaliteiten van de
CVV betreft, werd in 2017
een voorstel geformuleerd,
dat opnieuw voorgelegd zou
kunnen worden.

Bron: controleverslagen van het Rekenhof

3.5

Geraamde impact van de vaststellingen en overzicht van de
opmerkingen

Louter op basis van de elementen die het Rekenhof identificeerde voor het boekjaar 2018,
ziet de impact op het boekhoudkundige resultaat en op het begrotingsresultaat er als volgt
uit:
Geraamde impact van de geïdentificeerde aanpassingen
Vaststelling
Gegevens van de algemene rekening (a)
Als vaste activa geboekte kosten
Financiële vaste activa
Premie Be Home
City tax
Geschillen (voorzieningen)
Geschillen (geen vastgesteld recht)
Voorzieningen voor risico’s op verleende waarborgen
Boeking van uitgifteverschillen
Geschillendossiers onroerende voorheffing
Cut off: gewestelijke tussenkomsten in dienstencheques
Vliegtuigboetes
Afrekening autonomiefactor
Schuld voor vakantiegeld
Cut off
Totaal van de aanpassingen (b)
Gecorrigeerde resultaten (a+b)

Bron: berekeningen van het Rekenhof

Boekhoudkundig
resultaat
-527,4
-4,9
-0,3
-21,9
-11,7
-0,5
3,5
-0,4
-10,0
-3,2
-8,9
-130,4

-188,7
-716,1

Begrotingssaldo
-350,6

-21,9
-11,7
3,5

-8,9
1,2
-151,8
-6,9
-114,8
-311,3
-661,9

(in miljoen euro)

Enkel de op het begrotingssaldo geïdentificeerde aanpassingen kunnen het vorderingensaldo
beïnvloeden.

127

Die besluiten betreffen inzonderheid de artikelen 36, 37, 40, 47, 61 en 105 van de OOBBC en artikel 21 van het BBHR van
15 juni 2006 inzake de controle op de vastleggingen en de vereffening.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 73

De opmerkingen uit dit verslag kunnen als volgt worden samengevat:
Overzicht van de opmerkingen van het lopende jaar
Opmerking
De vergelijkende cijfers van het vorige
boekjaar zijn niet opgenomen in de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen.

Aanbeveling

Er werden kosten als vaste activa geboekt.

Niet alle verrichtingen zijn weergegeven in de rapportering die Brussel Fiscaliteit ter beschikking stelt van de
boekhouding.
De 21,9 miljoen euro voor de premie
Be Home die in 2018 rechtstreeks werd
afgehouden van de aanslagen van dat
jaar, werd niet opgenomen in de tabellen die Brussel Fiscaliteit aan de boekhouding heeft bezorgd. Die afhoudingen of verminderingen zijn dan ook
noch in de algemene, noch in de begrotingsboekhouding geregistreerd. Het
bedrag werd ook niet afgeboekt van de
vorderingen, die dus 21,9 miljoen euro
te hoog gewaardeerd zijn.

Antwoord van de DBHR
Deze informatie zal worden toegevoegd aan de algemene rekening
2019.
Het is lastig economische codes achteraf te corrigeren. Wij hebben grote
inspanningen geleverd voor het opvolgen van deze vraag samen met de
diensten, de inspecteurs van financiën en de CVV’s om die problemen te
onderkennen op het ogenblik dat de
boekhoudkundige vastlegging in het
systeem plaatsvindt; wij hebben ook
gewerkt aan de opleiding van de
boekhoudmedewerkers opdat ze deze
problemen zouden onderkennen bij
de vereffening. Wij zetten onze inspanningen in die zin voort.

Voorzien in een strikte interne controle die garandeert dat alle verrichtingen
worden opgenomen in het
beheerssysteem en dat die
correct tot tot uiting komen in de rapportering aan
de boekhouding.

De in 2018 opgestelde afrekeningen
voor 2017 voor de gemeentelijke opcentiemen op de City taks werden niet
opgenomen in de rapportering aan de
boekhouding. De 0,8 miljoen euro aan
de gemeenten te storten opcentiemen
werd niet als een schuld geregistreerd.
De 11,7 miljoen euro verschil tussen
de effectief geïnde opcentiemen en de
verleende voorschotten werd noch als
kost, noch als uitgaven geregistreerd.
Voor de derdengelden kon geen procedure worden voorgelegd die alle hiervoor te volgen stappen door zowel
Brussel Fiscaliteit als Brussel Financiën
en Begroting duidelijk en ondubbelzinnig vastlegt aan de hand van uitgeschreven schema’s.

Uitschrijven duidelijke en
gedetailleerde procedures
die zijn gevalideerd door
zowel Brussel Financiën en
Begroting als door Brussel
Fiscaliteit.

De kennis van de software FOX is geconcentreerd bij twee personeelsleden
die over een paar jaar met pensioen
gaan. Dit brengt uiteraard risico’s voor
de continuïteit van het programma met
zich.

Brussel Fiscaliteit moet ervoor zorgen dat er voldoende kennis over FOX
beschikbaar blijft, ofwel
zorgen voor een volledige
migratie naar SAP Apollo.

Uit de tabellen die Brussel Fiscaliteit
jaarlijks aan de boekhouding bezorgt,
is niet op te maken of de verminderingen van de vastgestelde rechten betrekking hebben op het jaar zelf of op
voorgaande jaren. Dit maakt een correcte aanrekening onmogelijk.

In de tabellen moet een
onderscheid worden gemaakt die een correcte
aanrekening
mogelijk
maakt.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 74

Opmerking
De reconciliatie van de derdenrekeningen tussen het BAOB en de GOB bracht
aan het licht dat zij er een andere interpretatie op na houden wat de overdracht van het vermogen van BI&E betreft.

Aanbeveling
Het BAOB en de GOB moeten afspraken maken over
de boekhoudkundige verwerking van die overdracht.

Antwoord van de DBHR
Het BAOB zal de verschuldigde bedragen terugbetalen; hierover wordt een
nota aan de Regering voorbereid.

De bevoegdheidsdelegaties zijn niet in
acht genomen bij het beheer van de directe schuld.

De bepalingen van het ministerieel
besluit
van
10 november 2017 toepassen.

De situatie werd geregulariseerd in
februari 2019.

De early termination options werden
niet gevaloriseerd, noch geboekt.

De gewestelijke boekhouder moet samen met het
Agentschap van de Schuld
schema’s goedkeuren voor
de waardering en boeking
van ETO’s.

Het afgeleid inflatie-indekkingsproduct
(cap spread) werd niet geboekt bij de
niet in de balans opgenomen rechten
en verplichtingen.

Dat afgeleide product tegen nominale waarde boeken in klasse 0.

Aankopen via bankrekeningen van de
beheerders van voorschotten worden
niet geboekt.

De uitgaven die worden
betaald via de kassen, de
prepaidkaarten
en
de
bankrekeningen van de
beheerder van de voorschotten, ter visering voorleggen aan de CVV.

Het antwoord is opgenomen in het
verslag.

De afrekening van 151,8 miljoen euro
voor de autonomiefactor werd niet
budgettair aangerekend en er werd
geen schuld geboekt voor de 130,0
miljoen euro dat kasmatig nog niet
door de FOD Financiën is ingehouden.

De GOB moet er voor zorgen dat alle verrichtingen
worden geregistreerd in de
boekhouding.

De boekhoudkundige regularisatie zal
in 2019 plaatsvinden.

De uitgavenkredieten in de RUB stemmen niet overeen met de uitgavenkredieten in de begroting.

De variabele kredieten in
overeenstemming brengen
met de administratieve
kredieten in de definitieve
begroting (aangepaste en
herschikte begroting) in de
RUB.

Wij zullen voortaan in de RUB en de
bijlage ervan de door het parlement
goedgekeurde bedragen vermelden.
Deze bedragen verschillen van die in
SAP, dat altijd het bedrag van het
door de diensten besteedbare krediet
vermeldt.

De procedure voor budgettaire vastleggingen vertoont diverse tekortkomingen.

De nodige internecontrolemaatregelen invoeren om
te waarborgen dat de
boekhoudkundige vastlegging voorafgaat aan de juridische verbintenis bij alle
uitgaven die het voorwerp
moeten uitmaken van een
gewone vastlegging.

Weigeringsprocedure uit te werken.

In de inventaris van alle overheidsopdrachten die werden gesloten, ontbreken de opdrachten van Brussel Fiscaliteit en de opdrachten van minder dan
8.500 euro. Ook het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017 ontbreekt.

De opdrachten van Brussel
Fiscaliteit opnemen in de
inventaris en het betrokken verslag bij de algemene rekening van de
DBHR voegen.

Inventaris van de bedragen < 8500
om de 3 jaar (wettelijke rapportering), volgende inventaris in 2021. In
2018 was er niet voldoende tijd voor
deze inventaris.

Er zijn overschrijdingen vastgesteld
van de maximumbedragen inzake
voorschotten en inzake het gelijktijdig
aanhouden van voorschotten door de
beheerders van voorschotten.

Er werden zeven bedrijfswagens toegekend terwijl daar geen reglementaire
grondslag voor bestaat.
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4

Actiris (algemene rekening 2018)

Actiris is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, opgericht door de ordon‐
nantie van 18 januari 2001128.
Op grond van die ordonnantie is Actiris ermee belast het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid
uit te voeren en te zorgen voor de goede werking van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofd‐
stedelijk Gewest. Daartoe neemt Actiris alle nuttige initiatieven.

4.1

Voorstelling van de algemene rekening 2018

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
210.911.251
9.618.673
684.663.773
670.777.797
665.186.839
19.476.934

(in euro)

4.2

Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende redenen.


Door de methode die werd gehanteerd om de aan te rekenen kosten te identificeren en
te boeken, werden diverse van die kosten verkeerd geprorateerd op het boekjaar 2018.
Volgens de berekeningen van het Rekenhof is het boekhoudkundig resultaat van het
boekjaar 7.777.732 euro te laag geraamd.



Voor diverse stukken die werden geboekt bij de op te stellen facturen, werd ten onrechte
geen budgettaire aanrekening uitgevoerd. Het gaat om een opgespoord bedrag van
3.008.170 euro. Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat met eenzelfde bedrag on‐
derschat.

Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


128

Actiris beschikt over een inventaris van de terugvorderbare voorschotten in haar beheer‐
programma die verband houden met de Geco‐werkgelegenheidsprogramma’s, maar
daarin zijn de vorderingen niet gedetailleerd per derde (6,8 miljoen euro). Bovendien
heeft de instelling nagelaten die gegevens te reconciliëren met haar boekhouding bij de
afsluiting van het boekjaar en ze te laten bevestigen door de begunstigde derden. Dat
wordt nochtans voorgeschreven door artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 novem‐
ber 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en
op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommis‐
sie.

Ordonnantie houdende organisatie en werking van Actiris, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 8 december 2016.
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Het principe van de boekhoudkundige en budgettaire cut off wordt niet strikt toegepast.
o

Een bedrag van 525 duizend euro aan over te dragen kosten en een bedrag van
245 duizend euro aan op te stellen facturen werden niet geboekt.

o

Een bedrag van 487 duizend euro aan te ontvangen facturen werd verkeerd ge‐
boekt.

o

Een bedrag van 183 duizend euro aan te ontvangen facturen en een bedrag van
166 duizend euro aan aan te rekenen kosten werden niet aangerekend.



Omdat een verkeerde keuze werd gemaakt de terugneming van een voorziening voor
grote werken te boeken ten belope van 1,86 miljoen euro, is de te bestemmen winst van
het boekjaar ten belope van datzelfde bedrag onderschat.



Leefmilieu Brussel (LB) heeft met Actiris diverse Geco‐contracten gesloten en volgens
de berekeningen van LB zou voor de periode 1998 tot 2018 nog meer dan 1,2 miljoen euro
betaald moeten worden. Actiris heeft een provisie geboekt voor dat bedrag. Hoewel de
beherende diensten van de twee instellingen in november 2016 overleg pleegden, is er
geen oplossing gevonden om de zaak in der minne te regelen. Daarom heeft LB Actiris
in 2018 gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, om de betalingen
te bekomen waar LB naar eigen zeggen recht op heeft.
Gezien de mogelijke impact op de geconsolideerde rekening van het Brussels Hoofdste‐
delijk Gewest en op de economische boekhouding en de begrotingsboekhouding van
Actiris en van LB, heeft het Rekenhof die laatsten en de gewestelijke boekhouder de
voorbije jaren aanbevolen hun standpunten op elkaar af te stemmen en de noodzakelijke
corrigerende boekingen te doen. Het Gewest zal door die twee instellingen immers een
kost/uitgave moeten dragen van 1,2 miljoen euro.
Gebrek aan samenwerking zal er enkel toe leiden dat de gewestelijke entiteit moet op‐
draaien voor advocaten‐ en procedurekosten, wat de afloop van de rechtszaak ook moge
zijn.



Voor bepaalde operaties die in de periode 2016‐2017 voorwerp waren van Europese cofi‐
nancieringen, heeft Actiris in 2018 nagelaten het nodige te doen om de saldi van de ont‐
vangen prefinanciering en de openstaande vorderingen weg te boeken. Dat heeft echter
geen invloed op het boekhoudkundig resultaat noch op het begrotingsresultaat van het
boekjaar, maar de balans van de instelling is dientengevolge wel ten belope van 690.842
euro overschat.



In het raam van het bijvoegsel bij zijn publiek‐private samenwerkingsovereenkomst met
Bruxelles Formation heeft Actiris ten onrechte een bedrag van 320.000 euro vereffend,
terwijl het eigenlijk om een herbestemming ging van middelen die al in 2017 waren toe‐
gekend. De totale subsidie (2.577.551 euro) werd overigens vereffend nadat de wettelijke
termijn was verstreken, wat strijdig is met artikel 36 van de OOBBC.



Zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven zijn diverse fouten vastgesteld in de econo‐
mische classificatie.



De schuld voor vakantiegeld (3.719.196 euro) die voortvloeit uit de prestaties die in de
loop van het boekjaar 2018 werden geleverd, werd wel in de algemene boekhouding
geregistreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening van
uitvoering van de begroting (RUB). De instelling heeft daarentegen in haar RUB 2018 het
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bedrag aangerekend van het vakantiegeld in verband met het boekjaar 2017 dat in 2018
werd betaald (3.497.086 euro). Die aanrekeningswijze is strijdig met artikel 36 van de
OOBBC. Het recht op vakantiegeld moet immers elk boekjaar op 31 december worden
vastgesteld ten voordele van de personeelsleden.
Het begrotingsresultaat van boekjaar 2018 is bijgevolg overschat ten belope van de
schuld voor vakantiegeld die bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boekhou‐
ding werd geboekt, namelijk 3.719.196 euro. Als die onregelmatigheid wordt gecorri‐
geerd, zou dat evenwel een beperkte impact hebben voor het vorderingensaldo van de
instelling.


Actiris moet de nodige internecontrolemaatregelen invoeren om te waarborgen dat de
boekhoudkundige vastlegging voorafgaat aan de juridische verbintenis bij alle uitgaven
die het voorwerp moeten uitmaken van een gewone vastlegging.



Actiris heeft nagelaten een volledige fysieke controle van zijn vaste activa uit te voeren
bij de afsluiting van het boekjaar. Dat is strijdig met artikel 4 van het koninklijk besluit
van 10 november 2009.
De fysieke inventaris is ook één van de internecontrolemaatregelen die onontbeerlijk is
om zich te vergewissen van het bestaan en van de correcte boekhoudkundige waardering
van die balansrubrieken.



Het beheercomité heeft de algemene directie delegatie verleend om vorderingen kwijt
te schelden als het gaat om bedragen van minder dan 12.500 euro, maar dat is strijdig
met artikel 49 van de OOBBC. De huidige wetgeving voorziet niet in enige delegatie voor
dergelijke verrichtingen.



Wat de werkgelegenheidsprogramma’s betreft (startbaanovereenkomsten, doorstro‐
mingsprogramma’s, Geco’s en inschakelingscontracten), waarbij Actiris zowel subsidi‐
eerder als begunstigde is, boekt Actiris respectievelijk de kosten/uitgaven en de op‐
brengsten/ontvangsten die ermee gepaard gaan (meer dan 2 miljoen euro in 2018). Het
gaat om interne verrichtingen zonder derden die niet tot financiële bewegingen leiden
en die dus niet moeten worden opgenomen in de algemene boekhouding noch in de
begrotingsboekhouding, maar beheerd moeten worden via een analytische boekhou‐
ding.



Hoewel de officieel aan het Rekenhof bezorgde algemene rekening een jaarrekening om‐
vat die was opgemaakt volgens de samenvattende tabellen van het genormaliseerd boek‐
houdplan (GBP) vervat in het koninklijk besluit van 10 november 2009, werd de boek‐
houding gevoerd aan de hand van een boekhoudplan gebaseerd op de minimumindeling
van een algemeen rekeningstelsel (MAR). Er is echter vastgesteld dat de twee referentie‐
stukken diverse fouten qua overeenstemming/specialiteit vertonen.

4.3

Andere commentaar uit het controleverslag

De volgende opmerkingen zijn niet opgenomen in het verslag over de certificering van de
rekeningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en aan de
betrokken ministers heeft toegezonden.


Omdat verschillende beherende diensten talmen (gecofinancierde projecten waaronder
het Europees Sociaal Fonds, ONE‐subsidies, Edenred‐tussenkomsten), boekt Actiris be‐
paalde opbrengsten op basis van ontvangen betalingen veeleer dan op uitgegeven ver‐
klaringen van schuldvordering of sluitende verantwoordingsstukken (overeenkomsten,
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subsidiëringsbesluiten, samenwerkingsovereenkomsten). Bovendien verstrekt de instel‐
ling de verantwoordingsstukken soms pas lang nadat het bedrag op haar bankrekening
is komen te staan.
Die manier van boeken houdt een groot risico in voor de exhaustiviteit van de opbreng‐
sten en voor de opvolging van de inningen: door de verschillen te identificeren tussen
de geclaimde bedragen en de uiteindelijk ontvangen bedragen, moeten immers de nog
te ontvangen rechten worden bepaald. Bovendien zullen de eventueel aan het eind van
het boekjaar uitgeschreven schuldvorderingen waarvan de betaling slechts wordt ont‐
vangen in de loop van het volgende boekjaar, op een verkeerd boek‐ en begrotingsjaar
worden geregistreerd.


Actiris kent aan twee mandatarissen van graad A5 en A4+ een bedrijfswagen toe waar‐
voor een voordeel van alle aard fiscaal wordt ingehouden. Er is echter geen uitgeschreven
procedure die regels bepaalt voor de toekenning en het gebruik van bedrijfswagens. Bo‐
vendien stelt het Rekenhof vast dat de toekenning van dat bijkomend voordeel bovenop
de bezoldiging niet op enige reglementaire grondslag berust.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart
2018129 gelden voor Actiris het administratief statuut en de bezoldigingsregeling die van
toepassing zijn voor de ambtenaren en de contractuele personeelsleden van de instellin‐
gen van openbaar nut van het gewest. Volgens de berekeningen van het Rekenhof kosten
die bedrijfswagens Actiris jaarlijks 16.070 euro130.
Het Rekenhof stelt vast dat elk buiten het personeelsstatuut toegekend voordeel moet
berusten op een door de regering goedgekeurde reglementaire basis, die objectieve,
transparante en homogene toekenningsvoorwaarden omvat.
Actiris preciseert dat er al bedrijfswagens werden toegekend nog vóór de huidige direc‐
teur‐generaal en adjunct‐directeur‐generaal in dienst traden. Zij hebben de bestaande
verworvenheden overgenomen en beschouwen die nu als verworvenheden volgens het
arbeidsrecht. De instelling verklaart dezelfde lijn te volgen als de andere instellingen van
openbaar nut als het gaat om de toekenning van bedrijfswagens: ze zullen worden opge‐
nomen in de car policy die zal worden opgesteld.
Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017131 voorziet, was bij
de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Voor verschillende mandataris‐
sen is echter een aantal aanwezigheden vermeld dat niet klopt, want ze waren effectief
vaker aanwezig.
Bovendien is het verslag niet opgesteld volgens het door de regering goedgekeurde mo‐
del132.

129

Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling
van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de rechts‐
positie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brus‐
sels Hoofdstedelijk Gewest.
130

Huur‐ en afschrijvingskosten.

131

Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen.

132

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel 7 van de ordon‐
nantie van 14 december 2017.
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Actiris moet haar sociale schulden op gedocumenteerde wijze aftoetsen met de ontvan‐
gen externe bevestigingen. Bovendien moeten eventueel geïdentificeerde verschillen
worden verantwoord (109.680 euro, volgens de berekeningen van het Rekenhof).



Het doorgedreven intern toezicht op de tankkaarten (acht tankkaarten voor in totaal
4.253 euro aan uitgaven in 2018) moet worden voortgezet, meer bepaald door een uitge‐
schreven controleprocedure op te stellen over het gebruik ervan.



Volgens de RUB heeft Actiris de limiet van de vastleggings‐ en vereffeningskredieten
overschreden op de volgende basisallocaties:
o

01.001.07.01.11.11 Bezoldigingen: overschrijding met 181.736 euro;

o

18.011.27.01.43.59 RSZ‐verminderingen – overdrachten lokale besturen: overschrij‐
ding met 2.412.806,05 euro, wat verband houdt met de zesde staatshervorming
(virtuele uitgaven).

Noch het totaalbedrag van de kredieten, noch het bedrag per opdracht werd echter over‐
schreden.

5

Gewestelijk Agentschap voor Netheid (algemene rekening 2018)

Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) is een autonome bestuursinstelling
van eerste categorie, ingesteld door de ordonnantie van 19 juli 1990133.
Het GAN staat in voor de openbare netheid en het afvalbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

5.1

Voorstelling van de algemene rekening 2018

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (verlies)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
208.895.962
-19.575.611
233.127.615
257.789.141
257.734.924
-24.607.308

(in euro)

5.2

Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Dat voorbehoud wordt verantwoord door de volgende redenen.


133

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen die in de boekhouding wer‐
den geregistreerd, zijn respectievelijk 3.671.190 euro te laag en 6.738.417 euro te hoog
geraamd.

Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 80



Het GAN schrijft zijn gebouwen lineair af op 30 jaar tegen een percentage van 3,3 %,
terwijl de omzendbrief van 15 november 2007134 voorziet in een lineair percentage van
2 % over 38 jaar, met een restwaarde van 24 %. Bovendien heeft het GAN in 2018 nage‐
laten de onroerende goederen af te schrijven die betrekking hebben op de DéNOx‐in‐
stallaties, alsook de vaste activa van rekening 265000 Kosten voor de inrichting van ge‐
huurde gebouwen. Als gevolg daarvan is sprake van een gecumuleerde onderschatting
van de materiële vaste activa, de eigen middelen en de delgingslasten, ten belope van
respectievelijk 4.182.964, 5.925.208 en 1.742.244 euro.



Het GAN heeft in rekening 416010 Andere vorderingen Recypark en in rekening 416100
Diverse vorderingen Buda gewestelijke verbintenissen voor investeringssubsidies ge‐
boekt zonder dat er een recht was vastgesteld. Die verbintenissen had het bijgevolg enkel
in de rekeningen buiten balans mogen boeken. Het gecumuleerde saldo van die twee
rekeningen beliep 2.754.136 euro op 31 december 2018. In rekening 416000 Andere vorde‐
ringen staat ook nog altijd een bedrag van 115.905 euro voor het project Écopôle, waarvoor
het GAN geen gewestelijke investeringssubsidies meer zal ontvangen en dat dus gesal‐
deerd zou moeten worden. Als gevolg daarvan zijn de vorderingen op die drie rekenin‐
gen in totaal 2.870.041 euro te hoog geraamd.



Wat de budgettaire afgrenzing betreft, heeft het GAN een bedrag van 12.914.776 euro aan
rechten die in 2018 werden vastgesteld in de economische boekhouding, niet als ont‐
vangsten aangerekend in de rekening van uitvoering 2018. Daarnaast heeft het een be‐
drag van 11.153.112 euro aan rechten ten laste van het GAN die schulden eigen aan het
boekjaar 2018 vormen, pas in 2019 aangerekend bij gebrek aan beschikbare vereffenings‐
kredieten of omdat er geen goedkeuring was gegeven vóór 1 februari 2019. Als gevolg
daarvan is het begrotingsresultaat 1.761.664 euro te laag geraamd.

Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


Wat de boekhoudkundige afgrenzing betreft, heeft het GAN nagelaten kosten toe te re‐
kenen aan het boekjaar waarvan de rechten in 2018 hadden moeten worden vastgesteld
ten belope van 1.592.272 euro. Bovendien heeft het een factuur van 184.548 euro per ver‐
gissing twee keer geboekt bij de Te ontvangen facturen. Daarnaast werd 383.533 euro aan
opbrengsten toegerekend aan het boekjaar 2018 terwijl het gaat om prestaties uit 2019.
De opbrengsten (128.831 euro) die het gewest toekende vanwege goed financieel beheer
in 2018, werden daarentegen niet toegerekend. Als gevolg daarvan is het boekhoudkun‐
dig resultaat globaal te hoog geraamd ten belope van 1.662.426 euro.



In rekening 493100 Over te dragen opbrengsten staat nog altijd een creditsaldo van
109.950 euro in verband met een schijf van de werkingssubsidie voor het project Contai‐
nerpark, terwijl het gewest die schijf in 2016 aan het GAN heeft betaald. Als gevolg daar‐
van is er bij de over te dragen opbrengsten sprake van een overschatting en is er bij het
boekhoudkundig resultaat sprake van een onderschatting van 109.950 euro.



Het GAN heeft in rekening 492100 Aan te rekenen kosten alle saldi laten staan van de
subsidies aan de gemeenten voor vernieuwingsprojecten in 2017 (781.721 euro), terwijl de
schijven voor 2017 in 2018 werden betaald (231.625 euro). Als gevolg daarvan is er bij de
aan te rekenen kosten sprake van een overschatting en is er bij het boekhoudkundig
resultaat sprake van een onderschatting van 231.625 euro.

134

Omzendbrief van 15 november 2007 van de minister van Financiën en Begroting om de in de OOBBC voorziene boe‐
kingsregels te doen toepassen.
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Het GAN heeft het uitstaand bedrag aan vastleggingen op 31 december in de bijlage bij
de rekening van uitvoering van de begroting 196.361 euro te laag geraamd.



De rekeningen in GBP‐formaat vertonen problemen inzake de boekhoudkundige speci‐
aliteit, zowel op het niveau van de balans als van de resultatenrekening.



Behalve voor voertuigen voert het GAN geen aansluiting uit tussen de fysieke inventaris
en de boekhoudkundige inventaris. De nettoboekwaarde van de vaste activa kan dus niet
worden bevestigd via zo’n internecontrolemaatregel.



Het GAN boekt sommige van zijn opbrengsten op basis van ontvangen betalingen, in
plaats van op basis van vastgestelde rechten. Het betreft meer bepaald de Actiris‐subsi‐
dies, die 6.957.532 euro beliepen in 2018.



Hoewel de functies van de diverse financiële actoren duidelijk gescheiden zijn in de be‐
talingsprocedure van het GAN, gebruikt het GAN een betalingssysteem waarbij het mo‐
gelijk is manueel betalingen te doen buiten de uit het boekhoudprogramma geïmpor‐
teerde betaalfiches om. Vermits het GAN de rekenplichtige of zijn vervanger toelaat au‐
tonoom bankverrichtingen te doen zonder beperking qua bedrag, heeft het GAN geen
grip op het risico van fraude.



Het GAN heeft de samenvattende overzichten van de rekeningen van de rekenplichtige
te laat (op 6 mei 2019) aan het toezichthoudend orgaan bezorgd, dat ze op zijn beurt nog
niet heeft voorgelegd aan het Rekenhof.

5.3

Andere commentaar uit het controleverslag

De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.
5.3.1 Procedures
 Van sommige onroerende goederen, installaties, machines en uitrustingsstukken maakt
het GAN geen jaarlijkse fysieke inventaris.


Het GAN zorgt niet voor de aansluiting van het belastbaar inkomen dat wordt vermeld
in de fiscale opgaven met de in de boekhouding geregistreerde wedden, noch voor de
aansluiting van de boekingen met de RSZ‐opgaven.



Toen het GAN zijn boekhouding overhevelde naar het gewestelijke SAP‐platform, was
het factureringsprogramma met informatie over de saldi van de klantenrekeningen niet
beschikbaar, waardoor het GAN tussen januari en augustus 2019 geen enkele rappel heeft
kunnen versturen.



De overheidsopdracht voor de vernieuwing van de diensten inzake geschillen over ge‐
rechtelijke invorderingen kon pas gelanceerd worden in september 2019 als gevolg van
diverse problemen in het opmaak‐ en autorisatieproces. Sinds 1 januari 2019 kan het GAN
dus niet meer rekenen op de hulp van een deurwaarder om zijn vorderingen in te vor‐
deren. Het beschikt intern niet over de nodige resources om dat werk zelf te doen.
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5.3.2 Aankopen via tankkaarten
Tankkaarten op naam, toegekend aan titularissen van een bedrijfsvoertuig
Het GAN ziet er systematisch op toe per nominatieve tankkaart niet méér uitgaven voor
brandstof ten laste te nemen dan het maximum135 van 1.500 liter per jaar en per medewerker.
Het controleert echter niet systematisch het gemiddelde brandstofverbruik per voertuig, zo‐
als het Rekenhof in zijn vorige verslag had aanbevolen136.
Die controle is niet altijd sluitend omdat:




sommige medewerkers af en toe hun eigen bankkaart gebruiken om brandstof aan te
kopen, nog vóór het maximum van 1.500 liter is bereikt;
de tankkaart van het GAN wordt gebruikt als de medewerker een vervangwagen krijgt;
de kwaliteit van de kilometerregistratie aan de pomp onregelmatig blijft.

Die elementen vertekenen het beeld van het gemiddelde verbruik per voertuig, dat uitslui‐
tend zou worden berekend op basis van de gegevens die de brandstofleverancier meedeelt.
Het GAN stelt echter voor dat alle tankkaarthouders voortaan een formulier zouden invullen
om elk gebruik van de kaart te verantwoorden (gebruikt voertuig, kilometerstand, enz.). Op
het einde van elk kwartaal bezorgen ze het formulier aan de dienst die het wagenpark be‐
heert, zodat er systematisch kan worden gecontroleerd.
Tankkaarten gekoppeld aan dienstvoertuigen
De uitvoering van de oplossing die het GAN voorstelde na afloop van de vorige controle137, is
stopgezet sinds de opdracht voor IT‐programmering en ‐ontwikkeling op 10 juni 2019 afliep.
Bijgevolg heeft het GAN nog geen analytische en gestandaardiseerde controle van het ver‐
bruik kunnen instellen als aanvulling bij de controle door de toezichthouders.
5.3.3 Bedrijfswagens
Op 31 december 2018 hadden 73 medewerkers een bedrijfswagen (waarvoor een voordeel van
alle aard fiscaal wordt ingehouden) op grond van een intern reglement voor de toekenning
en het gebruik van voertuigen.
Dat reglement zal worden gewijzigd. Op 1 januari 2021 zou namelijk een pool van dienstwa‐
gens worden gecreëerd voor de medewerkers van de diensten verbalisatie, plaatselijke be‐
sturen en personeelsaudit. Op die datum zouden nog slechts 40 medewerkers een bedrijfs‐
wagen krijgen.
Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen reglementaire grondslag bestaat voor de toeken‐
ning van dat element als aanvulling op de bezoldiging.
Het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het GAN is vastgelegd in het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011.

135

Dat maximum is vastgelegd in het interne reglement voor de toekenning en het gebruik van voertuigen.

136

23e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, punt III.6, 3.3.1.

137

Automatische transfer van de kilometerstanden op de routebladen naar het programma voor het beheer van het wa‐
genpark.
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Het GAN preciseert echter dat de kwestie van de bedrijfswagens niet geregeld is in het ad‐
ministratief en geldelijk statuut dat op het agentschap van toepassing is, maar dat de Brus‐
selse Hoofdstedelijke Regering er in haar besluit van 15 december 2011 mee instemde de con‐
troleurs van het GAN te vergoeden wegens de fiscale last die gekoppeld is aan de terbeschik‐
kingstelling van een dienstvoertuig138.
Toen het GAN het ontwerp van besluit voorlegde aan de toezichthoudende minister, heeft
het een stand van zaken gegeven en heeft het aan de minister laten weten dat die medewer‐
kers de hun ter beschikking gestelde voertuigen sinds september 2009 mogen gebruiken
voor persoonlijke doeleinden. De overheid is dus sinds begin 2011 op de hoogte van het feit
dat voertuigen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
De Inspectie van Financiën heeft in 2011 overigens een advies geformuleerd over de tekst, die
ook het voorwerp was van een protocol in sectorcomité XV139 en van een akkoord van de
ministers van Begroting en van Openbaar Ambt.
5.3.4 Inachtneming van de bepalingen van de ordonnantie van 14 december 2017140
Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie voorziet, werd als bijlage toegevoegd aan de
officieel overgezonden algemene rekening.
De inventaris van de overheidsopdrachten die het GAN sloot, vermeldt echter niet de op‐
drachten voor een bedrag van minder dan 8.500 euro excl. btw.

6

Brussels Agentschap voor de Ondersteuning
Bedrijfsleven (algemene rekening 2018)

van

het

Na de fusie van Atrium141, BAO142 en BI&E143 werd het Brussels Agentschap voor de Onder‐
steuning van het Bedrijfsleven (BAOB) opgericht bij de ordonnantie van 18 mei 2017144, als
autonome bestuursinstelling van tweede categorie.

6.1

Voorstelling van de algemene rekening 2018

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
14.691.320
4.413.282
36.680.727
34.793.174
32.340.681
4.340.046

(in euro)

138

Die controleurs mochten hun voertuig uitsluitend in dienstverband gebruiken en niet voor persoonlijke doeleinden,
waardoor ze zich telkens van thuis naar het werk moesten begeven.

139 Nr

. 2011/2.

140

Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen.

141

Gewestelijk Agentschap voor Handel.

142

Brussels Agentschap voor de Onderneming.

143

Dienst Brussel Invest & Export van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

144

Ordonnantie van 18 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het
Bedrijfsleven.
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6.2

Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende reden.
De schuld voor vakantiegeld voortvloeiend uit de prestaties die in de loop van het boekjaar
2018 werden geleverd, werd wel in de algemene boekhouding geregistreerd, maar werd niet
budgettair aangerekend in de uitvoeringsrekening van de begroting.
Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat van boekjaar 2018 voor 1.657.288 euro over‐
schat.
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


Er werd geen fysieke inventaris van de vaste activa gemaakt bij het afsluiten van boekjaar
2018. Die procedure moet bij het opstellen van de rekeningen echter de zekerheid geven
dat die balansrubriek correct boekhoudkundig gewaardeerd is.



Bureaumaterieel werd verkeerdelijk geboekt bij de kosten. Gezien de aard van het ma‐
terieel en het bedrag, had het moeten worden geboekt bij de materiële vaste activa. Dat
leidt tot een onderschatting van het boekhoudkundig resultaat ten belope van 28.432
euro.



Artikel 18, § 2, van de ordonnantie houdende de oprichting van het BAOB bepaalt het
volgende: ‘De Regering draagt aan het Agentschap de goederen, rechten en plichten over
met betrekking tot de opdrachten van de dienst Brussel Invest & Export (BI&E) van de
Administratie’.
Uit de analyse van de boekingen in de boekhouding van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel (GOB) en in de boekhouding van het BAOB komt een interpretatieverschil naar
voren met betrekking tot deze overdracht.
De GOB saldeerde in zijn rekeningen de vaste activa, vorderingen en schulden in ver‐
band met de opdrachten van BI&E. Met betrekking tot de saldi op de bankrekeningen
van de economische en handelsattachés (EHA) blijft een vordering van 2.148.009 euro
openstaan in de rekeningen van de GOB145. Uit voorzorg heeft de GOB een waardever‐
mindering geboekt ten belope van eenzelfde bedrag.
Het BAOB interpreteert artikel 18, § 2, anders dan de GOB en heeft geen schuld ten op‐
zichte van de GOB geboekt, maar een uitzonderlijke opbrengst van 2.207.245 euro die
overeenstemt met het totaalbedrag van de inbreng (vaste activa, vorderingen en schul‐
den in verband met de opdrachten van BI&E en de saldi van de bankrekeningen van de
EHA).
Parallel legde het BAOB een voorziening aan ten belope van het totaalbedrag van deze
inbreng, in afwachting van een formele beslissing van de regering omtrent de overdracht
van het patrimonium van BI&E.

145

De GOB is van oordeel dat de door de EHA beheerde bankrekeningen werden geopend op zijn naam en niet op naam
van BI&E, en dat ze niet binnen het toepassingsdomein van artikel 18, § 2, van de voornoemde ordonnantie vallen.
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Het Rekenhof stelde verschillende boekingsproblemen vast in verband met de afgren‐
zing.
o

Bepaalde kosten (180.967 euro) en opbrengsten (179.438 euro) werden verkeerde‐
lijk geboekt in de overlopende rekeningen in plaats van respectievelijk te worden
geregistreerd bij de te ontvangen facturen en de op te stellen facturen. Bovendien
werden ze niet budgettair aangerekend.

o

Het beginsel van de boekhoudkundige afgrenzing wordt niet strikt toegepast.
Een aantal facturen die dateren van 2018 en betrekking hebben op prestaties aan‐
gaande dat boekjaar werden geregistreerd op boekjaar 2019. Bijgevolg werden het
economische resultaat en het begrotingsresultaat 73.538 euro te hoog geraamd.
De opbrengsten die gekoppeld zijn aan het doorfactureren van de kosten voor de
deelname aan een in 2019 gepland event, werden niet geboekt op de overlopende
rekening Over te dragen opbrengsten. Dat leidt tot een overschatting van het eco‐
nomisch resultaat 2018 ten belope van 127.575 euro.
Een aantal kosten van alle aard met betrekking tot boekjaar 2019 en ten belope van
226.543 euro in totaal werden niet geregistreerd op de overlopende rekening Over
te dragen kosten, maar volledig opgenomen bij de kosten betreffende boekjaar
2018. Bijgevolg werd het economisch resultaat 226.543 euro te laag geschat.

o

De boeking van de in 2018 betaalde schijven voor de subsidie REREB‐Resilient Re‐
tail for Brussels is niet in overeenstemming met de door de instelling vastgelegde
waarderingsregels. Een aantal voorschotten ten belope van 31.721 euro werden ge‐
boekt bij de opbrengsten terwijl de voorwaarden voor de vaststelling van de rech‐
ten niet vervuld waren. Bijgevolg werden de opbrengsten 31.721 euro te hoog ge‐
raamd.

o

Een aantal kosten werden dubbel geboekt en betaald, waardoor de rekening van
het economisch resultaat en het begrotingsresultaat 33.941 euro te laag werd ge‐
raamd.



Het uitstaand bedrag van de vastleggingen stemt niet overeen met de werkelijke vast‐
leggingen die niet waren vereffend op 31 december 2018. Het BAOB analyseerde dat uit‐
staand bedrag nadat de rekening 2018 was afgesloten. Uit dat onderzoek blijkt dat het
uitstaand bedrag op 31 december 2018 1.404.517 euro te hoog geraamd was.



Het toezichthoudend orgaan bezorgde de jaarlijkse beheerrekening van de rekenplich‐
tigen niet aan het Rekenhof voor boekjaar 2018.



Het jaarlijks samenvattend overzicht van de vastleggingen werd niet overgezonden aan
het Rekenhof voor boekjaar 2018.
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6.3

Andere commentaar uit het controleverslag

De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.


Het agentschap moet de nodige internecontrolemaatregelen nemen om te waarborgen
dat aan elke juridische verbintenis een boekhoudkundige vastlegging voorafgaat bij alle
uitgaven waarvoor een gewone vastlegging moet gebeuren.



Het BAOB kent een bedrijfswagen toe aan acht contractuele personeelsleden, waarvoor
een fiscaal voordeel in natura wordt ingehouden. Het gebruik van die bedrijfswagens
wordt niet omkaderd door een geharmoniseerd reglement van het BAOB, maar wordt
geregeld door de instructies die golden bij het BAO en bij Atrium.

7

Brussels
Hoofdstedelijk
(algemene rekening 2018)

Parkeeragentschap

Het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (parking.brussels) is een autonome be‐
stuursinstelling van tweede categorie die werd opgericht bij authentieke akte van 12 januari
2011 ter uitvoering van de ordonnantie van 22 januari 2009146. Het agentschap heeft de vorm
van een publiekrechtelijke naamloze vennootschap waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Ge‐
west de enige aandeelhouder is.
De opdracht van het agentschap bestaat erin het parkeerbeleid van het gewest uit te voeren
en toe te zien op de goede werking ervan. Eind 2018 bestonden de activiteiten van het agent‐
schap voor het grootste deel uit controles en uit de inning van de gewestelijke parkeerretri‐
butie op het grondgebied van zeven gemeenten147.

7.1

Voorstelling van de algemene rekening 2018

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
14.616.965
76.120
26.768.706
23.791.593
21.333.854
5.434.852

(in euro)

7.2

Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2018.

146

Artikel 25, § 1, van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting
van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.

147

Sint‐Agatha‐Berchem (sinds 2014), Sint‐Jans‐Molenbeek en Ganshoren (sinds 2015), Vorst (sinds 2016), Anderlecht
(sinds 2017), Jette en Evere (sinds 2018).
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Het Rekenhof formuleert een afkeurend oordeel als het, na voldoende en geschikte controle‐
informatie te hebben verkregen, tot de conclusie komt dat afwijkingen afzonderlijk of geza‐
menlijk van materieel belang zijn voor de financiële overzichten en er een diepgaande in‐
vloed op hebben.
Het afkeurend oordeel wordt verantwoord door de volgende redenen.


Door tekortkomingen in de software waarmee de parkeerretributies de voorbije jaren
werden beheerd, werd het totaal van de vorderingen van forfaitaire parkeerretributies
en administratieve boetes 2,5 miljoen euro te laag geschat ten opzichte van de gegevens
in de software.



De gemeenten die zelf instaan voor de controles en voor de inning van parkeerretributies
hebben niet allemaal hun jaaropgaven bezorgd van de kosten en ontvangsten die met
die opdrachten gepaard gaan. Volgens de schatting van het Rekenhof op basis van de
bevestigde bedragen van de opgaven die de voorbije jaren werden overgezonden, leidden
die vertragingen ertoe dat de schuldvorderingen en ontvangsten 2,7 miljoen euro te laag
werden geraamd.



De huur van de software waarmee de parkeercontroles beheerd worden (1,51 miljoen
euro) heeft het agentschap aangerekend op een uitgave met economische code 91.70
(buiten het vorderingensaldo) in plaats van code 12.11.



Geannuleerde vorderingen van parkeerontvangsten die als oninvorderbaar werden be‐
schouwd, heeft het agentschap niet aangerekend op de begroting en de annuleringen
vloeiden niet voort uit een beslissing van de raad van bestuur, wat indruist tegen artikel
49 van de OOBBC. Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat 1.477.132 euro te hoog
geraamd.



De voorzieningen voor kosten in verband met de teruggave van parkeerontvangsten aan
de gemeenten zijn 644 duizend euro te hoog geraamd omdat de berekeningsmethode
geen rekening houdt met de toekomstige invorderingskosten van nog niet geïnde ont‐
vangsten, die zullen moeten worden afgetrokken van de bedragen die aan de gemeenten
moeten worden teruggegeven. Als gevolg daarvan is het boekhoudkundig resultaat te
laag geraamd ten belope van eenzelfde bedrag.



Omdat de parameters van het nieuwe boekhoudprogramma niet correct waren inge‐
steld, worden de van de gemeenten overgenomen parkeermeters afgeschreven over een
periode van tien jaar vanaf de datum van overname, alsof ze in nieuwstaat waren over‐
genomen. Tot het boekjaar 2017 hield de resterende afschrijvingsduur echter rekening
met de datum van ingebruikname door de gemeenten. Als gevolg daarvan zijn de activa
en het boekhoudkundig resultaat 597 duizend euro te hoog geraamd.
Bovendien werden inrichtingen van gehuurde goederen 65 duizend euro te laag geraamd
omdat ze over een periode van vijf jaar worden afgeschreven in plaats van over de reste‐
rende huurperiode of over dezelfde periode als inrichtingen van eigen goederen. Als ge‐
volg daarvan zijn de activa en het boekhoudkundig resultaat te laag geraamd ten belope
van eenzelfde bedrag.



Diverse stukken die het agentschap geboekt heeft bij de te ontvangen facturen werden
ten onrechte niet aangerekend op de begroting. Het gaat om een bedrag van
147.767 euro. Bovendien heeft het agentschap nagelaten een bedrag van 81.325 euro aan
te ontvangen facturen te boeken. Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat
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229.092 euro te hoog geraamd en is het boekhoudkundig resultaat 81.325 euro te hoog
geraamd.


De regularisatie van de fiscale voorafbetalingen heeft het agentschap geboekt in minde‐
ring van de kosten van het boekjaar, maar werd niet aangerekend op de begroting. Als
gevolg daarvan is het begrotingsresultaat 199.687 euro te laag geraamd.



De terugbetaling van door de gemeenten betaalde excedentaire voorschotten uit vorige
jaren heeft het agentschap geboekt in mindering van de ontvangsten, in plaats van als
uitgaven te registreren. Die boekingswijze heeft geen invloed op het begrotingsresultaat,
maar miskent het begrotingsprincipe dat compensaties tussen ontvangsten en uitgaven
verbiedt en leidt tot een verkeerde samentrekking van de uitgaven en de ontvangsten
van boekjaar 2018 ten belope van 538.531 euro.



De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen werden vermeld in het over‐
zicht van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, maar ze werden
niet geboekt in de rekeningen van klasse 0. Bovendien is het bedrag van de hoofdelijke
borg van de enige aandeelhouder (het gewest) 3,46 miljoen euro te laag geraamd omdat
enkel de leningen van het agentschap erin zijn opgenomen in plaats van alle verplich‐
tingen van het agentschap.Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, ves‐
tigt het Rekenhof de aandacht op de volgende punten.

De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.


Ingevolge een rekenfout werd de op 31 december 2018 geboekte schuld voor vakantiegeld
15.915 euro te hoog geraamd.
De schulden voor vakantiegeld, gecorrigeerd ten opzichte van de al vernoemde fout
(394.085 euro) en voor niet‐opgenomen dagen vakantie (78.376 euro), die voortvloeien
uit de prestaties die in de loop van het boekjaar 2018 werden geleverd, heeft het agent‐
schap wel in de algemene boekhouding geregistreerd, maar er volgde geen budgettaire
aanrekening in de rekening van uitvoering van de begroting (RUB). Het agentschap heeft
daarentegen in zijn RUB 2018 het bedrag aangerekend van het vakantiegeld voor het
boekjaar 2017 dat in 2018 werd betaald (380.890 euro). Die aanrekeningswijze is strijdig
met artikel 36 van de OOBBC: het recht op vakantiegeld en op niet‐opgenomen dagen
vakantie moet immers ten voordele van de personeelsleden worden vastgesteld op 31
december van elk boekjaar.
Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat van boekjaar 2018 te hoog geraamd ten
belope van de schulden voor vakantiegeld en voor niet‐opgenomen dagen vakantie die
het agentschap bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boekhouding heeft ge‐
boekt, namelijk 472.461 euro. Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd, heeft dat
echter een beperkte impact op het vorderingensaldo van de instelling.



De aan te rekenen kosten zijn 57 duizend euro te laag geraamd, waardoor het boekhoud‐
kundige resultaat te hoog geraamd is ten belope van datzelfde bedrag.



De intresten (43.943 euro) van leningen die op 31 december 2018 op vervaldag komen,
werden pas in 2019 betaald. Als gevolg daarvan is het begrotingsresultaat te hoog ge‐
raamd ten belope van dat bedrag.
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Bedragen die moeten terugvloeien naar de gemeenten en waarvan de stortingen werden
opgeschort door de raad van bestuur, werden niet vereffend. Als gevolg daarvan is het
begrotingsresultaat 31.880 euro te hoog geraamd.



De jaarlijkse beheerrekeningen voor de boekjaren 2011 tot 2017 en de eindebeheerreke‐
ningen van de rekenplichtigen werden niet aan het Rekenhof bezorgd.Andere commen‐
taar uit het controleverslag

7.3

Andere commentaar uit het controleverslag

De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.


Het agentschap beschikt nog steeds niet over een schriftelijke verbintenis van het Ten‐
toonstellingspark van Brussel (Brussels Expo) voor het gebruik van de som van 4 miljoen
euro die in 2016 werd gestort bij de aanleg van een ondergrondse parking op de plaats
van de huidige parking C van de Heizel.



Diverse regeringsbesluiten over het personeel ontbreken of zijn gedeeltelijk verouderd
(taalstelsels, overeenstemming met de besluiten van 2018, functiebeschrijving van par‐
keerstewards, maaltijdcheques, gemeenschappelijke database over het personeel, klach‐
tendienst, ongewenst gedrag, juridische bijstand, medische controle, thuiswerk).



Het agentschap kent aan twee personeelsleden met graad A5 en A4+ een bedrijfswagen
toe, waarvoor een fiscaal voordeel in natura wordt ingehouden. Het Rekenhof stelt ech‐
ter vast dat er geen reglementaire basis bestaat voor de toekenning van dat element als
aanvulling op de bezoldiging.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013148
gelden voor de mandatarissen van het agentschap de rechtspositie en de bezoldigings‐
regeling die van toepassing zijn op de ambtenaren en de contractuele personeelsleden
van het agentschap. Volgens de berekeningen van het Rekenhof bedragen de jaarlijkse
kosten voor die wagens 13.985 euro voor het agentschap.
Het agentschap preciseert dat er eind 2018 nog maar sprake was van één bedrijfswagen.



Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017149 voorziet, was bij
de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd. Het verslag werd integraal gepu‐
bliceerd op de website van het agentschap, maar in de door de regering overgezonden
rekening ontbrak de inventaris van alle overheidsopdrachten die het agentschap sloot.

148

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van
de ambtenaren van Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot
vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de contractuele personeelsleden van het Brussels Hoofdstede‐
lijk Parkeeragentschap en Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten einde de voorwaarden te bepalen waar‐
onder de mandatarissen bij de instellingen van openbaar nut worden aangewezen, ter uitvoering van artikel 35 van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013 houdende het administratief statuut en de bezoldigings‐
regeling van de ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.
149

Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen.
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8

Leefmilieu Brussel (algemene rekening 2018)

Leefmilieu Brussel (LB)150 is een autonome bestuursinstelling van eerste categorie, opgericht
bij koninklijk besluit van 8 maart 1989.

8.1

Voorstelling van de algemene rekening 2018

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
124.452.101
10.666.649
154.120.036
155.813.747
148.194.480
5.925.556

(in euro)

8.2

Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende reden.
1.201.147 euro aan begrotingsuitgaven van 2018 werden naar boekjaar 2019 overgedragen bij
gebrek aan beschikbare begrotingskredieten of voorafgaande vastleggingen.
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


LB heeft verschillende overeenkomsten voor gesubsidieerde betrekkingen met Actiris
gesloten. Volgens de berekeningen van LB zou Actiris nog een bedrag van meer dan 1,2
miljoen euro moeten betalen voor de periode van 1998 tot 2018. Actiris heeft
voorzieningen aangelegd ten belope van dat volledige bedrag tijdens de boekjaren 2017
en 2018.
Ondanks de ontmoeting tussen de beheerdiensten van beide instellingen in november
2016 kon de zaak niet in der minne geregeld worden. Bijgevolg heeft LB Actiris voor de
rechtbank van eerste aanleg van Brussel gedaagd in 2018, om de betaling te bekomen
van de bedragen waarvan LB meent dat ze haar verschuldigd zijn.
Rekening houdend met de mogelijke gevolgen voor de geconsolideerde rekening van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de economische boekhouding en de
begrotingsboekhouding van Actiris en van LB, beveelt het Rekenhof beide instellingen
evenals de gewestelijke boekhouder al jaren aan hun standpunten in overeenstemming
te brengen en de nodige corrigerende schrifturen te boeken. Het gewest zal immers via
deze twee instellingen een kost/uitgave van 1,2 miljoen euro moeten dragen.
Dit gebrek aan samenwerking zal er enkel toe leiden dat de gewestelijke entiteit
advocaten‐ en procedurekosten moet betalen, ongeacht de juridische uitkomst.

150

Ordonnantie van 3 mei 2018 tot wijziging van de benaming van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
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LB heeft geen voorzieningen aangelegd voor de lopende geschillen met ontslagen per‐
soneelsleden, terwijl haar waarderingsregels daarin voorzien. De voorzieningen zijn bij‐
gevolg 104.000 euro onderschat op 31 december 2018.



De schuld voor vakantiegeld (2.531.864 euro), die voortvloeit uit de prestaties die in de
loop van boekjaar 2018 werden geleverd, heeft LB wel in de algemene boekhouding ge‐
registreerd, maar er volgde geen budgettaire aanrekening in de rekening van uitvoering
van de begroting (RUB). LB heeft daarentegen in haar RUB 2018 het bedrag aangerekend
van het vakantiegeld voor boekjaar 2017 dat in 2018 werd betaald, namelijk 2.338.554
euro.
Die aanrekeningswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. Het recht op vakantie‐
geld wordt immers ten voordele van de personeelsleden van de instelling elk boekjaar
op 31 december vastgesteld.
Het begrotingsresultaat van boekjaar 2018 is bijgevolg overschat ten belope van de
schuld voor vakantiegeld die LB bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boek‐
houding heeft geboekt, namelijk 2.531.864 euro. Als die onregelmatigheid wordt gecor‐
rigeerd, heeft dat echter een beperkte impact op het vorderingensaldo van de instelling.



LB houdt zich niet aan de voorschriften van artikel 36 van de OOBBC in verband met
de budgettaire cut off, noch bij de uitgaven (2.145.265 euro), noch bij de ontvangsten
(110.017 euro), omdat de instelling de richtlijnen volgt die vervat zijn in de omzendbrief
van de minister van Begroting.



De jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige voor boekjaar 2018 werd niet aan het
Rekenhof bezorgd door het toezichthoudend orgaan.

8.3

Andere commentaar uit het controleverslag

De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.


LB moet de nodige internecontrolemaatregelen toepassen om te garanderen dat aan elke
juridische verbintenis een boekhoudkundige vastlegging voorafgaat.



LB kon niet aantonen dat het tanken intern wordt gecontroleerd. In 2019 heeft de instel‐
ling een aantal acties ondernomen om de interne controle van het brandstofverbruik per
wagen te verbeteren, of zal ze dat nog doen.



LB kent de directeur‐generaal een bedrijfswagen toe. De minister belast met Leefmilieu
en Energie keurde die toekenning goed in een brief van 22 oktober 2013.
Er bestaat echter geen reglementaire basis voor de toekenning van dat element als aan‐
vulling op de bezoldiging.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018151
gelden voor LB de rechtspositie en de bezoldigingsregeling die van toepassing zijn op de

151
Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling
van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de rechts‐
positie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brus‐
sels Hoofdstedelijk Gewest.
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ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van
het gewest. Volgens de berekeningen van het Rekenhof bedragen de jaarlijkse kosten
voor die wagens 8.575 euro voor de instelling152.
Het Rekenhof merkt op dat ieder voordeel dat wordt toegekend buiten het personeels‐
statuut, dient te berusten op een reglementaire basis die de regering heeft goedgekeurd
en die voorziet in objectieve, transparante en homogene toekenningsvoorwaarden.

9

Brussel Gas Elektriciteit (algemene rekening 2018)

Brussel Gas Elektriciteit (Brugel) is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie153
die werd opgericht bij de ordonnantie van 14 december 2006154. Brugel is de gewestelijke
autoriteit voor de regulering van de energiemarkt.

9.1

Voorstelling van de algemene rekening 2018

De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
5.362.124
440.358
4.324.737
4.085.301
3.850.314
474.423

(in euro)

9.2

Oordeel van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende reden.
Een totaalbedrag van 104.551 euro (waaronder 59.819 euro overeenkomstig de omzendbrief
betreffende de afsluiting, maar in strijd met de OOBBC) aan uitgaven voor de aankoop van
goederen en diensten met betrekking tot boekjaar 2018, werd ten onrechte aangerekend op
de begrotingskredieten van 2019.

152

Huurkosten en afschrijvingslasten.

153

In tegenstelling tot bij de overige autonome bestuursinstellingen van tweede categorie wordt de begroting niet recht‐
streeks opgemaakt door de raad van bestuur, maar wordt ze vastgelegd door het parlement op voorstel van voornoemde
raad.

154
Artikel 30bis, § 1, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brus‐
sels Hoofdstedelijk Gewest, ingevoegd bij de ordonnantie van 14 december 2006 tot wijziging van de ordonnanties van
19 juli 2001 en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het Brussels Hoofd‐
stedelijk Gewest en tot opheffing van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op een minimumleve‐
ring van elektriciteit en de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van de
schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik, en gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging
van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
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Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


De te ontvangen facturen werden 8.632 euro te hoog geraamd. De verrichtingen met
betrekking tot de te ontvangen facturen op 31 december 2017 werden immers niet weg‐
geboekt in het begin van boekjaar 2018, bij de effectieve ontvangst van de facturen.



Het Rekenhof heeft de volgende jaarafgrenzingsproblemen geïdentificeerd.

10

o

De dotatie voor goed financieel beheer die in 2019 werd gestort in het raam van de
centralisatie van de gewestelijke thesaurieën en die werd berekend op basis van de
financiële stromen en de thesaurievooruitzichten voor 2018 (8.424 euro) werd in het
boekjaar 2019 bij de opbrengsten opgenomen terwijl die opbrengst volledig onder
het boekjaar 2018 valt.

o

De schuld voor vakantiegeld (84.332 euro), die voortvloeit uit de prestaties die in de
loop van het boekjaar 2018 werden geleverd, werd wel in de algemene boekhouding
geregistreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening
van uitvoering van de begroting (RUB). De instelling heeft daarentegen in haar RUB
2018 het bedrag aangerekend van het vakantiegeld in verband met het boekjaar 2017
dat in 2018 werd betaald (76.771 euro).

Brusoc (algemene rekening 2018)

Brusoc is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, een naamloze vennoot‐
schap die voortkwam uit de wijziging op 12 november 2001 van het maatschappelijk doel van
de vennootschap United Team Management (UTM), die werd opgericht bij akte van 9 de‐
cember 1998 en die op de afsluitdatum van de rekeningen 100 % eigendom was van de Ge‐
westelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB).
De opdracht van Brusoc bestaat erin de creatie en de ontwikkeling van zeer kleine onderne‐
mingen te ondersteunen en de initiatieven van sociale economische integratie van het ge‐
west te steunen.

10.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (verlies)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
14.169.903
-180.532
4.541.057
2.948.018
2.948.018
1.593.039

(in euro)

10.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een goedkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2018.
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Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


De waardering van de financiële deelnemingen van Brusoc op basis van het eigen ver‐
mogen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van het koninklijk besluit
van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de fede‐
rale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeen‐
schapscommissie, zou leiden tot een bedrag van 391.384,39 euro. Op basis van het voor‐
zichtigheidsbeginsel boekt Brusoc echter geen meerwaarden op haar deelnemingen en
waardeert ze op basis van de aankoopwaarde ervan, zoals vastgelegd in de bepalingen
van het besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen
dat van toepassing is op Brusoc, maar zonder de in artikel 57 van dat besluit omschreven
mogelijkheid te benutten om meerwaarden toe te passen. Dat verschil inzake boekhoud‐
kundige referentiesystemen leidt tot een onderschatting van de financiële vaste activa
aan actiefzijde, alsook van de herwaarderingsmeerwaarden aan passiefzijde ten belope
van 274.384 euro.



De openstaande vorderingen betreffende de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (BHG) zijn 185.200 euro te hoog geraamd, want Brusoc beschikt niet over ele‐
menten die het mogelijk maken de rechten vast te stellen aangaande de saldi van die
subsidies bij de afsluiting van het boekjaar.



Het saldo van de subsidies die het BHG niet heeft betaald (7.050.915 euro), is niet ver‐
meld bij de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.



De uitvoeringsrekening van de begroting is niet opgesteld in dezelfde vorm als de begro‐
ting.



Brusoc heeft nagelaten om niet‐volstorte schijven (10.787 euro) van leningen die het in
2018 heeft toegestaan, budgettair aan te rekenen bij de vastleggingsuitgaven op het boek‐
jaar 2018.



De jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige werd niet aan het Rekenhof bezorgd.



De annulering van vastgestelde rechten voor de oninvorderbare leningen werd niet ter
beslissing voorgelegd aan het beheerorgaan, wat strijdig is met de bepalingen van artikel
49 van de OOBBC.

10.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerking is niet in het verslag over de certificering van de rekeningen opge‐
nomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de betrokken
ministers heeft bezorgd.
Onder verwijzing naar artikel 26 van haar gecoördineerde statuten, dat stelt dat het mandaat
van de bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend, heeft Brusoc nagelaten voor het boekjaar
2018 het verslag te publiceren waarin de bepalingen van artikel 7 van de ordonnantie van
14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de
Brusselse openbare mandatarissen voorzien.
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11

Brussel Preventie en Veiligheid (algemene rekening 2018)

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) is een autonome bestuursinstelling van eerste catego‐
rie, opgericht door de ordonnantie van 28 mei 2015155.
Het hoofddoel van BPV is het preventie‐ en veiligheidsbeleid in het Brussels Gewest te coör‐
dineren. Haar opdrachten bestaan er ook in het globaal veiligheids‐ en preventieplan en het
jaarverslag van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid uit te werken, toe‐
zicht uit te oefenen op de budgetten van de politiezones en het samenbrengen van de admi‐
nistratieve diensten van die politiezones aan te moedigen.

11.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
113.903.656
27.697.772
124.828.409
79.413.898
106.600.325
18.228.084

(in euro)

11.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een goedkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2018.
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


BPV heeft een afschrijvingspercentage van 20 % toegepast op de activa van rubriek 26
Overige materiële vaste activa, terwijl haar waarderingsregels voorzien in een percentage
van 10 %. De afschrijvingskosten 2018 zijn 481.360 euro overschat.



De rekening RSZ‐schulden vertoont een debetsaldo van 331.179 euro op 31 december
2018, terwijl op de jaarafrekening van het sociaal secretariaat een saldo van 107.651 euro
vermeld staat. De leveranciersrekening van het sociaal secretariaat vertoont overigens
een creditsaldo van 233.555 euro op 31 december 2018, terwijl in de jaarafrekening van
het sociaal secretariaat geen schulden openstaan.



BPV heeft 114.752 euro kosten voor prestaties 2018 geboekt in de algemene boekhouding
en in de begrotingsboekhouding 2019, terwijl de voorwaarden vervuld waren om de rech‐
ten te kunnen vaststellen in 2018.



BPV heeft bij de kosten 2018 erelonen van een architect voor een totaal van 75.020 euro
geboekt, terwijl ze die bij de activa had moeten boeken. Er wordt bovendien oneigenlijk
gebruik gemaakt van de economische code 1211 Algemene werkingskosten.



De schuld voor vakantiegeld (145.892 euro), die voortvloeit uit de prestaties die in de
loop van het boekjaar 2018 werden geleverd, heeft BPV wel in de algemene boekhouding

155

Ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie‐
en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht.
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geregistreerd, maar er volgde geen budgettaire aanrekening in de rekening van uitvoe‐
ring van de begroting (RUB). BPV heeft daarentegen in haar RUB 2018 het bedrag aan‐
gerekend van het vakantiegeld voor het boekjaar 2017 dat in 2018 werd betaald (84.633
euro). De aanrekeningswijze van het vakantiegeld is strijdig met artikel 36 van de
OOBBC. Het recht op vakantiegeld moet immers ten voordele van de personeelsleden
worden vastgesteld op 31 december van elk boekjaar. Het begrotingsresultaat van boek‐
jaar 2018 is bijgevolg overschat ten belope van de schuld voor vakantiegeld die BPV bij
de afsluiting van het boekjaar in de algemene boekhouding heeft geboekt, namelijk
61.259 euro. Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd, heeft dat echter een beperkte
impact op het vorderingensaldo van de instelling.


BPV heeft een uitstaand bedrag van 107.590.159 euro aan vastleggingen van de Geweste‐
lijke Overheidsdienst Brussel (GOB) overgenomen, terwijl de GOB een bedrag van
108.116.059 euro aan vastleggingen heeft afgeboekt die zouden worden overgenomen
door BPV. De instelling heeft die 525.900 euro aan vastleggingen die niet werden over‐
genomen, niet gerechtvaardigd.



De instelling heeft de bepalingen van de besluiten inzake subsidiëring aan de gemeen‐
ten, de politiezones en de autonome bestuursinstellingen niet systematisch nageleefd.
Zo heeft zij subsidies toegekend terwijl schuldvorderingsverklaringen buiten de termijn
werden bezorgd of terwijl verantwoordingsstukken ontbraken. De instelling heeft de
controles die ze uitvoerde, onvoldoende gedocumenteerd.



De functiescheiding bij de betalingscyclus wordt niet correct verzekerd. De rekenplich‐
tige bereidt de betalingsenveloppes voor, voert deze uit in het systeem voor bankbeta‐
lingen en boekt de bankverrichtingen vervolgens in het boekhoudsysteem. De reken‐
plichtige kan overigens in het bankbetalingssysteem zogenoemde “manuele” stortingen
invoeren en uitvoeren, zonder beperking inzake bedrag en buiten het systeem van de
betalingsenveloppes. Alle taken voor de uitvoering van de betalingen en de boeking er‐
van in de boekhouding toevertrouwen aan één enkel personeelslid, betekent een grote
tekortkoming in de interne controle van BPV en dus in haar controle op het risico op
fraude.



De uitgaven die de beheerder van de voorschotten via de bankrekening uitvoert (ook de
uitgaven via kredietkaarten), worden niet geboekt in de algemene boekhouding en de
begrotingsboekhouding, met uitzondering van de fondsenvoorschotten en overdrachten
naar de centraliserende rekening op het einde van het jaar.

11.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.


De officieel aan het Rekenhof overgezonden algemene rekening stelt de jaarrekening
niet voor overeenkomstig de synthesetabellen van het genormaliseerd boekhoudplan
(GBP), vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 november 2009, maar volgens een
boekhoudplan op basis van het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR).



Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de
transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare manda‐
tarissen voorziet, werd niet als bijlage opgenomen bij de algemene rekening die officieel
aan het Rekenhof werd toegezonden. BPV heeft het echter gepubliceerd op haar website.
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De instelling heeft geen exhaustieve inventaris van de overheidsopdrachten 2018 gepu‐
bliceerd.



BPV kent aan twee openbare mandatarissen van graad A5 een bedrijfswagen toe, waar‐
voor een voordeel van alle aard fiscaal wordt ingehouden. BPV baseert zich voor de toe‐
kenning van een bedrijfswagen op de omzendbrief van 2013 in verband met de dienst‐
voertuigen en persoonlijke dienstvoertuigen van de GOB.
Er bestaat geen reglementaire basis voor de toekenning van dat element als aanvulling
op de bezoldiging.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart
2018156 gelden voor BPV de rechtspositie en de bezoldigingsregeling die van toepassing
zijn op de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar
nut van het gewest. Volgens de berekeningen van het Rekenhof bedragen de jaarlijkse
kosten voor die wagens 12.609 euro voor de instelling157.
Het Rekenhof merkt op dat ieder voordeel dat wordt toegekend buiten het personeels‐
statuut, dient te berusten op een reglementaire basis die de regering heeft goedgekeurd
en die voorziet in objectieve, transparante en homogene toekenningsvoorwaarden.

12

Brussels Planningsbureau (algemene rekening 2018)

Het Brussels Planningsbureau (BPB)158 is een autonome bestuursinstelling van eerste cate‐
gorie, opgericht door de ordonnantie van 29 juli 2015159.
Het BPB kreeg de volgende opdrachten toevertrouwd: analyse van statistieken, evaluatieop‐
drachten, planning en territoriale strategie, sectorale observatie van het grondgebied, sensi‐
bilisering van het publiek en toekenning van subsidies aan de gemeenten en aan vzw’s in het
raam van zijn opdrachten.

12.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
12.668.390
3.760.237
22.606.805
26.123.584
19.401.480
3.205.325

(in euro)

156

Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling
van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de rechts‐
positie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brus‐
sels Hoofdstedelijk Gewest.

157

Huur‐ en afschrijvingskosten.

158

Ook perspective.brussels genoemd.

159

Ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau.
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12.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende redenen.
Een aantal stukken over prestaties van het boekjaar 2018 werden niet op passende wijze ge‐
boekt. Daaruit volgt dat de passiefrekening Te ontvangen facturen 168.653 euro te laag is ge‐
raamd en dat het boekhoudkundig resultaat en het begrotingsresultaat werden overschat
voor eenzelfde bedrag.
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


Kosteloos ontvangen tweedehands IT‐materiaal werd 20.127 euro te hoog geraamd aan‐
gezien het over dezelfde periode werd afgeschreven als nieuw materiaal. Bovendien wer‐
den inrichtingen van gehuurde goederen 24.023 euro te laag geraamd wegens de afschrij‐
ving ervan over een periode van vijf jaar in plaats van over de resterende huurperiode of
over dezelfde periode als inrichtingen van eigen goederen.



De terugbetaling van de bezoldiging van een personeelslid dat werd gedetacheerd naar
het kabinet van een lid van de federale regering, wordt geboekt en aangerekend op basis
van de ontvangen terugbetalingen, en niet op basis van de schuldvorderingsverklarin‐
gen. Dat verschil leidt tot een overschatting van het boekhoudkundig resultaat en van
het begrotingsresultaat ten belope van 50.855 euro bij de afsluiting 2018.



De inhouding van 13,07% op het vakantiegeld, voor een bedrag van 53.967 euro, werd
behouden bij de schulden en niet geboekt als een opbrengst en een ontvangst.



Een bedrag van 999.321 euro voor studie‐ en consultancykosten en kosten inzake IT‐
beheer werd geboekt op een rekening van klasse 60 Handelsgoederen, grond‐ en hulp‐
stoffen in plaats van op een rekening van klasse 61 Diensten en diverse goederen.



Door een rekenfout werd de op 31 december 2018 geboekte schuld voor vakantiegeld
43.583 euro te hoog geraamd.



De schuld voor vakantiegeld, gecorrigeerd ten opzichte van de voornoemde fout
(461.534 euro), die voortvloeit uit de prestaties die in de loop van het boekjaar 2018 wer‐
den geleverd, werd wel in de algemene boekhouding geregistreerd, maar er is geen bud‐
gettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening van uitvoering van de begroting
(RUB). De instelling heeft daarentegen in zijn RUB 2018 het bedrag aangerekend van het
vakantiegeld voor het boekjaar 2017 dat in 2018 werd betaald (412.907 euro). Die aanre‐
keningswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC. Het recht op vakantiegeld moet
immers elk boekjaar op 31 december worden vastgesteld ten voordele van de personeels‐
leden.
Het begrotingsresultaat van boekjaar 2018 is bijgevolg overschat ten belope van de
schuld voor vakantiegeld die bij de afsluiting van het boekjaar in de algemene boekhou‐
ding werd geboekt, namelijk 461.534 euro. Als die onregelmatigheid wordt gecorrigeerd,
zou dat echter een beperkte impact hebben op het vorderingensaldo van de instelling.
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Voor het boekjaar 2017 werden de jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige en
drie trimestriële rekeningen van de beheerder van voorschotten niet aan het Rekenhof
bezorgd.
Voor het boekjaar 2018 werden de jaarlijkse beheerrekening van de rekenplichtige en de
vier trimesteriële rekeningen van de beheerder van voorschotten niet aan het Rekenhof
bezorgd.



Hoewel de bankrekening voor de beheerder van voorschotten die werd geopend op
naam van de instelling, onder de liquide middelen van het BPB valt, worden de verrich‐
tingen die vanop die bankrekening worden uitgevoerd, niet geboekt. Enkel de voorschot‐
ten en de overdracht aan het eind van het jaar worden geregistreerd in de algemene
boekhouding en in de begrotingsboekhouding.
Die boekingswijze is in strijd met artikel 32 van de OOBBC, dat bepaalt dat alle verrich‐
tingen van de entiteit moeten worden geboekt. De fondsenoverdrachten (nettobedrag:
21.255,16 euro) tussen de bankrekeningen beheerd door de centraliserend rekenplichtige
van de uitgaven en de op naam van het BPB geopende bankrekening beheerd door de
beheerders van voorschotten, zijn overigens interne overschrijvingen. Bijgevolg moeten
ze niet worden geboekt bij de kosten of de opbrengsten, noch worden aangerekend bij
de uitgaven of de ontvangsten, aangezien ze geen begrotingsverrichtingen zijn in de zin
van artikel 5 van de OOBBC.



De creditnota’s betreffende uitgaven en de correcties van dubbele budgettaire aanreke‐
ningen werden niet goedgekeurd door een bevoegd ordonnateur.



Het BPB heeft geen fysieke inventaris opgemaakt van zijn vaste activa.



Er werden verschillende fouten inzake boekhoudkundige classificatie vastgesteld ten op‐
zichte van het genormaliseerd boekhoudplan (GBP) van het koninklijk besluit van 10 no‐
vember 2009 (schulden die niet zijn uitgesplitst naargelang de aard ervan en volgens
derde, alsook het uitstaand bedrag van de budgettaire vastleggingen dat niet werd uit‐
gesplitst volgens economische aard).



Bij de uitgaven werden verschillende fouten inzake economische classificatie vastge‐
steld.

12.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerkingen zijn niet opgenomen in het verslag over de certificering van de
rekeningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.


Verschillende uitgaven die werden betaald met een credit‐ of debetkaart, werden niet
a posteriori gevalideerd door de bevoegde ordonnateur of werden niet ter visering voor‐
gelegd aan de controleur van de vastleggingen en van de vereffeningen.



Bij de loonreconciliatie van het boekjaar 2018 heeft de instelling talrijke verschillen tus‐
sen haar algemene balans en het overzicht van haar sociaal secretariaat vastgesteld, ten
belope van in totaal 16.642,70 euro volgens de berekeningen van het Rekenhof. Het Re‐
kenhof stelt echter vast dat de instelling de bron van de verschillen niet heeft kunnen
achterhalen en de oorzaken ervan niet heeft kunnen analyseren.
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Het Rekenhof is van oordeel dat de loonreconciliatie een onontbeerlijke internecontro‐
lemaatregel is en dat de identificatie van eventuele verschillen op zich niet volstaat. Die
verschillen moeten immers het voorwerp uitmaken van een specifieke analyse om de
oorzaken ervan te bepalen.



Het BPB kent aan drie mandatarissen met graad A4 een bedrijfswagen toe, waarvoor een
fiscaal voordeel van alle aard wordt ingehouden. Hoewel in 2019 een schriftelijke proce‐
dure over de bedrijfswagens werd opgesteld, stelt het Rekenhof vast dat er geen regle‐
mentaire grondslag bestaat voor de toekenning ervan bovenop de bezoldiging.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart
2018160 gelden voor het BPB de rechtspositie en de bezoldigingsregeling die van toepas‐
sing zijn op de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellingen van
openbaar nut van het gewest. Volgens de berekeningen van het Rekenhof kosten die
wagens de instelling jaarlijks 20.071 euro.
Het Rekenhof merkt op dat elk buiten het personeelsstatuut toegekend voordeel dient
te berusten op een door de regering goedgekeurde reglementaire basis, die objectieve,
transparante en homogene toekenningsvoorwaarden omvat.

13

Centrum voor Informatica
(algemene rekening 2018)

voor

het

Brusselse

Gewest

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is een autonome bestuurs‐
instelling van eerste categorie die werd opgericht door de wet van 21 augustus 1987161.

13.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
38.104.376
1.090.459
54.150.807
52.241.838
54.150.807
0

(in euro)

13.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.

160
Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling
van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de rechts‐
positie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brus‐
sels Hoofdstedelijk Gewest.
161

Wet tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende
bepalingen betreffende het Brusselse Gewest.
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Het voorbehoud wordt verantwoord aan de hand van de volgende reden.
Het CIBG heeft in 2018 in de algemene boekhouding kosten geboekt ten belope van een ge‐
ïdentificeerd bedrag van 795.211 euro zonder die aan te rekenen als begrotingsuitgaven. Die
uitgaven werden aangerekend in de rekening van uitvoering van de begroting 2019.
Zonder afbreuk te doen aan bovenvermeld oordeel vestigt het Rekenhof de aandacht op het
volgende punt:


De instelling heeft per vergissing twee keer dezelfde factuur geboekt bij over te dragen
kosten. De over te dragen kosten zijn bijgevolg 249.818 euro te hoog geschat terwijl de
diensten en diverse goederen voor eenzelfde bedrag te laag geschat zijn.



Het Rekenhof heeft de volgende jaarafgrenzingsproblemen geïdentificeerd.



o

De dotatie voor goed financieel beheer die in 2019 werd gestort in het raam van de
centralisatie van de gewestelijke thesaurieën en die werd berekend op basis van de
financiële stromen en de thesaurievooruitzichten voor 2018 (16.238,76 euro) werd in
het boekjaar 2019 bij de opbrengsten opgenomen terwijl die opbrengst volledig on‐
der het boekjaar 2018 valt.

o

In 2018 werden facturen ten belope van een geïdentificeerd bedrag van 5.299,71 euro
niet in de algemene boekhouding geregistreerd, terwijl ze betrekking hebben op
kosten die op dat boekjaar hadden moeten worden geboekt.

o

De schuld voor vakantiegeld (17.963 euro), die voortvloeit uit de prestaties die in de
loop van het boekjaar 2018 werden geleverd, werd wel in de algemene boekhouding
geregistreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening
van uitvoering van de begroting (RUB). De instelling heeft daarentegen in zijn RUB
2018 het bedrag aangerekend van het vakantiegeld in verband met het boekjaar 2017
dat in 2018 werd betaald (29.496 euro).

De instelling maakt niet systematisch een fysieke inventaris om de boekhoudkundige
inventaris te bevestigen. Doordat een volledige fysieke inventaris ontbreekt, kan men
zich er niet van vergewissen dat de activa in de balans van de instelling aanwezig zijn en
volledig zijn.
De informatie over de opgemaakte fysieke inventarissen komt overigens niet altijd tot
bij het departement boekhouding om de rekeningen in overeenstemming te brengen
met de inventarisgegevens.

13.3 Anderecommentaar uit het controleverslag
De volgende opmerking is niet in het verslag over de certificering van de rekeningen opge‐
nomen maar werd enkel vermeld in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling
en de betrokken ministers heeft toegezonden.
De entiteit kent aan twee mandatarissen een bedrijfswagen toe waarvoor een fiscale afhou‐
ding voor voordeel in natura gebeurt.
Die voertuigen worden de mandatarissen ter beschikking gesteld op basis van een interne
omzendbrief van het CIBG in verband met het gebruik van dienstvoertuigen. Het Rekenhof
stelt echter vast dat er geen reglementaire grondslag bestaat voor de toekenning van dat
element als aanvulling op de bezoldiging.
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Ter herinnering, op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21
maart 2018 gelden voor het CIBG de rechtspositie en de bezoldigingsregeling die van toepas‐
sing zijn op de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellingen van open‐
baar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Volgens de door het Rekenhof uitgevoerde berekeningen bedragen de jaarlijkse kosten met
betrekking tot die wagens 9.161,28 euro voor de instelling.

14

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (algemene rekening 2018)

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) wordt
geregeld door de ordonnantie van 8 september 1994162 en is in het licht van de OOBBC een
autonome instelling van tweede categorie.

14.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
2.304.359
147.169
2.956.067
2.807.961
2.807.961
148.106

(in euro)

14.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een goedkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2018.
Zonder afbreuk te doen aan bovenvermeld oordeel vestigt het Rekenhof de aandacht op het
volgende punt.
De officieel aan het Rekenhof overgezonden algemene rekening wordt niet voorgesteld over‐
eenkomstig de synthesetabellen van het genormaliseerd boekhoudplan (GBP) dat werd vast‐
gelegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2009, maar volgens een boekhoudplan op
basis van het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR).

15

Brussels Waarborgfonds (algemene rekening 2018)

Het Brussels Waarborgfonds (BWF) is een autonome bestuursinstelling van tweede catego‐
rie, opgericht door de ordonnantie van 22 april 1999163.

162

Ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofd‐
stedelijk Gewest.
163

Ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en hou‐
dende oprichting van het Brussels Waarborgfonds.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 103

De opdracht van het BWF bestaat erin waarborgen te verlenen aan leningen die kredietin‐
stellingen hebben toegekend volgens de voorwaarden die de ordonnantie definieert.

15.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
3.360.082
162.199
1.613.925
1.055.079
1.055.079
558.846

(in euro)

15.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende reden.
Het boekhoudkundig resultaat en het begrotingsresultaat zijn 153.951 euro te hoog geraamd
omdat werd nagelaten bij de schulden het minimale bedrag van de toekomstige bijdrage van
het BWF in te schrijven die het gevolg is van de opzegging van een krediet. Over dat krediet
werd een afrekeningsakkoord gesloten waarmee het BWF instemde, waardoor een deel van
de BWF‐waarborg opvraagbaar wordt. Bovendien is dat minimale bedrag meegeteld bij de
berekening van het uitstaand bedrag aan verleende waarborgen, waardoor dat 153.951 euro
te hoog is geraamd.
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


De opbrengsten van het boekjaar zijn overschat en de boeking van de gewestelijke sub‐
sidies als opbrengsten is onderschat. Beide zijn het gevolg van de manier waarop de pre‐
mies voor het verlenen van de BWF‐waarborg werden geboekt (de premies werden niet
gespreid over de looptijd van de verleende waarborgen). Als gevolg daarvan is het boek‐
houdkundig resultaat overschat ten belope van een bedrag van 8.608 euro.



Het uitstaand bedrag aan verleende waarborgen is overschat ten belope van een bedrag
van 77.333 euro omdat werd nagelaten terugbetalingen te boeken die werden uitgevoerd
na de opzegging van een gewaarborgd krediet.



De begrotingsboekhouding wordt niet geïntegreerd en simultaan met de algemene
boekhouding gevoerd.



Het toezichthoudend orgaan heeft de jaarlijkse beheerrekeningen voor de jaren 2008 tot
2018 en de eindebeheerrekening op 30 juni 2016 van de rekenplichtigen niet aan het Re‐
kenhof bezorgd.



De controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen die zijn aangewezen bij de Ge‐
westelijke Overheidsdienst Brussel, vervullen de taken niet die de regering hun toever‐
trouwt voor het BWF. Bijgevolg werd het jaarlijks samenvattend overzicht van de vast‐
leggingen niet bezorgd aan het Rekenhof voor de boekjaren 2013 tot 2018.
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15.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerkingen zijn niet opgenomen in het verslag over de certificering van de
rekeningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.


Noch het BWF, noch de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (in het
raam van het operationeel beheer) hebben formeel een gedelegeerde ordonnateur, een
boekhouder of een rekenplichtige aangesteld, wat strijdig is met artikel 89 van de
OOBBC.



In strijd met artikel 68 van de OOBBC vertrouwde het BWF zijn financiële rekeningen
niet toe aan de kassier van het gewest, noch sloot het een centralisatieovereenkomst met
het Financieel Coördinatiecentrum, die het mogelijk zou hebben gemaakt de geweste‐
lijke overheidsschuld met 3.360.082 euro te verminderen.



Welke kredietverrichtingen en personen in aanmerking komen voor een waarborg door
het BWF, wordt gedefinieerd met een verwijzing naar een wet die is opgeheven sinds
2005164. De algemene reglementen van het BWF165 omschrijven de verrichtingen en per‐
sonen die in aanmerking komen, niet meer door te verwijzen naar de wet van 4 augustus
1978, naar de ordonnanties van 1 april 2004, 13 december 2007 of 3 mei 2018166. Bijgevolg
bestaat het risico dat sinds 2004 waarborgen zijn toegekend die niet in overeenstemming
zijn met de voorwaarden die de wet van 1978 oplegt.



De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn allemaal verlopen, met uitzon‐
dering van het mandaat van de voorzitter. Op 31 mei 2019 had de regering noch de man‐
daten vernieuwd, noch opvolgers benoemd167.

16

Woningfonds van het
(algemene rekening 2018)

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WBHG) is een coöperatieve ven‐
nootschap die werd opgericht in 1989 door de gezinsbeweging, met name La Ligue des Fa‐
milles en de Gezinsbond.
De maatschappelijke doelstelling van het WBHG bestaat erin ten aanzien van zijn doelpu‐
bliek het grondrecht van eenieder om een menswaardig leven te leiden, te vrijwaren (artikel
23 van de Grondwet). Dat houdt het recht in op een behoorlijke woning.
Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van zijn maatschappelijke
doelstelling onderneemt het WBHG acties van openbaar nut en biedt het aan gezinnen met
een gemiddeld of bescheiden inkomen hypothecaire kredieten aan, alsook verrichtingen van

164

Artikel 7 van de al vernoemde ordonnantie van 22 april 1999 verwijst naar de artikelen 1, 2 en 4 van de wet van 4 augus‐
tus 1978 tot economische heroriëntering. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd die wet echter met ingang van
15 november 2005 opgeheven door artikel 19 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor
de algemene investeringen ten gunste van de micro‐, kleine of middelgrote ondernemingen.
165

Die reglementen berusten op de regeringsbesluiten van 5 april 2004, 18 juni 2008 en 20 juni 2013.

166

Organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie.
Ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen.

167

Op grond van artikel 12 van de al vernoemde ordonnantie van 22 april 1999 blijven de leden van de raad van bestuur
hun functie uitoefenen tot hun mandaat wordt vernieuwd of tot er een benoeming komt.
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bouw‐renovatie‐verkoop, huurhulp, tussenkomst bij de samenstelling van een huurwaar‐
borg in de vorm van een krediet of via het mutualistisch fonds BRUHWA.

16.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
1.584.121.562
5.851.665
315.316.236
279.174.110
305.322.386
9.993.849

(in euro)

16.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende redenen.


De uitvoeringsrekening steunt niet op een begrotingsboekhouding die op geïntegreerde
wijze met de algemene boekhouding wordt gevoerd en een permanente opvolging mo‐
gelijk maakt van de begrotingsuitvoering. Het WBHG heeft zijn uitvoeringsrekening ma‐
nueel afgeleid uit de algemene boekhouding en extracomptabele tabellen.
In 2018 beschikte het WBHG nog niet over een algemene procedure om zijn verbintenis‐
sen op te volgen en maakte zijn informaticatoepassing het niet mogelijk de vastleggingen
te registreren en op te volgen. Een controle op de vastleggingen en de vereffeningen
zoals bepaald in artikel 74 van de OOBBC, vond niet plaats. Het WBHG voert nog geen
begrotingsboekhouding zoals bepaald in de OOBBC. Toch heeft het inspanningen gele‐
verd om zijn begrotingsboekhouding in de nieuwe ERP‐software te integreren.
Door de manier waarop het WBHG de uitvoeringsrekening heeft opgemaakt, bestaat
geen redelijke zekerheid over de bedragen (vastleggingen en vereffeningen) die erin zijn
opgenomen. Op basis van de beschikbare gegevens kan de totale impact niet worden
geraamd.



Het uitstaand bedrag van de vastleggingen (115.179.064,98 euro) bevat niet alle verbinte‐
nissen. De verbintenissen voor het project Lemaire in Sint‐Jans‐Molenbeek en een erf‐
pacht met de gemeente Elsene, waarbij het WBHG zich ertoe heeft geëngageerd in de
toekomst een heraankoop te realiseren voor een geraamd bedrag van respectievelijk
8.639.092 euro en 3.834.111 euro, zijn niet opgenomen. Bovendien bestaat geen redelijke
zekerheid over de opgenomen bedragen, aangezien er geen algemene procedure is om
de verbintenissen op te volgen (zie supra). De impact daarvan kon niet worden becijferd.

Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


De uitvoeringsrekening van de begroting bevat een aantal kredietoverschrijdingen voor
in totaal 1.490.915,29 euro bij de vastleggingskredieten en 4.646.004,02 euro bij de ver‐
effeningskredieten. De totale vastleggings‐ en vereffeningskredieten worden echter niet
overschreden.
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Artikel 53 van de OOBBC bepaalt dat de goedkeuring van contracten en overheidsop‐
drachten van werken, leveringen en diensten, evenals de besluiten tot toekenning van
subsidies, niet betekend kunnen worden vooraleer die contracten, overheidsopdrachten
en besluiten het voorwerp hebben uitgemaakt van een boekhoudkundige vastlegging.
De boekhoudkundige vastlegging van de overheidsopdrachten gebeurt pas na beteke‐
ning vanwege het gebrek aan een algemene procedure van de verbintenissen (zie supra).



De algemene rekening die het WBHG officieel aan het Rekenhof heeft bezorgd, omvat
geen jaarrekening die is voorgesteld volgens de samenvattende tabellen van het genor‐
maliseerd boekhoudplan (GBP) vervat in het koninklijk besluit van 10 november 2009,
maar volgens een boekhoudplan dat geïnspireerd is op de minimumindeling van een
algemeen rekeningstelsel (MAR).
De algemene rekening is evenmin opgemaakt overeenkomstig de waarderingsregels uit
het koninklijk besluit van 10 november 2009.
De algemene rekening bevat geen verslag over de eventuele verkopen of andere ver‐
vreemdingen van roerende en onroerende goederen die hebben plaatsgehad in de loop
van het jaar.
De algemene rekening bevat geen bijlage bij de uitvoeringsrekening.



Het jaarverslag opgesteld in het kader van de ordonnantie van 14 december 2017 betref‐
fende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare
mandatarissen, is niet opgemaakt volgens het model uit het uitvoeringsbesluit van 4 ok‐
tober 2018.



Het toezichthoudend orgaan heeft de jaarlijkse beheerrekeningen voor 2018 van de re‐
kenplichtigen niet aan het Rekenhof bezorgd.

17

Brussels
Gewestelijk
Herfinancieringsfonds
van
Gemeentelijke Thesaurieën (algemene rekening 2018)

de

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
(BGHGT), opgericht door de ordonnantie van 8 april 1993, is een autonome bestuursinstel‐
ling van eerste categorie.
Het BGHGT is belast met de financiering van de Brusselse gemeenten in moeilijkheden (op‐
dracht 1), treedt op als financieel coördinatiecentrum voor de gemeenten en ocmw’s van het
gewest (opdracht 2) en financiert bepaalde investeringen van de gemeenten (opdracht 5).
Het fonds doet een beroep op de kapitaalmarkt om de kost van de kredieten gevraagd door
de gemeenten te verminderen.

17.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
814.078.218
0
786.732.381
786.742.465
786.742.465
-10.084

(in euro)
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17.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke‐
ning 2018.

17.3 Andere commentaar uit het certificeringsverslag
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


De algemene rekening die officieel aan het Rekenhof is bezorgd omvat geen jaarrekening
die is voorgesteld volgens de samenvattende tabellen van het genormaliseerd boekhoud‐
plan (GBP) vervat in het koninklijk besluit van 10 november 2009, maar volgens een
boekhoudplan dat geïnspireerd is op de minimumindeling van een algemeen rekening‐
stelsel (MAR). Daarnaast ontbreken vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar.



De BGHGT heeft de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen niet be‐
zorgd. Die rekening, waarin alle uitgaven en ontvangsten volgens hun economische clas‐
sificatie worden gegroepeerd, moet worden opgesteld krachtens artikel 59 van de
OOBBC.



De begrotingsboekhouding wordt niet geïntegreerd en simultaan met de algemene
boekhouding gevoerd zoals voorzien in artikel 35 van de OOBBC.

18

Innoviris (algemene rekening 2018)

Het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie (Innoviris) is een autonome bestuursin‐
stelling van eerste categorie die werd opgericht door de ordonnantie van 26 juni 2003168.
De opdracht van Innoviris bestaat erin onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te steunen en te stimuleren door vernieuwende projecten te financie‐
ren van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en de non‐profitsector.

18.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
74.656.827
10.460.108
51.615.905
52.007.435
43.777.777
7.838.128

(in euro)

168

Ordonnantie houdende oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Inno‐
vatie van Brussel.
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18.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende reden.
Enkele uitgaven van het jaar 2018, voor een totaalbedrag van 913.456 euro, werden geregi‐
streerd in de begrotingsboekhouding in 2019, terwijl de rechten hadden kunnen worden vast‐
gesteld vóór 31 december 2018. Bovendien omvatten die uitgaven in totaal 485.564 euro aan
aangiftes van schuldvordering die niet als kosten werden geboekt op het boekjaar 2018. Daar‐
door zijn de begrotingsuitgaven onderschat met in totaal 913.456 euro en de kosten van het
boekjaar met in totaal 485.564 euro.
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


Het saldo van rekening 61 Diensten en diverse goederen vertoont een creditsaldo van
1.054.317 euro als gevolg van een verkeerde classificatie die toe te schrijven is aan de
overstap naar een ander boekhoudsysteem. Een creditbedrag van 3.775.015 euro dat werd
geboekt in rekening 610999000, die wordt gebruikt voor de correctie van niet‐relevante
kosten van het boekjaar, heeft immers voornamelijk betrekking op de rekeningen 60
Handelsgoederen, grond‐ en hulpstoffen.



De wachtrekening 6199999999, ten belope van 220.283 euro, werd om diezelfde reden
niet gesaldeerd op het einde van het boekjaar.



De ontvangsten uit intresten op terugvorderbare voorschotten werden niet geboekt op
basis van vastgestelde rechten. Als gevolg daarvan zijn de ontvangsten en het begrotings‐
resultaat 75.973 euro te laag geraamd.



De schuld voor vakantiegeld, die 422.923 euro beloopt en voortvloeit uit de prestaties
die in de loop van het boekjaar 2018 werden geleverd, werd niet budgettair aangerekend
in de uitvoeringsrekening van de begroting.



Een bedrag van 235.207 euro aan te veel ontvangen subsidies, dat door de begunstigden
werd terugbetaald, werd in de begrotingsboekhouding aangerekend op de economische
code 86.10. Het gaat echter om ontvangsten die moeten worden aangerekend op de eco‐
nomische code 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,
vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies.



Er is geen procedure voor voorafgaande vastlegging voor de lopende uitgaven met be‐
trekking tot opdracht 01 Ondersteuning van de basisopdrachten. Die uitgaven worden
gelijktijdig met de vereffeningen aangerekend op de uitvoeringsrekening van de begro‐
ting.



De subsidiebesluiten van Innoviris bepalen dat subsidies worden toegekend ten laste van
een welbepaald begrotingsjaar. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten is de
vereffening van de subsidie gespreid over verschillende jaren, wat niet strookt met de
voorwaarden vervat in die besluiten.



De rekeningen van de rekenplichtige werden niet bezorgd aan het Rekenhof voor de
jaren 2017 tot 2018.



Het overzicht van de vastleggingen bepaald in artikel 75 van de OOBBC, werd niet aan
het Rekenhof overgezonden.
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18.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerking is niet opgenomen in het verslag over de certificering van de reke‐
ningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de betrokken
ministers heeft toegezonden.
Innoviris heeft aan beide leidende ambtenaren een bedrijfsvoertuig toegekend, waarvoor fis‐
caal een voordeel van alle aard wordt ingehouden.
Er is echter geen schriftelijke procedure over bedrijfsvoertuigen vastgelegd. Het Rekenhof
stelt overigens vast dat er geen reglementaire basis bestaat voor de toekenning van dat ele‐
ment als aanvulling op de bezoldiging.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018169
gelden voor Innoviris de rechtspositie en de bezoldigingsregeling die van toepassing zijn op
de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van
het gewest.
Volgens de berekeningen van het Rekenhof bedragen de jaarlijkse kosten voor die wagens
20.832 euro voor de entiteit.

19

Iristeam (algemene rekening 2018)

De vzw Iristeam is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, die bij authentieke
akte van 27 november 2006 werd opgericht met als opdracht ‘de steun inzake human resour‐
ces aan haar leden bij hun activiteiten inzake het informatiebeheer, de digitale cartografie, te‐
lecommunicatie, ICT170 en aanverwante aangelegenheden’.

19.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
8.630.514
0
41.372.177
40.889.908
40.874.957
497.220

(in euro)

19.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke‐
ning 2018.

169

Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling
van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de rechts‐
positie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brus‐
sels Hoofdstedelijk Gewest.
170

Informatie‐ en communicatietechnologie.
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Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel vestigt het Rekenhof de aandacht op
het volgende punt.
In 2018 werd in totaal 279.485 euro aan uitgaven m.b.t. variabele lonen geboekt (bonussen
voor directeurs, managers en deskundigen), maar de voorwaarden om op dat boekjaar een
recht te kunnen vaststellen voor die uitgaven, waren niet vervuld. De uitgaven hadden dus
geboekt moeten worden in de rekening van uitvoering van de begroting 2019.

20

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (algemene rekening 2017)

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(GOMB) is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie, opgericht door de ordon‐
nantie van 20 mei 1999171.
De twee voornaamste opdrachten van de GOMB zijn de creatie van bedrijfsruimten om de
economische ontwikkeling van het gewest te bevorderen (economische expansie) en nieuwe
onderkomens bouwen voor gezinnen met een bescheiden inkomen in wijken waar een tekort
is aan residentiële constructies (stadsvernieuwing). De GOMB heeft ook nog een derde op‐
dracht, namelijk het opzetten van gemengde projecten om een wijk te herstellen of om er
een nieuwe dynamiek te brengen.

20.1 Voorstelling van de algemene rekening 2017
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
538.188.747
6.130.856
61.884.087
52.673.077
51.764.129
10.119.959

(in euro)

20.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2017.
Dat voorbehoud wordt verantwoord door de volgende redenen.


De door de GOMB onderschreven bankgaranties, die de instelling op 31 december 2017
op 18.282.386 euro heeft geraamd, staan vermeld in de toelichting bij de jaarrekening,
maar werden niet geboekt op de rekeningen voor niet in de balans opgenomen verplich‐
tingen van de instelling.



De GOMB wijkt af van haar waarderingsregels en van het koninklijk besluit van 10 no‐
vember 2009 bij de waardering van haar financiële deelnemingen, waardoor die 1.921.617
euro te hoog werden geraamd.

171

Ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstede‐
lijk Gewest.
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Zonder afbreuk te doen aan bovenvermeld oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op de
volgende punten.


De tabellen gegenereerd door de beheersoftware voor de inventarissen vertonen ver‐
schillen met de gegevens in de boekhouding. De GOMB heeft die verschillen niet gedo‐
cumenteerd.



De instelling maakt geen jaarlijkse fysieke inventaris op van haar vaste activa en voorra‐
den.



De herwaarderingsmeerwaarde van het vastgoed gelegen aan de Jules Bordetlaan, ligt
133.395 euro te hoog.



Te recupereren voorschotten voor een totaalbedrag van 288.784 euro die dateren van
2015, staan geregistreerd bij de kortetermijnvorderingen, terwijl de instelling niet heeft
kunnen verantwoorden waarom ze werden behouden bij de vorderingen.



Door een boekingsfout aangaande een leningovereenkomst werden de vorderingen
49.579 euro te hoog geraamd.



Het quotum van 43.412 euro voor het jaar 2018 van de jaarlijkse canon voor de erfpacht‐
overeenkomst betreffende het zogenoemde ‘Paepsem’‐terrein, die voortijdig werd be‐
taald in 2017, heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een schriftuur inzake over te dra‐
gen kosten in de boekhouding 2017.



De GOMB boekte alle subsidies die ze heeft ontvangen voor haar vastgoedprojecten, in
rubriek 15 Kapitaalsubsidies, ook als ze geen materiële vaste activa betroffen.



De GOMB kon geen lijst voorleggen van de borgstellingen die de huurders onderschre‐
ven in haar voordeel. Die borgsommen worden niet vermeld in de boekhouding.



De debetsaldi van de schuldenrekeningen, zijnde 1.078.673 euro, werden niet geherklas‐
seerd in een actiefrekening van de balans.



De annulering van 39.623 euro aan oninvorderbaar geworden vorderingen werd niet aan‐
gerekend in de begrotingsboekhouding.



De GOMB maakte een gedeeltelijke aansluiting tussen de boekhoudkundige resultaten
en de begrotingsresultaten. Op een totaal van 3.989.103 euro aan boekingen zonder im‐
pact op de begroting werd een geïdentificeerd saldo van 230.102 euro niet gedocumen‐
teerd. Een exhaustieve aansluiting is een van de onontbeerlijke internecontrolemaatre‐
gelen om te kunnen waarborgen dat de bepalingen van artikel 35 van de OOBBC worden
nageleefd.



De functiescheiding bij de betalingscyclus wordt niet correct gewaarborgd: de ordonna‐
teur, en niet de rekenplichtige, valideert individueel de betalingsvoorstellen in de bank‐
software om ze te laten uitvoeren door de bank.
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20.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerkingen werden niet opgenomen in het verslag over de certificering van
de rekeningen maar werd enkel vermeld in het controleverslag dat het Rekenhof aan de in‐
stelling en aan de betrokken ministers heeft bezorgd.


De officieel aan het Rekenhof overgezonden algemene rekening bevat geen jaarrekening
die is voorgesteld overeenkomstig de synthesetabellen van het genormaliseerd boek‐
houdplan (GBP), vastgelegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2009, maar vol‐
gens een boekhoudplan op basis van het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR).



Het jaarlijks samenvattend overzicht van de vastleggingen werd niet officieel overgezon‐
den aan het Rekenhof.

21

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel en Citeo
(geconsolideerde algemene rekening 2018)

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en Citeo zijn autonome
bestuursinstellingen van tweede categorie.
De MIVB werd opgericht door de ordonnantie van 22 november 1990172. Ze moet de exploi‐
tatie van het openbaar vervoer op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
organiseren.
De naamloze vennootschap van publiek recht Citeo is opgericht door de ordonnantie van
19 april 2007173 om ervoor te zorgen dat meer geïnvesteerd wordt in de hoofdstedelijke open‐
barevervoersinfrastructuur.

21.1 Voorstelling van de geconsolideerde algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
2.677.053.709
20.012.708
1.105.799.796
1.270.967.112
1.063.927.060
41.872.736

(in euro)

21.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de geconsolideerde al‐
gemene rekening 2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende reden.
Zoals het Rekenhof had aanbevolen in zijn verslag over de controle van de algemene rekening
2017, heeft de MIVB in 2018 de boekhoudkundige afhandeling van de erfpachtovereenkomst

172
173

Ordonnantie betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ordonnantie houdende diverse bepalingen inzake openbare dienst van openbaar stadsvervoer in het Brusselse Hoofd‐
stedelijk Gewest.
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voor het Belgolaise‐gebouw van eind 2017 herbekeken en werd beslist de verrichting te be‐
schouwen als een onroerende financiële leasing. Daarom heeft de MIVB enerzijds een saldo
van 59.917.808 euro geboekt bij de materiële vaste activa en anderzijds een schuld van
60.000.000 euro aan de passiefzijde van de balans. De MIVB heeft echter nagelaten die ver‐
richting in de begrotingsboekhouding gelijktijdig te boeken als investeringsuitgave en als
leningopbrengst, wat strijdig is met artikel 38 van de OOBBC. Als gevolg daarvan zijn de
uitgaven (code 7) en de ontvangsten (code 9) respectievelijk 59.917.808 euro en 60.000.000
euro te laag geraamd in de rekening van uitvoering van de begroting 2018 (RUB).
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


Wat de ontvangsten uit toeslagen betreft, heeft de MIVB een fout begaan bij de boe‐
kingswijze die ze gewoonlijk hanteert. Als gevolg daarvan zijn de begrotingsontvangsten
5.726.541 euro te laag geraamd.



De begrotingsboekhouding werd opgenomen in de SAP‐boekhoudmodule, maar een
programmeerfout heeft ertoe geleid dat in de RUB een bedrag van naar schatting 4 mil‐
joen euro aan excedentaire uitgaven werd geboekt.



Uitgaven met betrekking tot het kledingfonds werden gerecupereerd op de lonen en de
daaruit voortgevloeide opbrengsten werden ten onrechte als niet relevant beschouwd
vanuit budgettair oogpunt. Als gevolg daarvan zijn de begrotingsontvangsten 1.065.832
euro te laag geraamd.



De MIVB heeft op het einde van het boekjaar voor bepaalde gebouwen geen aanslagbiljet
inzake onroerende voorheffing ontvangen. Daarom heeft ze voor die goederen 1.043.370
euro aan kosten/uitgaven en 747.000 euro aan opbrengsten/ontvangsten geboekt op ba‐
sis van ramingen. Die manier van boeken strookt niet met het beginsel van de boeking
op basis van vastgestelde rechten, want de verplichting vergt een inkohiering. Als gevolg
daarvan zijn het boekhoud‐ en begrotingsresultaat netto geschat 300.000 euro te laag
geraamd.



De MIVB kon geen verklaring geven voor het verschil tussen de bedragen die in de reke‐
ningen van klasse 0 zijn ingeschreven met betrekking tot de vastleggingen van het ge‐
west inzake investeringssubsidies, en diezelfde vastleggingen zoals ze door het gewest
werden geboekt. De onverklaarde verschillen belopen globaal 1.450.000 euro in absolute
waarde.



Het uitstaand bedrag aan vastleggingen in de bijlage bij de RUB op 31 december 2018 is
746.633 euro te laag geraamd omdat het boekhoudsysteem geannuleerde vastleggingen
niet op de juiste manier in de rekeningen heeft verwerkt.



Zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven heeft het Rekenhof diverse fouten vastge‐
steld in de economische classificatie.



Hoewel de algemene rekening die officieel aan het Rekenhof werd bezorgd, jaarrekenin‐
gen omvat die zijn opgemaakt volgens de samenvattende tabellen van het genormali‐
seerd boekhoudplan (GBP), vervat in het koninklijk besluit van 10 november 2009, werd
de boekhouding gevoerd aan de hand van een boekhoudplan gebaseerd op de minimum‐
indeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR). Het Rekenhof heeft echter vastge‐
steld dat de beide instrumenten op diverse punten tekortkomingen vertonen wat de
overeenstemming/specialiteit betreft.
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De betalingsprocedures van de MIVB vertrouwen de rekenplichtige een rol toe die niet
strookt met artikel 69 van de OOBBC. Bovendien is er geen perfecte afscheiding tussen
de functie waarin uitgaven worden gemachtigd en die waarin betalingen worden gevali‐
deerd.



De samenvattende opgaven van de rekeningen van de rekenplichtigen van de MIVB en
van Citeo werden door die entiteiten rechtstreeks aan het Rekenhof bezorgd zonder
eerst te zijn geverifieerd door het toezichtorgaan. Daarnaast is het zo dat de rekenplich‐
tige van Citeo niet officieel is aangesteld.

21.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerkingen zijn niet vermeld in het verslag over de certificering van de reke‐
ningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de betrokken
ministers heeft bezorgd.


Citeo heeft geen overeenkomst voor de centralisering van haar thesaurie gesloten met
het Financieel Coördinatiecentrum, wat indruist tegen artikel 68 van de OOBBC.



De MIVB en Citeo hebben voor 2018 elk het verslag opgesteld waarin artikel 7 van de
ordonnantie van 12 januari 2006 voorziet174. De inventaris van de overheidsopdrachten
van de MIVB vermeldt echter niet de opdrachten voor aanneming van werken in verband
met infrastructuurprojecten waarvan het bedrag de Europese drempel overschrijdt.

22

Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (algemene rekening 2018)

De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is een autonome
bestuursinstelling van eerste categorie die werd opgericht door de ordonnantie van 19 juli
1990175.
De DBDMH is belast met brandbestrijding, dringende medische hulp en opdrachten inzake
brandpreventie. De dienst kan ook reageren op aanvragen voor technische tussenkomsten,
op voorwaarde dat er sprake is van dringendheid.

22.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
105.248.895
4.635.003
122.688.804
111.820.181
112.294.321
10.394.483

(in euro)

174

Ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen.
175

Ordonnantie houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische
Hulp.
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22.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een onthoudende verklaring geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Er wordt een onthoudende verklaring uitgegeven als de verstrekte gegevens dermate ontoe‐
reikend zijn dat het onmogelijk is een gefundeerd oordeel te geven over de getrouwheid van
de jaarrekening of de geconsolideerde rekeningen, of als de toestand van de entiteit zich
kenmerkt door talrijke onzekerheden die de jaarrekening op betekenisvolle wijze beïnvloe‐
den.
De onthouding wordt verantwoord door de volgende redenen.




Het saldo van 3.304.369 euro dat in rubriek 33 Voorraden was vermeld op 31 december
2017, is met 608.120 euro toegenomen tot een bedrag van 3.912.489 euro op 31 december
2018. Die rubriek geeft geen getrouw beeld om de volgende redenen.
o

De DBDMH heeft een fysieke inventaris opgesteld van zijn voorraden, maar die in‐
ventaris stemt niet overeen met de gegevens van het programma waarmee de voor‐
raden worden beheerd.

o

Bevoorradingen komen automatisch terecht in de rubriek van de voorraden en wor‐
den opgenomen in de beheermodule. Goederen die de voorraad verlaten worden
daarentegen niet automatisch geregistreerd en dat verloopt ook niet op een gestruc‐
tureerde manier, waardoor er fouten kunnen gebeuren en er een risico is dat de
voorraden worden overschat.

o

Het programma waarmee de voorraden worden beheerd, vermeldt enkel een totale
waarde per type artikel. De waarde van artikelen die in de voorraad worden opgeno‐
men of die eruit worden gehaald, is onmogelijk te bepalen.

o

De DBDMH heeft zijn rekeningen niet in overeenstemming gebracht met de fysieke
inventaris, behalve wat de brandstofvoorraad betreft.

De klantenrekeningen vermelden een bedrag van 9.455.019 euro op 31 december 2018.
Op die rekeningen werden de vereiste correcties en aanzuiveringen niet uitgevoerd.
o

De balans van de klantenrekeningen vertoont 68.108 posten die niet gesaldeerd wa‐
ren op 31 december 2018. Dat zijn 31.570 posten meer dan in het voorgaande boek‐
jaar.

o

In totaal 4.444 posten van klanten‐crediteuren, voor een globaal bedrag van
223.158 euro, werden niet grondig geanalyseerd en werden niet geherklasseerd in een
passiefrekening voor klanten‐crediteuren.

o

De rekeningen voor dubieuze vorderingen en de geboekte waardeverminderingen
zijn gelijk aan nul op 31 december 2018. In 2018 werd geen enkel bedrag overgeheveld
naar de dubieuze vorderingen. De DBDMH heeft de in 2016 geboekte dubieuze vor‐
deringen (1.325.705 euro) niet vermeld omdat die bij de heropening van de rekenin‐
gen op 1 januari 2017 opnieuw werden overgeheveld naar de centraliserende klan‐
tenrekeningen, hoewel het risico op niet‐invordering niet was veranderd.

o

De procedure voor het herbekijken van onbetaalde vorderingen werd in 2018 niet
uitgevoerd, met uitzondering van een eerste aanmaning die werd verstuurd. Behalve
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drie dossiers heeft de DBDMH sinds 1 januari 2017 geen enkele nieuw verzoek tot
invordering aan de deurwaarder bezorgd.
De DBDMH heeft recht op een vergoeding van het Fonds voor Dringende Genees‐
kundige Hulpverlening voor interventies die niet door de klanten werden betaald,
op voorwaarde dat er een aangetekende aanmaning tot betalen werd verstuurd. Aan‐
gezien de DBDMH geen enkele aanmaning heeft verstuurd in 2018, heeft de dienst
die vergoeding niet kunnen bekomen.


De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn niet vermeld in klasse 0
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Die rubriek moet echter minstens
het uitstaand bedrag van de budgettaire vastleggingen vermelden, i.c. 8.636.974 euro op
31 december 2018.



De DBDMH heeft geen aansluiting uitgevoerd van de als loonschulden en ‐lasten ge‐
boekte bedragen met de gegevens afkomstig van het programma waarmee de lonen wor‐
den beheerd, want de samenvattende opgave 325 vermeldt beknopt de individuele fiscale
fiches die werden opgesteld en de externe saldobevestigingen. De DBDMH heeft overi‐
gens noch bij de DIBISS, noch bij de FOD Financiën een bevestiging gevraagd van het
saldo inzake loonschulden op 31 december 2018.
Het Rekenhof stelde de volgende verschillen vast, waarvoor de DBDMH geen verant‐
woording kon verschaffen.
o

De bedrijfsvoorheffing beloopt 28.414.157 euro in de boekhouding 2018, terwijl de
samenvattende opgave 325 die door de DBDMH werd opgesteld, een bedrag van
25.261.595 euro vermeldt. Dat is een verschil van 3.152.562 euro. Het bedrag van de
bedrijfsvoorheffing dat afkomstig is van het programma waarmee de lonen worden
beheerd, beloopt trouwens 25.614.953 euro, wat neerkomt op een verschil van
353.358 euro in vergelijking met opgave 325.

o

De brutolonen belopen 85.236.775 euro in de boekhouding 2018, terwijl het totaal‐
bedrag aan brutolonen volgens het programma waarmee de lonen worden beheerd
80.937.406 euro bedraagt, wat neerkomt op een verschil van 4.299.369 euro.

o

De DBDMH heeft 9.744.614 euro aan patronale lasten geboekt op boekjaar 2018, ter‐
wijl die volgens het programma waarmee de lonen worden beheerd 9.912.571 euro
bedragen, wat neerkomt op een verschil van 167.957 euro.

Zonder afbreuk te doen aan de geformuleerde oordeelonthouding, vestigt het Rekenhof de
aandacht op de volgende vaststellingen die punten van voorbehoud zouden zijn geweest
voor de algemene rekening van de DBDMH.


Afschrijvingspercentages die de DBDMH heeft toegepast, stroken niet met zijn waarde‐
ringsregels en verschillen van die voorgeschreven door de omzendbrief van 15 november
2007 die tot doel heeft de boekhoudregels te doen toepassen die in de OOBBC vervat
zijn. Volgens de berekeningen van het Rekenhof zijn de nettoboekwaarde van de mate‐
riële vaste activa en de kosten respectievelijk 12.209.545 euro en 366.893 euro onderschat
op 31 december 2018. Daarnaast heeft de DBDMH bij de afsluiting van het boekjaar geen
volledige fysieke controle uitgevoerd van zijn vaste activa.



Facturen die in januari 2019 werden opgesteld voor prestaties uit 2018 heeft de DBDMH
wel degelijk toegerekend aan het boekjaar 2018, maar niet aangerekend op de uitvoe‐
ringsrekening van de begroting 2018. De begrotingsontvangsten van boekjaar 2018 zijn
bijgevolg 1.280.599 euro onderschat.
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Bovendien vestigt het Rekenhof ook de aandacht op diverse andere punten:


Alle activa van de rekening 2700000 Gebouw in aanbouw, goed voor 619.043 euro, hadden
in een andere rekening van de rubriek voor materiële vaste activa moeten worden ge‐
boekt en hadden moeten worden afgeschreven naar rato van 10 %. De afschrijvingskos‐
ten 2018 zijn bijgevolg 61.904 euro onderschat.



De lonen van de maand januari 2019 (566.081 euro) werden vooruitbetaald in december
2018 en geboekt aan de debetzijde van rekening 455000 Bezoldigingen. Ze hadden echter
geboekt moeten worden in rubriek 41 Andere vorderingen. Rubriek 41 Andere vorderingen
en rubriek 45 Loonschulden zijn bijgevolg onderschat ten belope van dat bedrag.



De schuldenrekening inzake te ontvangen facturen vertoont een creditsaldo van
775.268 euro op 31 december 2018. De componenten van dat saldo, waaronder een be‐
drag van ‐249.445 euro voor 2017, heeft de DBDMH niet verantwoord.



Loonbeslagen werden dubbel geboekt bij de loonlasten en de begrotingsuitgaven als ge‐
volg van een fout in het boekingsschema. De lasten en de begrotingsuitgaven zijn bijge‐
volg 321.213 euro overschat in 2018.



De DBDMH heeft 229.785 euro aan verwijlintresten en 148.362 euro aan belastingverho‐
gingen geboekt voor laattijdige aangiften van de bedrijfsvoorheffing. De bedragen wer‐
den geboekt aan de debetzijde van een rekening voor loonschulden in plaats van op een
kostenrekening, zonder impact op de begrotingsuitgaven. De begrotingsuitgaven en de
lasten 2018 zijn bijgevolg 378.147 euro onderschat.



Prestaties uit 2018 die in januari 2019 werden gefactureerd, heeft de DBDMH in de alge‐
mene boekhouding en in de begrotingsboekhouding van 2019 geboekt, terwijl de voor‐
waarden vervuld waren om het recht te kunnen vaststellen in 2018. De begrotingsop‐
brengsten en ‐ontvangsten 2018 zijn bijgevolg 178.630 euro onderschat.



Een bedrag van 11.594 euro aan onroerende voorheffing en aanslagbladen 2018 voor een
globaal bedrag van 63.059 euro heeft de DBDMH niet in de algemene boekhouding noch
in de begrotingsboekhouding 2018 geboekt, terwijl de voorwaarden vervuld waren om
het recht op dat boekjaar te kunnen vaststellen. De budgettaire lasten en uitgaven zijn
bijgevolg 178.652 euro onderschat in 2018.



De DBDMH heeft de openstaande saldi van twee overlopende rekeningen aangezuiverd
door ze over te hevelen naar de kosten en opbrengsten, wat geen impact heeft op de
begroting, terwijl het vastgestelde rechten betreft die hadden moeten worden geboekt
in de uitvoeringsrekening van de begroting 2018. Het begrotingssaldo 2018 is bijgevolg
96.069 euro overschat.



De schuld voor vakantiegeld (3.522.093 euro), die voortvloeit uit de prestaties die in de
loop van het boekjaar 2018 werden geleverd, werd wel in de algemene boekhouding ge‐
registreerd, maar er is geen budgettaire aanrekening voor gebeurd in de rekening van
uitvoering van de begroting (RUB). De DBDMH heeft daarentegen in zijn RUB 2018 het
bedrag aangerekend van het vakantiegeld voor het boekjaar 2017 dat in 2018 werd betaald
(3.473.587 euro). Die aanrekeningswijze is strijdig met artikel 36 van de OOBBC, want
het recht op vakantiegeld moet per 31 december van elk boekjaar worden vastgesteld ten
voordele van de personeelsleden. Het begrotingsresultaat van boekjaar 2018 is bijgevolg
overschat ten belope van de schuld voor vakantiegeld die bij de afsluiting van het boek‐
jaar in de algemene boekhouding werd geboekt, namelijk 3.522.093 euro. Als die onre‐
gelmatigheid wordt gecorrigeerd, zou dat echter een beperkte impact hebben op het
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vorderingensaldo van de instelling. Dat saldo zou immers gelijk zijn aan het verschil
tussen de schuld voor vakantiegeld van het jaar 2018 en die van het jaar 2017, i.c.
48.505 euro volgens de berekeningen van het Rekenhof.


De officieel aan het Rekenhof overgezonden algemene rekening stelt de jaarrekening
niet voor overeenkomstig de synthesetabellen van het genormaliseerd boekhoudplan
(GBP), vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 november 2009, maar volgens een
boekhoudplan op basis van het minimum algemeen rekeningstelsel (MAR).

22.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerkingen zijn niet in het verslag over de certificering van de rekeningen
opgenomen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de be‐
trokken ministers heeft toegezonden.


Het jaarlijkse samenvattende overzicht van de vastleggingen werd niet overgezonden
aan het Rekenhof voor de boekjaren 2008 tot 2018.



Op basis van een steekproef met daarin 38 stukken over het boekjaar 2018 die werden
geselecteerd in rubriek 61 Diensten en diverse goederen, heeft het Rekenhof de volgende
vaststellingen gedaan.
o

In 26 gevallen, goed voor in totaal 2.483.264 euro, is de vastlegging gebeurd na de
datum die op de factuur is vermeld.

o

In 22 gevallen, goed voor in totaal 2.381.552 euro, vond de betaling plaats na de ver‐
valdatum op de factuur.

o

Twee facturen, voor in totaal 131.245 euro, werden goedgekeurd door een medewer‐
ker van de dienst uitgaven/budget die daartoe niet gemachtigd is, in plaats van door
de controleur van de vastleggingen en de vereffeningen en de ordonnateur.



De DBDMH heeft pas op 7 januari 2019 een aangifte gedaan voor 1.733.833 euro aan be‐
drijfsvoorheffing voor het vakantiegeld 2018. Door die laattijdige aangifte bestaat het ri‐
sico dat de DBDMH verwijlintresten zal moeten betalen aan de FOD Financiën. Die heeft
in 2018 al een globaal bedrag van 378.145 euro geclaimd wegens laattijdige aangiften van
bedrijfsvoorheffing voor de periode 2016‐2017.



De DBDMH factureert ambulancevervoer pas maanden na de tenlasteneming. Zo wer‐
den de prestaties van de maand oktober 2018 pas gefactureerd in februari 2019. Daarnaast
heeft de DBDMH alle prestaties inzake preventie laattijdig gefactureerd, namelijk op 31
december 2018.



De DBDMH beschikt niet over een overeenkomst die de nadere regels bepaalt voor het
akkoord en de terugbetaling van de verzekering geneeskundige verzorging door de vzw
Sociale Dienst. De DBDMH heeft in 2018 een bedrag van 427.935 euro doorgefactureerd
aan de vzw. Eind september 2019 had de vzw geen enkele terugbetaling uitgevoerd. De
DBDMH kon niet aantonen aanmaningen te hebben gestuurd voor die facturen.



Het verslag waarin artikel 7 van de ordonnantie van 14 december 2017176 voorziet, was
niet bij de officieel overgezonden algemene rekening gevoegd en werd ook niet door de

176 Ordonnantie

van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse open‐
bare mandatarissen.
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DBDMH gepubliceerd. Het werd nochtans opgesteld overeenkomstig het door de rege‐
ring goedgekeurd model en aan het Rekenhof bezorgd, dat geen opmerkingen heeft over
de inhoud van het verslag.

23

Brusselse
Gewestelijke
(algemene rekening 2018)

Huisvestingsmaatschappij

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) werd opgericht door artikel 7
van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellin‐
gen van openbaar nut. Ze is een autonome bestuursinstelling van tweede categorie.
De ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode, zoals aangevuld
door de ordonnantie van 1 april 2004, legt het algemene kader van de sociale huisvestings‐
sector vast voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bepaalt de wettelijke grondslagen
van de BGHM en definieert met name het voorwerp en de opdrachten van de instelling.

23.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (winst)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
1.708.475.832
9.948.740
359.734.539
299.240.054
342.629.243
17.105.296

(in euro)

23.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Het voorbehoud wordt verantwoord door de volgende redenen.


De BGHM subsidieert projecten opgeleverd door de dochtermaatschappij SFAR van de
GIMB. Die subsidies worden uitbetaald en aangerekend over 27 jaar. Zo werd in 2018 het
project Molenblok opgeleverd. Daarvoor bedraagt de subsidie 4.875.930 euro. De BGHM
heeft maar 180.590 euro aangerekend in de uitvoeringsrekening van 2018. Het Rekenhof
is echter van oordeel dat de voorwaarden van een vastgesteld recht, overeenkomstig ar‐
tikel 37 van de OOBBC, vervuld zijn en de subsidie bijgevolg volledig moet worden aan‐
gerekend in het jaar van oplevering. Vóór 2018 werden al 4 SFAR projecten opgeleverd.
Het openstaand bedrag aan te betalen subsidies op 31 december 2018 is 22.464.482,56
euro. Dat bedrag werd nog niet opgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting.



De uitvoering van de vastleggingskredieten is niet volledig omdat de BGHM de vastleg‐
ging en de gelijktijdige vastlegging, die samen met de vereffening plaatsvindt, niet altijd
(tijdig) registreert. Bijgevolg is ook het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 de‐
cember 2018 niet volledig.
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Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


De uitvoeringsrekening bevat voor 17.911.989 euro ontvangsten en 19.307.736 euro uitga‐
ven voor rekening van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s). Die verrichtingen
beantwoorden niet aan de definitie van “begrotingsverrichting” zoals bepaald in artikel
5 van de OOBBC. Ze werden niet verricht voor eigen rekening en moeten niet in de uit‐
voeringsrekening worden opgenomen.



De uitvoeringsrekening van de begroting bevat een aantal kredietoverschrijdingen voor
in totaal 5.937.785,44 euro bij de vastleggingskredieten en 26.813.559,79 euro bij de ver‐
effeningskredieten. De totale vastleggings‐ en vereffeningskredieten worden echter niet
overschreden.



De rechten opgenomen in de ministeriële besluiten tot toekenning van een dotatie of
een subsidie die op jaareinde nog niet als een vastgesteld recht werden geboekt, heeft de
BGHM opgenomen in de buiten balans rechten en verplichtingen ten belope van
4.700.600,00 euro. Dat bedrag is overgewaardeerd met 2.492.284,40 euro.



De BGHM maakt geen aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat en het begro‐
tingsresultaat.



De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het vierjarenprogramma 2018‐2021 op 8
maart 2018 goedgekeurd voor een totaalbudget van 300 miljoen euro. In 2018 werd 150
miljoen euro vastgelegd. De overige 150 miljoen euro zal worden vastgelegd in 2019.



Artikel 53 van de OOBBC bepaalt dat de goedkeuring van contracten en overheidsop‐
drachten van werken, leveringen en diensten, evenals de besluiten tot toekenning van
subsidies niet betekend kunnen worden vooraleer die contracten, overheidsopdrachten
en besluiten het voorwerp hebben uitgemaakt van een boekhoudkundige vastlegging.
De BGHM heeft verschillende overheidsopdrachten pas nà betekening boekhoudkundig
vastgelegd.



De algemene rekening die de BGHM officieel aan het Rekenhof heeft bezorgd, omvat
geen jaarrekening die is voorgesteld volgens de samenvattende tabellen van het genor‐
maliseerd boekhoudplan (GBP) vervat in het koninklijk besluit van 10 november 2009,
maar volgens een boekhoudplan dat geïnspireerd is op de minimumindeling van een
algemeen rekeningstelsel (MAR).
De algemene rekening is evenmin opgemaakt overeenkomstig de waarderingsregels op‐
genomen in het koninklijk besluit van 10 november 2009.
De algemene rekening bevat geen verslag over de eventuele verkopen of andere ver‐
vreemdingen van roerende en onroerende goederen die hebben plaatsgehad in de loop
van het jaar.



Het toezichthoudend orgaan heeft de jaarlijkse beheerrekeningen voor 2018 van de re‐
kenplichtigen niet aan het Rekenhof bezorgd.
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24

Haven van Brussel (algemene rekening 2018)

De gewestelijke maatschappij Haven van Brussel is een autonome bestuursinstelling van
tweede categorie, waarop de ordonnantie van 3 december 1992177 van toepassing is.
De Haven van Brussel beheert het havendomein langs het kanaal Antwerpen‐Brussel‐Char‐
leroi, dat Brussel doorkruist, en treedt ook op als beheerder van de waterweg. Ze is ook lo‐
gistieke facilitator voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als hoofddoel de modal shift
van de weg naar milieuvriendelijker vervoerswijzen, zoals de waterwegen en het spoor, te
bevorderen.

24.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (verlies)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
385.134.906
-3.578.134
29.424.143
22.864.194
26.662.827
2.761.316

(in euro)

24.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de algemene rekening
2018.
Dat voorbehoud wordt verantwoord door de volgende redenen.
De voorzieningen voor geschillen waren 7.208.383 euro te laag geschat op 31 december 2018
om de volgende redenen.


Voor een geschil dat de advocaat van de Haven van Brussel op 8.538.058 euro heeft ge‐
raamd, werd geen voorziening aangelegd in de boekhouding 2018, terwijl volgens de
waarderingsregels van de instelling een voorziening moet worden aangelegd voor 50%
van het geraamde bedrag van de geschillen.



Een voorziening voor een lopend geschil werd verminderd met 2.939.354 euro sinds
boekjaar 2017. De instelling heeft die daling niet verantwoord.

Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten.


177

Bij de facturatie van de heffing voor het gebruik van het kanaalwater past de Haven van
Brussel een tarief toe dat 10% hoger ligt dan de tarieven die zijn opgenomen in het de‐
creet van 21 december 1990 van het Vlaams Gewest. Die tariefverhoging, waarvoor geen
overeenkomst werd opgesteld tussen de Haven van Brussel en haar klanten, vertegen‐
woordigde in 2018 een bijkomende opbrengst van 85.812 euro.

Ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorha‐
ven, en de aanhorigheden ervan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
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De nettoboekwaarde van de subsidie voor de constructies ligt 77.848 euro hoger dan de
nettoboekwaarde van de vaste activa waarop de subsidie betrekking heeft.



Het behoud van een borgtocht van 74.797 euro op het debet van rekening 418000 Con‐
tant gestorte borgtochten was niet meer gerechtvaardigd op 31 december 2018.



Op de creditzijde van rekening 46 Contant ontvangen borgtochten staat sinds jaren een
saldo van 52.628 euro zonder dat dit wordt verantwoord.



Op de creditzijde van rekening 444000 Te ontvangen facturen werd een bedrag van
52.167 euro geboekt, hoewel niet aan de voorwaarden was voldaan om het recht vast te
stellen op boekjaar 2018.



Facturen voor een totaalbedrag van 253.213 euro werden aangerekend bij de begrotings‐
uitgaven 2019, terwijl aan de voorwaarden was voldaan om het recht te kunnen vaststel‐
len op boekjaar 2018.



De dotatie Bonus‐malus van 155.387 euro die de instelling ontving voor de prestaties 2017,
werd niet aangerekend bij de begrotingsontvangsten 2018 door een fout bij de boeking
van die verrichting.



De instelling heeft geen aansluiting uitgevoerd tussen het resultaat van de algemene
boekhouding en het begrotingsresultaat.



In een steekproef met daarin 55 geanalyseerde uitgavenverrichtingen vond de vastleg‐
ging in 11 gevallen op latere datum plaats dan de datum die op de factuur is vermeld. De
betrokken uitgaven bedragen in totaal 1.612.681 euro.



De bestemming van het resultaat werd niet in aanmerking genomen in de jaarrekening,
die werd voorgesteld volgens de synthesetabellen van het genormaliseerd boekhoudplan
(GBP).

24.3 Andere commentaar uit het controleverslag
De volgende opmerking is niet opgenomen in het verslag over de certificering van de reke‐
ningen, maar enkel in het controleverslag dat het Rekenhof aan de instelling en de betrokken
ministers heeft toegezonden.
De Haven van Brussel kent aan vier mandatarissen (één titularis van de graad A5, één van de
graad A4+ en twee van de graad A4) een bedrijfsvoertuig toe, waarvoor fiscaal een voordeel
van alle aard wordt ingehouden. Er is echter geen schriftelijke procedure voor de toekenning
of het gebruik van bedrijfsvoertuigen vastgelegd.
Het Rekenhof stelt overigens vast dat er geen reglementaire basis bestaat voor de toekenning
van dat element als aanvulling op de bezoldiging.
Op grond van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018178
gelden voor de Haven van Brussel de rechtspositie en de bezoldigingsregeling die van toe‐
passing zijn op de ambtenaren en contractuele personeelsleden van de instellingen van

178
Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling
van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de rechts‐
positie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brus‐
sels Hoofdstedelijk Gewest.
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openbaar nut van het gewest. Volgens de berekeningen van het Rekenhof bedragen de jaar‐
lijkse kosten voor die wagens 22.113 euro voor de instelling179.
Het Rekenhof merkt op dat ieder voordeel dat wordt toegekend buiten het personeelssta‐
tuut, dient te berusten op een reglementaire basis die de regering heeft goedgekeurd en die
voorziet in objectieve, transparante en homogene toekenningsvoorwaarden.

25

Visit.brussels (algemene rekening 2018)

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vol‐
ledig bevoegd voor toerisme en werd in 2015 visit.brussels opgericht, een autonome bestuurs‐
instelling van tweede categorie.
Visit.brussels voornaamste opdracht is het houden en ondersteunen van evenementen ver‐
bonden met toerisme.

25.1 Voorstelling van de algemene rekening 2018
De voornaamste elementen van de rekening zijn hierna weergegeven.
Algemene boekhouding
Begrotingsboekhouding

Balanstotaal
Boekhoudkundig resultaat (verlies)
Totale ontvangsten
Totale uitgaven (vastleggingen)
Totale uitgaven (vereffeningen)
Begrotingsresultaat

Bedragen
10.949.332
-178.401
29.372.741
28.145.545
29.370.151
2.590

(in euro)

25.2 Oordeel van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over de algemene reke‐
ning 2018.

25.3 Andere vaststellingen
Zonder afbreuk te doen aan het geformuleerde oordeel, vestigt het Rekenhof de aandacht op
de volgende punten:


De instelling heeft voor het boekjaar 2018 geen schriftelijk jaarverslag bijgevoegd bij de
jaarrekening, in strijd met de bepalingen van artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari
2016 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen. Het verslag werd ook niet op de website van het agentschap
geplaatst.



Visit.brussels heeft geen rekening van rekenplichtigen opgemaakt voor de jaren 2016,
2017 en 2018.

179

Huurkosten.
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IV Controle van de rekeningen van instellingen buiten cer‐
tificering
1

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (jaarrekening 2017)

1.1

Inleiding

1.1.1 Statuut en opdrachten
De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) werd opgericht door artikel 19, § 1,
van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.
Het gaat om een publiekrechtelijke naamloze vennootschap waarvan de aandeelhouders en‐
kel publiekrechtelijke rechtspersonen mogen zijn die actief zijn in het Brussels Hoofdstede‐
lijk Gewest. De BMWB is onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen en aan de
bijbehorende uitvoeringsbesluiten, tenzij anders bepaald in de oprichtende ordonnantie we‐
gens de specificiteit van de opdracht van algemeen nut waarmee de BMWB belast is. De
daden van de BMWB worden geacht daden van koophandel te zijn in de zin van de artikelen
2 en 3 van het Wetboek van koophandel.
De regering oefent controle uit op de BMWB bij monde van twee regeringscommissarissen,
die door de regering zijn benoemd en die erop toezien dat de wet, het beheerscontract en
het algemeen belang in acht worden genomen.
1.1.2 Reikwijdte van de controle
Krachtens artikel 29 van de ordonnantie, dat de grondslag vormt voor zijn controle, onder‐
zocht het Rekenhof de rekeningen 2017 van de BMWB, waarover de revisor een goedkeurend
oordeel formuleerde.

1.2

Voorstelling van de jaarrekening 2017

Op 31 december 2017 zagen de balans en de resultatenrekening van de BMWB er samengevat
als volgt uit180.
Synthese van de balans
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
TOTALE ACTIVA
PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
Schulden
TOTALE PASSIVA

20/28
29/58
20/58

2016
221.755.864
81.305.182
303.061.046

2017
237.679.871
55.948.365
293.628.236

Variatie
15.924.007
-25.356.817
-9.432.810

Variatie %
7%
-31 %
-3 %

10/15
16

2016
170.483.149
0,00

2017
181.412.957
1.308

Variatie
10.929.808
1.308

Variatie %
6%
_

17/49
10/49

132.577.897
303.061.046

112.213.971
293.628.236

-20.363.926
-9.432.810

Bron: jaarrekening van de BMWB

180

De BMWB voert geen begrotingsboekhouding.

-15 %
-3 %

(in euro)
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Synthese van de resultatenrekening
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Winst (verlies) van het boekjaar, vóór belasting
Belastingen op het resultaat
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

Bron: jaarrekening van de BMWB

1.3

Algemene boekhouding

1.3.1

Waterzuiveringsstation Noord

70/74
60/64
75
65

76
66
67/77

2016
86.982.365
58.238.038
28.744.327
9.838
2.806.577
25.947.588

2017
75.204.152
61.632.563
13.571.589
1.409
2.600.929
10.972.069

Variatie
-11.778.213
3.394.525
-15.172.738
-8.429
-205.648
-14.975.519

1.536
28.074.349
-2.125.225
5.088
-2.120.137

7.862
48.519
10.931.412
-1.604
10.929.808

6.326
-28.025.830
13.056.637
-6.692
13.049.945

Variatie %
-14 %
6%
-53 %
-86 %
-7 %
-58 %
412 %
-100 %
-614 %
-132 %
-616 %

(in euro)

Te ontvangen facturen
Toestand van de boekhouding in 2016181
Op 1 juli 2016 hebben de BMWB en Aquiris een dadingsovereenkomst gesloten die definitief
en onherroepelijk een eind maakt aan elk geschil dat tussen de partijen bestaat sedert de
inwerkingtreding van de concessieovereenkomst voor het waterzuiveringsstation Noord die
aan Aquiris werd toevertrouwd.
In het raam van die dadingsovereenkomst heeft de BMWB in 2016 een uitzonderlijke kost
van 26.483.506 euro geboekt die overeenstemt met het maximumbedrag dat Aquiris mag
doorfactureren voor de meerkosten die het gemaakt heeft tussen 2009 en 2016 (artikel 9 van
de dadingsovereenkomst).
Bij de controle van de rekening 2016182 had het Rekenhof vastgesteld dat een deel van die
uitzonderlijke kosten bestond uit exploitatiekosten (2.892.429 euro) die de kosten dekken
voor de huur van een ozongenerator en voor de vernieuwing van uitrustingen voor de peri‐
ode van maart 2016 tot maart 2027, die echter volledig waren geboekt op boekjaar 2016 op de
rekening Te ontvangen facturen.
Toestand van de boekhouding in 2017
De BMWB en Acquiris zijn in 2017 overeengekomen dat Aquiris die uitgaven jaarlijks zou
factureren, via elf annuïteiten ten belope van 262.948 euro.
Bij de afsluiting van het boekjaar 2017 heeft de BMWB de rekening Te ontvangen facturen
gedeeltelijk gecorrigeerd ten belope van de jaarlijkse facturatie die de periode van maart 2016
tot februari 2017 dekt, d.i. een vermindering met 262.948 euro.

181

Om de volledige voorgeschiedenis te kennen, cf. Rekenhof, “ Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer”, 21e Boek van
het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Deel I, Parl. Stuk, Br. Gew., A‐393/1 (2015/2016) B‐58/1
(2015/2016), blz. 155‐161. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

182

Rekenhof, ”Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (algemene rekening 2016)”, 23e Boek van het Rekenhof voorge‐
legd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschap‐
pelijke Gemeenschapscommissie, blz. 99‐103. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Bijgevolg blijft er bij de afsluiting van de rekening 2017 nog een bedrag van 2.629.481 euro
voor de toekomstige annuïteiten op de rekening Te ontvangen facturen staan.
Aangezien dat saldo niet op het boekjaar 2017 betrekking heeft, had de BMWB het via de
resultatenrekening moeten wegboeken uit de rekening Te ontvangen facturen, zoals het Re‐
kenhof had aanbevolen in zijn controleverslag van de rekening 2016.
Antwoord van de instelling
De raad van bestuur van de BMWB heeft in zijn vergadering van december 2018 beslist de
aanbeveling van het Rekenhof te volgen en heeft gesteld dat in 2018 een correctieverrichting
moest worden uitgevoerd van de boekhoudkundige schriftuur voor de ozongenerator.
Op te stellen facturen
Net zoals de gedeeltelijke correctie van de te ontvangen facturen in verband met artikel 9
van de dadingsovereenkomst, werden de op te stellen facturen in verband met die overeen‐
komst en die aanvankelijk in 2016 werden geboekt (419.709 euro) met 41.282,84 euro vermin‐
derd in 2017. Die vermindering komt neer op 15,70 % van de kosten voor de huur van een
ozongenerator en de vernieuwing van de uitrustingen die Aquiris voor de periode van maart
2016 tot maart 2017 had gefactureerd.
Zoals bij de controle van de rekening 2016 is het Rekenhof van oordeel dat het saldo van de
op te stellen facturen met betrekking tot het doorfactureren van toekomstige kosten niet
gerechtvaardigd is. De rekening Op te stellen facturen is dus 378.426,20 euro te hoog ge‐
raamd.
1.3.2 Modernisering van het zuiveringsstation Zuid
De BMWB heeft in juli 2013 een overheidsopdracht voor werken in verband met de
modernisering van het zuiveringsstation Zuid gegund voor een bedrag van 72.815.000 euro
exclusief btw. De werf bestaat uit verschillende fasen, werd in januari 2014 opgestart en zou
1.220 kalenderdagen in beslag nemen. De werf zou dus aanvankelijk tegen medio 2017
afgerond zijn.
De eerste fase (fase A), die erin bestond een nieuw bezinksysteem te installeren, werd vanaf
augustus 2016 in bedrijf gesteld183.
Voor de inbedrijfstelling van het bezinksysteem werd in 2016 en 2017 echter niets geactiveerd
in de boekhouding en werden geen afschrijvingen uitgevoerd.
Nadat de financiële directie die informatie laattijdig had ontvangen, heeft ze de activa
waarop fase A betrekking had, bepaald en uitzonderlijke afschrijvingen geboekt bij de afslui‐
ting van de rekening 2018.
Gelet op de inbedrijfstelling vanaf augustus 2016 zijn de vaste activa in aanbouw (270001
Immo Step sud) op 31 december 2017 met een bedrag van naar schatting 19.678.895 euro over‐
schat en zijn de vaste activa in rekening 221500 Step sud bijgevolg voor eenzelfde bedrag te
laag geschat.

183

Voor die inbedrijfstelling werd een vaststelling van voltooiing opgesteld zoals opgenomen in de administratieve
bepalingen van het bestek. Het begin van de exploitatie van fase A werd op 22 november 2016 officieel betekend aan
Leefmilieu Brussel.
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De kosten voor de afschrijving van die activa zijn op 31 december 2017 voor naar schatting
1.909.500 euro184 te laag geraamd.
1.3.3 Financiële betrekkingen met Aquafin
Volgens de overeenkomst factureert de BMWB elk jaar aan Aquafin185 een deel van de voor
de installaties in beheer186 gedragen kosten door. Het doorfactureringspercentage beloopt
11,68 % voor de installaties van het deelstroomgebied Zuid en 15,70 % voor die van het
deelstroomgebied Noord.
Aangezien de BMWB de prestaties van het boekjaar pas het jaar nadien factureert, boekt ze
bij de afsluiting een aan te rekenen opbrengst gelijk aan de bedragen die ze later aan Aquafin
zal doorfactureren.
Het Rekenhof had in 2016 vastgesteld dat de aan te rekenen opbrengst niet correct was
berekend.
Naar aanleiding van die vaststelling en de geformuleerde aanbevelingen heeft de BMWB in
2017 een extracomptabele beheertool geïnstalleerd om de op 31 december 2017 te boeken
bedragen correct te ramen.
De BMWB heeft echter bij de berekening van die aan te rekenen opbrengst geen rekening
gehouden met een reeks door te factureren kosten187 (3.243.757 euro volgens de bovenver‐
melde percentages).
Als gevolg daarvan zijn de bedrijfsopbrengsten 379.142,72 euro te laag geraamd.
1.3.4 Voorzieningen voor vakantiegeld
De voorziening voor vakantiegeld is 280.072,42 euro te hoog geschat.
Bij de afsluiting van de rekening 2017 heeft de BMWB immers een voorziening voor vakan‐
tiegeld van 431.259,51 euro geboekt, terwijl dat vakantiegeld in mei 2018 werd uitbetaald (met
name 151.187,08 euro).
Antwoord van de instelling
De BMWB heeft in navolging van de opmerking van het Rekenhof de voorziening voor va‐
kantiegeld geboekt bij de afsluiting van de rekening 2018.

184

Dat bedrag stemt overeen met de afschrijvingen die voor de boekjaren 2016 (561.618 euro) en 2017 (1.347.882 euro)
hadden moeten worden geboekt.

185

Waterzuiveringsmaatschappij in Vlaanderen.

186

De overeenkomst van 21 december 2007 tussen de BMWB en Aquafin lijst een aantal werken op waarvoor kosten wor‐
den doorgefactureerd:

187



het zuiveringsstation Zuid evenals acht collectoren waaronder die van de Verrewinkelbeek, liggen in het deel‐
stroomgebied Zuid;



het zuiveringsstation Noord en drie collectoren liggen in het deelstroomgebied Noord.

Geboekt op rekening Te ontvangen facturen.
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2

Maatschappij
voor
(jaarrekeningen 2016 en 2017)

2.1

Inleiding

Stedelijke

Inrichting

2.1.1 Statuut en opdrachten
De ordonnantie van 29 juli 2015188, die op 1 januari 2016 van kracht is geworden, wijzigt de
ordonnantie van 20 juli 2005189 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van
Vastgoed (MVV) en richt de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) op.
De voornaamste wijzigingen190 hebben met name betrekking op de benaming van de
maatschappij, de samenstelling van de raad van bestuur en de regels inzake
bevoegdheidsdelegatie.
De MSI is een naamloze vennootschap van publiek recht. Op grond van artikel 3 van de
ordonnantie is de MSI voor al wat niet door deze ordonnantie wordt geregeld, onderworpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op de
naamloze vennootschappen.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering oefent controle uit op de MSI bij monde van twee
regeringscommissarissen, die door de regering zijn benoemd en die erop toezien dat de wet,
de statuten van de MSI en het algemeen belang in acht worden genomen.
Het doel van de MSI is voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking,
in welke vorm ook, met derden:



alle handelingen te verrichten van verkoop, overdracht, promotie, uitbreiding en inves‐
tering op het gebied van onroerende goederen ;
het beheer waar te nemen van alle onroerende goederen of van alle onroerende zakelijke
rechten, daarbij inbegrepen de delegatie van dit beheer.

2.1.2 Reikwijdte van de controle
Het Rekenhof heeft op grond van artikel 21 van de ordonnantie191 van 8 februari 2007, waarop
zijn controle gebaseerd is, de rekeningen 2016 en 2017 van de MSI gecontroleerd; deze kregen
een goedkeurend oordeel vanwege de bedrijfsrevisor en de directeur van de maatschappij
bezorgde deze officieel aan het Rekenhof op respectievelijk 26 september 2017 en 18 septem‐
ber 2018.

188

Ordonnantie van 29 juli 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de
Verwerving van Vastgoed en tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.

189

De Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed werd opgericht door de ordonnantie van 20 juli 2005 en gewijzigd
door de ordonnantie van 8 februari 2007.

190

Er werd een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen om de statuten van de maatschappij aan te
passen aan de ordonnantie van 29 juli 2015.

191

Ordonnantie van 8 februari 2007 tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de
Verwerving van Vastgoed.
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2.2

Presentatie van de jaarrekeningen 2016 en 2017

Het onderzoek van de jaarrekeningen 2016 en 2017 vergt geen specifieke opmerkingen.
De balansen en resultatenrekeningen van de MSI kunnen als volgt worden samengevat.
Synthese van de balansen
MAR
20/28
29/58
20/58
10/15
16
17/49
10/49

Balans
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Schulden
Totaal

2016

2017

Variatie

%

143.714.947
15.706.061
159.421.008

141.673.171
20.967.177
162.640.348

-2.041.776
5.261.116
3.219.340

-1 %
33 %
2%

156.332.381
2.496.302

156.546.764
2.496.302

214.383
0

0%
0%

592.326
159.421.008

3.597.282
162.640.348

3.004.956
3.219.340

507 %
2%

Bron: jaarrekeningen van de MSI

(in euro)

Synthese van de resultatenrekeningen
Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten
70/74
Bedrijfskosten
60/64
Bedrijfsresultaat
70/64
Financiële opbrengsten
75
Financiële kosten
65
Financieel resultaat
75/65
Uitzonderlijke opbrengsten
76
Uitzonderlijke kosten
66
Uitzonderlijk resultaat
76/66
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VóóR 70/66
BELASTINGEN
Belastingen op het resultaat
67/77
TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

2016
3.259.102
4.038.988
-779.886
177.096
12.187
164.909
22.738
0
22.738
-592.239

2017
5.271.242
5.103.203
168.039
162.332
11.844
150.488
22.738
960.580
-937.842
-619.315

-221
-592.460

-322
-619.638

Bron: jaarrekeningen van de MSI

2.3

Variatie
Variatie %
-2.012.140
-62 %
-1.064.215
-26 %
-947.925
122 %
14.763
8%
342
3%
14.421
9%
0
0%
-960.580
_
960.580
4.225 %
27.076
-5 %
101
27.177

-46 %
-5 %

(in euro)

Jaarverslag betreffende transparantie

Voor het boekjaar 2017 werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen192 een lijst van de aan
de leden van de raad van bestuur toegekende mandaten opgesteld en bij de jaarrekening
gevoegd.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de MSI het jaarverslag betreffende de transparantie niet
heeft opgesteld waarin de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van
de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen voorziet.
Artikel 7 van de ordonnantie preciseert dat de beheerorganen van de openbare instellingen
binnen drie maanden na het einde van het kalenderjaar een jaarverslag bekend moeten
maken, dat het volgende omvat:



192

een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle re‐
presentatiekosten die aan hun openbare mandatarissen toegekend zijn,
een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoe‐
fening van zijn functies heeft deelgenomen;

Artikel 100, § 1, 6°/3, van het Wetboek van vennootschappen.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 130



een inventaris van alle overheidsopdrachten die de instelling toegewezen heeft, met ver‐
melding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen.

De directeur van de MSI verstrekt de volgende preciseringen in zijn antwoord:
“De MSI heeft nota genomen van de opmerking van het Rekenhof in dat verband en heeft zich
sedertdien in regel gesteld.
Verschillende elementen moeten toch nog eens worden gepreciseerd:





de bezoldigingen die worden toegekend aan de leden van de beheerorganen nemen de maxi‐
mumbedragen in acht die werden gedefinieerd door het besluit van de Brusselse Hoofdste‐
delijke Regering van 7 september 2017 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnan‐
tie van 12 januari 2016;
er werden tijdens het boekjaar geen voordelen van alle aard noch representatiekosten toe‐
gekend aan de leden van de beheerorganen;
geen enkel lid van de beheerorganen heeft tijdens het boekjaar deelgenomen aan een reis
in het raam van zijn functies.”
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V Thematische audits
1

Administratieve en geldelijke toestand van de personeelsleden
van de Haven van Brussel

1.1

Inleiding

Het Rekenhof heeft een wettelijkheids‐ en regelmatigheidsaudit uitgevoerd van de admini‐
stratieve en geldelijke toestand van het personeel van de Haven van Brussel.
1.1.1 Toepasselijke regelgeving
De gewestelijke entiteit Haven van Brussel werd door de ordonnantie van 3 december 1992193
opgericht als een openbare instelling van categorie B in de zin van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. De Haven is een auto‐
nome bestuursinstelling van tweede categorie in de zin van de organieke ordonnantie van
23 februari 2006194.
Haar statuten werden goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 15 januari 1993195. Daarin wordt de entiteit "Haven van Brussel" genoemd.
Wat het beheer van het statutair en het contractueel personeel betreft, is de Haven onder‐
worpen aan de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018196. De
taalkaders zijn vastgelegd bij besluit van 26 april 2012197 en werden door het besluit van
21 maart 2018 verlengd tot 6 juni 2019198.
Intussen werd de firma Ernst & Young verzocht een organisatorische en financiële audit te
verrichten om te beoordelen hoe de Haven van Brussel tegemoetkomt aan de haar toegewe‐
zen doelstellingen en om na te gaan of het nuttig zou zijn de opdrachten van de Haven inte‐
graal of gedeeltelijk te reorganiseren.
Er zijn nog geen nieuwe taalkaders vastgelegd wegens de reorganisatie van de diensten die
voortvloeide uit deze audit.
De opdracht van de Haven omvat het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het ka‐
naal, de haven, de voorhaven, de haveninstallaties en de bijbehorende aanhorigheden in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

193
Ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorha‐
ven, en de aanhorigheden ervan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
194

Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boek‐
houding en de controle.

195
Besluit van 15 januari 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve tot het aannemen van de statuten van de Haven
van Brussel. Het besluit trad in werking op 1 juni 1993 (samen met de ordonnantie van 3 december 1992).
196

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezol‐
digingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en be‐
sluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling
van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
197

Besluit van 26 april 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Haven van
Brussel.

198

Besluit van 21 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van verlenging van de taalkaders
van de Haven van Brussel.
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1.1.2 Controlemethodiek
Voor deze audit heeft het Rekenhof op basis van gesprekken en een willekeurige steekproef
met daarin 50 dossiers onderzocht of het aan de medewerkers toegekende barema strookt
met de verantwoordingsstukken in de individuele dossiers.
Er werden ook andere elementen onderzocht, meer bepaald in verband met de effectieven,
het personeelsplan, bepaalde voordelen bovenop het loon (toelage voor wachtdienst, gsm,
tablet, internetaansluiting, bedrijfswagen) en de statutaire en contractuele aanwervingen.
De bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens werden in acht genomen.
1.1.3 Voorlegging van de auditresultaten
Het voorontwerp van verslag werd per brief van 15 mei 2019 bezorgd aan de directeur‐gene‐
raal van de Haven van Brussel. Het Rekenhof ontving het antwoord van de administratie op
18 juni 2019.
Het ontwerprapport werd op 28 augustus 2019 per brief bezorgd aan de minister bevoegd
voor de Haven en aan de minister belast met het Openbaar Ambt. Zij hebben op 18 oktober
geantwoord dat ze akte namen van de vaststellen en aanbevelingen van het Rekenhof, maar
dat ze geen specifieke opmerkingen hadden. De minister belast met het Openbaar Ambt
stelde dat hij zeker overleg zou plegen met de minister bevoegd voor de Haven.
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1.2

Behoeften aan personeel

1.2.1

Organigram van de diensten199

Organigram (bron: Haven van Brussel)

Bron: Haven van Brussel
1.2.2 Personeelsplan en effectieven
Het personeelsplan 2018 werd vastgelegd in een goedkeuringsbesluit van de raad van be‐
stuur, dat op 13 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Het telt 171,8 VTE
(67 % statutairen en 33 % contractuelen).
Op 1 maart 2018 telde het organigram van de instelling 128 personeelsleden: 82 statutairen200
(64,06 %), 33 contractuelen (25,78 %) en 13 startbaners/jongerengarantie (10,15 %).
Daarnaast staan 6 personen ter beschikking van de Haven: 1 kapitein van Defensie, 4 infor‐
matici van Iristeam en 1 bediende “artikel 60201” die werd geselecteerd door het OCMW van
de stad Brussel.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het personeelsplan 2018 voorziet in 171,8 VTE, terwijl het
organigram 128 personeelsleden telt. De Haven verklaart dat verschil als volgt: vele mede‐
werkers worden in het personeelsplan twee keer in aanmerking genomen, een eerste keer als

199

Organigram zoals het bestond op het moment dat de auditwerkzaamheden plaatsvonden. In de nota die op 25 april
2019 aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd voorgesteld, kondigt de Haven echter aan een nieuw organigram te
hebben opgesteld waarin rekening is gehouden met de aanbevelingen die Ernst & Young formuleerde in het raam van zijn
organisatorische en financiële audit.
200

In het personeelsplan zijn de vier mandatarissen (van wie de mandaten onlangs werden vernieuwd voor een periode
van 5 jaar vanaf 1 januari 2019) opgenomen bij de statutaire personeelsleden.

201

Tewerkstelling van begunstigden van sociale integratie‐inkomsten of sociale bijstand.
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contractueel personeelslid en een tweede keer als statutair, in het geval van lopende statuta‐
riseringsprocedures. Hetzelfde geldt voor de bevorderingen, examens voor toelating tot een
hoger niveau of herkwalificaties van niveaus met toepassing van het nieuwe personeelssta‐
tuut (niveau E wordt niveau D).
Vanaf het personeelsplan 2019 is er geen dubbeltelling meer van personeelsleden die in de
loop van het jaar gestatutariseerd worden. Het nieuwe statuut van 2018 legt immers niet
meer de verplichting op om in het plan een onderscheid te maken tussen statutair en con‐
tractueel personeel202.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het personeelsplan zou moeten weergeven hoeveel perso‐
neelsleden nodig zijn om de aan de ION toegewezen opdrachten uit te voeren. Door deze
werkwijze waarbij sommige personeelsleden twee keer in het personeelsplan worden opge‐
nomen, schiet die oefening haar doel voorbij. Zo valt immers onmogelijk te berekenen in
hoeverre het personeelsplan is ingevuld en kan bijgevolg niet worden onderzocht of de wer‐
kelijke toestand strookt met het aantal personeelsleden dat nodig wordt geacht om de op‐
drachten uit te voeren.
1.2.3 Uitzonderlijke en tijdelijke behoeften
De regelgeving voorziet nochtans in de hypothese van “uitzonderlijke en tijdelijke perso‐
neelsbehoeften, hetzij voor in de tijd beperkte acties, hetzij voor een buitengewone toename
van het werk” om de aanwerving van contractuelen toe te staan203. De contracten die in het
door de administratie ter beschikking gestelde personeelsregister te boek staan als uitzon‐
derlijke en tijdelijke behoeften (UTB) vertegenwoordigen 25,78 % van de personeelssterkte.
Het Rekenhof stelt nochtans vast dat 29 van de 33 UTB een contract van onbepaalde duur
hebben gekregen en dat sommige van die UTB‐contracten al ettelijke jaren lopen204 (cf. de
tabel hierna), wat strijdig is met de regelgeving.
In haar antwoord preciseert de Haven evenwel dat sommige van die arbeidscontracten wer‐
den gesloten op grond van het vroegere artikel 2, 5°, van het besluit van de Brusselse Hoofd‐
stedelijke Regering van 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings‐
regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat op 25 november 2015 werd opgeheven205.
Bovendien wijst de Haven op de extreem lange looptijden van procedures voor statutaire
aanwervingen, die niet altijd tot resultaat leiden. Ze verwijst ook naar de nieuwe entiteit
talent.brussel, maar stelt vast dat die misschien nog niet 100 % in staat is om de wervings‐
aanvragen van alle Brusselse instellingen op een snelle en billijke manier af te handelen.

202

Het personeelsplan 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2019, maar toen waren de audit‐
werkzaamheden al afgerond. Het plan maakt inderdaad geen onderscheid meer tussen contractueel en statutair perso‐
neel, en het totale aantal VTE beloopt nu 138.
203

Artikel 2, 1°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie
en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

204
205

Zie verder de tabel Aantal arbeidsovereenkomsten, ingedeeld volgens aanvangsdatum.

“een vacante betrekking in te vullen die niet kon worden ingevuld door benoeming noch door bevordering, na het organise‐
ren van de selectieprocedure met toepassing van artikel 80 § 2 van het statuut”.
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Aantal arbeidsovereenkomsten, ingedeeld volgens aanvangsdatum
1996

1998

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2
2010
2

2
2011
1

1
2012
1

1
2013
2

2
2014
2

2
2015
3

1
2016
3

3
2017
2

2
2018
1

Bovendien stelt het Rekenhof in het statuut 2018 een incoherentie vast in de situaties waarbij
met arbeidscontracten kan worden gewerkt206: artikel 2 vermeldt 5 situaties waarbij met ar‐
beidscontracten kan worden gewerkt, maar de nummering klopt niet en de Franse tekst
komt niet overeen met de Nederlandse versie. De artikelen 6207, 9, §4208, en 13209 zijn bijgevolg
onbegrijpelijk.
Art. 2. Des personnes peuvent être engagées
sous contrat de travail aux fins exclusives de:
1. répondre à des besoins exceptionnels et
temporaires en personnel, qu’il s’agisse soit de
la mise en œuvre d’actions limitées dans le
temps, soit d’un surcroît extraordinaire de travail;
1. remplacer des membres du personnel en
cas d’absence totale ou partielle, qu’ils soient
ou non en activité de service, quand la durée
de cette absence implique un remplacement;
2. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;
3. pourvoir dans l’attribution d’emplois de
mandats en vertu du livre IV du statut. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci
ne s’écartent pas du livre IV du statut.
4. permettre à de jeunes chercheurs d’emploi, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire
leur entrée sur le marché du travail.

Art. 2. Bij arbeidsovereenkomst kunnen
personen
in
dienst
worden
genomen
uitsluitend om:
2.
aan
uitzonderlijke
en
tijdelijke
personeelsbehoeften te voldoen, hetzij voor in
de tijd beperkte acties, hetzij voor een
buitengewone toename van het werk:
3. personeelsleden te vervangen bij gehele of
gedeeltelijke afwezigheid, ongeacht of ze in
dienstactiviteit zijn of niet, wanneer de duur
van die afwezigheid tot vervanging noopt:
4. bijkomende of specifieke taken te
vervullen;
5. te voorzien in de toekenning van
mandaatfuncties in navolging van boek IV van
het statuut. De bepalingen van dit besluit zijn
op de mandaathouders van toepassing voor
zover boek IV van het statuut niet afwijkt van
dit besluit.
5. jonge werkzoekenden toe te staan om hun
intrede te maken op de arbeidsmarkt, in het
kader
van
federale
of
gewestelijke
maatregelen die hun tewerkstelling beogen.

In haar antwoord stelt de Haven dat ze de beleidsmakers al op die incoherentie heeft gewe‐
zen en dat die gecorrigeerd zou moeten worden in de volgende tekst die ter advies is voor‐
gelegd aan de raad van bestuur.
1.2.4 Aanwervingsprocedure en contractuele aanwervingen
Van de 50 individuele dossiers die het Rekenhof onderzocht, zijn er 6 (van contractuelen die
geen startbaners zijn) waarin geen enkel spoor is terug te vinden van de bekendmaking van
de in te vullen betrekking, noch van enige vergelijking van de aanspraken en verdiensten. Bij
1 ervan gaf de Haven zich er bovendien op het einde van de selectie rekenschap van dat de
laureaat niet het diploma had dat in de vacature als vereiste was vermeld, waarna ze de be‐
trokkene kwalificeerde als een niveau D terwijl er een niveau C was gevraagd. De Haven zou
in het kandidatuurdossier uiteraard beter een kopie van het diploma vragen om al bij het

206

Artikel 2 van het besluit van 21 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en
de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
207

“De in artikel 2, 1°, 2° en 5° bedoelde contractuele personeelsleden worden in dienst genomen in een graad van
rang 1.”
208

“In afwijking van paragraaf 3, 1°, bestaat de anonieme schriftelijke proef ambtshalve uit een beoordeling van de vaardig‐
heden die wordt uitgevoerd door Actiris voor de categorie van contractuelen bedoeld in het artikel 2, 5°.“
209

“De statutaire bepalingen inzake vrijwillige interne mutatie zijn op de contractuele personeelsleden van toepassing, dege‐
nen bedoeld in artikel 2, 2° en 3° uitgezonderd.”
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onderzoek van de ontvankelijkheid te kunnen verifiëren of aan de diplomavereiste is vol‐
daan. In haar antwoord verklaart de Haven dat er sinds de gesprekken daaromtrent zo’n
procedure is ingesteld.
Het Rekenhof heeft overigens de proceduredossiers onderzocht die leidden tot een indienst‐
treding in 2017, te weten drie statutaire aanwervingen en drie contractuele aanwervingen.
De Haven houdt geen dossiers bij waarin alle stukken met betrekking tot een procedure ge‐
centraliseerd worden. De stukken kunnen worden teruggevonden, maar zitten over verschil‐
lende plaatsen verspreid. De Haven zou er baat bij hebben de documentatie beter te beheren,
meer bepaald door alle stukken aangaande een procedure in één enkel dossier te bewaren.
In haar antwoord verklaart de Haven dat er naar aanleiding van de auditwerkzaamheden
voortaan systematisch een proceduredossier wordt aangelegd.
Voor de drie statutaire aanwervingen werden laureaten gehaald uit de reserves van Selor en
van andere overheidsdiensten210.
In verband met de drie contractuele aanwervingen heeft het Rekenhof het volgende vastge‐
steld:









de te begeven betrekkingen waren vaste betrekkingen maar desondanks vond er geen
statutaire aanwerving plaats, ofwel omdat er geen laureaat was na een procedure bij
Selor, ofwel omdat de termijn te lang werd geacht en er dringend iemand gevonden
moest worden;
het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de kandidaturen werd niet geformaliseerd,
noch in een schriftelijk document noch in notulen waarvan de bevoegde overheid akte
neemt. Het feit dat er geen document is waarin het onderzoek van de ontvankelijkheids‐
voorwaarden wordt onderbouwd, maakte de controle en het intern toezicht onmogelijk;
van de resultaten van de schriftelijke en mondelinge proef worden geen notulen opge‐
maakt die een datum vermelden en die zijn ondertekend door de leden van de selectie‐
commissie;
in één van de dossiers werd 5 jaar anciënniteit verleend aan een personeelslid, terwijl de
vacature op basis waarvan hij was aangeworven, slechts één jaar ervaring vereiste211 (er
waren eigenlijk twee vacatures gepubliceerd: de eerste vroeg 5 jaar ervaring, maar we‐
gens het geringe aantal kandidaten was in een tweede publicatie slechts één jaar ervaring
gevraagd);
in één van de dossiers behoorde de persoon die werd aangeworven niet tot de kandida‐
ten die gesolliciteerd hadden en bovendien voldeed de persoon niet aan de voorwaarden
die in de vacature waren opgenomen (voormalige startbaner).

Het Rekenhof herinnert eraan dat de Haven ertoe gehouden is het beginsel van de gelijke
toegang tot overheidsambten in acht te nemen, wat impliceert dat vacante betrekkingen be‐
kend worden gemaakt, dat de selectie‐ en aanwervingsvoorwaarden (te gepasten tijde) ge‐
controleerd worden en dat de aanspraken en verdiensten van in aanmerking komende kan‐
didaten worden vergeleken.
Het is ook van belang de volledige procedure, en dan vooral het onderzoek naar de ontvan‐
kelijkheid van de kandidaturen, te formaliseren en te onderwerpen aan intern toezicht en
aan een beslissing door de bevoegde overheid.

210

Op grond van artikel 49bis van het besluit van 27 maart 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de
rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofd‐
stedelijk Gewest.

211

Zie punt 3.1 Bepalen van de geldelijke anciënniteit,1ste lid.
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In haar antwoord preciseert de Haven dat de proceduredossiers naar aanleiding van de ge‐
sprekken daaromtrent met het Rekenhof in de loop van de audit, voortaan beter gestructu‐
reerd worden en systematisch voorzien in een dubbelcheck, een validering door de directie‐
raad na elke fase van de procedure (CV‐screening, validering van de resultaten van de ano‐
nieme schriftelijke proef, validering van de selectiecommissie) en in een meer rigoureuze
ordening van alle stukken.

1.3

Bezoldiging

1.3.1 Bepalen van de geldelijke anciënniteit
Artikel 456 van het statuut luidt: “De diensten vervuld in andere publieke diensten of de private
sector of als zelfstandige worden eveneens in aanmerking genomen op voorwaarde dat deze
diensten voldoen aan een voorwaarde gesteld bij de aanwerving en rekening houdend met het
aantal jaren ervaring dat vereist werd bij de aanwerving”.
Van de 50 onderzochte dossiers vertonen er 11212 een aantal problemen op het vlak van de
anciënniteit die gevaloriseerd wordt bij de aanwerving.
Het stelt in het algemeen vast dat de Haven niet over een modeldocument beschikt dat de
loopbaanelementen vermeldt (ook vroegere prestaties, van vóór de Haven) die voor elk per‐
soneelslid verantwoorden waarom het een bepaalde weddeschaal kreeg toegekend213. Toen
de Haven daarop attent werd gemaakt tijdens de auditwerkzaamheden, kondigde de entiteit
aan dat er een overheidsopdracht zou worden uitgeschreven om software voor loopbaanbe‐
heer aan te kopen, waarbij automatisch loopbaanfiches zullen worden opgesteld.
Bij het onderzoek van de steekproef van 50 individuele dossiers deed het Rekenhof de vol‐
gende vaststellingen:







in 1 dossier werden vroegere prestaties gevaloriseerd als waren ze in de openbare sector
verricht, terwijl ze eigenlijk in de privésector waren verricht;
in 4 dossiers werden vroegere prestaties gevaloriseerd terwijl de verantwoordingsstuk‐
ken ontbraken of ontoereikend waren;
in 3 dossiers resulteerden de berekeningen van het Rekenhof op basis van de dossierele‐
menten in een andere anciënniteit dan de anciënniteit die de Haven toekende;
in 5 dossiers zat de vacature niet in het dossier, waardoor de controle van de toegekende
anciënniteit onmogelijk wordt gemaakt, want de regelgeving bepaalt dat vroegere pres‐
taties in de privésector enkel gevaloriseerd mogen worden op voorwaarde dat die erva‐
ring gevraagd werd bij de aanwerving;
in 2 dossiers werden vroegere prestaties in de privésector gevaloriseerd terwijl er geen
ervaring werd gevraagd in de vacature.

Het Rekenhof beveelt de Haven aan zich er steevast van te vergewissen dat attesten in ver‐
band met vroegere prestaties voorhanden en volledig zijn, en overeenstemmen met de re‐
gelgeving en met de vereisten die zijn opgenomen in de regelgeving en de aanwervingsvoor‐
waarden bij de aanwervingsprocedure of bij de aanwerving. Aangezien het huidige perso‐
neelsstatuut nog altijd bepaalt dat vroegere prestaties in de privésector enkel gevaloriseerd

212
Van die 11 zijn er 7 waarbij de indiensttreding dateert van meer dan 10 jaar terug, en 4 waarbij de indiensttreding plaats‐
vond in de laatste 10 jaar.
213
In sommige dossiers zit een Excel‐rekenblad voor Capelo (dat is de database waarmee alle loopbaangegevens van het
personeel van de openbare sector elektronisch worden verzameld en beheerd, wat de basis vormt van een elektronisch
pensioendossier). Op dat blad zijn de loopbaanelementen bij de Haven vermeld en een projectie tot het moment waarop
het personeelslid vermoedelijk met pensioen zal gaan.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 138

kunnen worden als die ervaring gevraagd werd in de vacature, beveelt het Rekenhof aan de
vacature altijd te bewaren in het dossier van het betrokken personeelslid.
1.3.2 Toelage voor wachtdienst
Tijdens de auditwerkzaamheden heeft het Rekenhof vastgesteld dat de Haven toelagen voor
wachtdienst toekent op grond van een andere regeling dan die waarin het statuut voorziet
en zonder dat de minister een meer gunstige regeling toestond.
Het statuut bepaalt immers dat er voorzien wordt in een toelage voor wachtdienst als perso‐
neelsleden in het kader van een georganiseerd wachtsysteem buiten hun prestaties oproep‐
baar dienen te zijn met het oog op het vervullen van eventuele prestaties. Artikel 364 (het
vroegere artikel 390) voorziet in compensatieverlof of een toelage die gelijk is aan 8 uur voor
een wachtdienst van 7 opeenvolgende dagen.
Het statuut bepaalt evenwel dat de functioneel bevoegde minister een meer gunstige verlof‐
regeling kan toestaan in functie van de werkorganisatie eigen aan de instelling. Ten tijde van
de auditwerkzaamheden was zo’n afwijking voor de Haven onbestaande.
Het betreft nochtans een toelage die gelijk is aan 19,5 uur en een compensatieverlof van
4 uur dat de Haven toekent voor een week wachtdienst van maandag tot zondag. De regle‐
mentaire grondslag die de Haven aan het Rekenhof bezorgde ter verantwoording van die
afwijkende regeling, is een beslissing van de raad van bestuur van de Haven van 15 april 1966,
die naar andere bedragen verwijst (compensatie gelijk aan 58,5 uur). De toegepaste wacht‐
dienst strookt dus niet met die beslissing, noch met het statuut.
Een oplossing voor dat probleem zou zich echter kunnen aandienen, want de Haven heeft
bij de minister een aanvraag ingediend voor een afwijkende regeling, zoals het statuut be‐
paalt. Het ministeriële besluit daaromtrent was in opmaak ten tijde van de auditwerkzaam‐
heden.
1.3.3 Bedrijfswagens
Er is een bedrijfswagen toegekend aan elk van de vier mandatarissen van de Haven (één met
rang A5, één met rang A4+ en twee met rang A4)214. De enige documenten die de Haven
voorlegde ter verantwoording van dat voordeel, zijn de door de raad van bestuur goedge‐
keurde documenten in verband met de plaatsing en gunning van de overheidsopdracht voor
het leasen van wagens voor verschillende directies en voor de mandatarissen van de Haven
(eind 2015 ‐ begin 2016).
Het Rekenhof beveelt aan ervoor te zorgen dat elk voordeel dat wordt toegekend buiten het
statuut van het personeel om, op een reglementaire grondslag berust die door het bevoegde
orgaan is goedgekeurd en die voorziet in objectieve, transparante en homogene toekennings‐
criteria.

1.4

Loopbaan

Het Rekenhof stelt vast dat er sprake is van onregelmatigheden in 4 van de 50 individuele
dossiers die werden onderzocht en dat:


214

in 1 dossier een contractueel personeelslid twee bijvoegsels bij zijn arbeidsovereenkomst
heeft, waardoor hij eerst van niveau C naar niveau B steeg en vervolgens van niveau B

Voordien hadden nog drie andere personeelsleden een bedrijfswagen (een kapitein, een financieel verantwoordelijke
en een verantwoordelijke van de technische directie), respectievelijk tot december 2017, oktober 2016 en december 2013.
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1.5

naar niveau A, zonder dat de publicatie van een vacature van niveau B en van niveau A
werd verzekerd en zonder dat de aanspraken en verdiensten werden vergeleken;
in 1 dossier het personeelslid contractueel werd aangeworven naar aanleiding van een
vacature waarvoor iemand van niveau B werd gevraagd, maar dat de betrokkene een
arbeidsovereenkomst van niveau A ondertekende alleen omdat hij houder is van een
diploma van niveau A. De betrekking werd dus toegewezen zonder dat de bekendmaking
van een vacature van niveau A werd verzekerd en zonder dat de aanspraken en
verdiensten werden vergeleken;
in 2 dossiers van contractuelen sprake is van een bijvoegsel bij de arbeidsovereenkomst
betreffende bevorderingen in graad en de toekenning van de bijbehorende
weddeschalen, zonder enige reglementaire basis die contractuelen toegang geeft tot die
bevorderingen in graad, zonder dat de vacature werd bekendgemaakt en zonder dat de
aanspraken en verdiensten werden vergeleken. De beslissingen in kwestie (maart en
april 2004) verwijzen uitdrukkelijk naar het hoge niveau van de prestaties en de niet‐
aflatende persoonlijke inzet van de betrokkenen, veeleer dan naar reglementaire
bepalingen en voorwaarden.

Conclusies en aanbevelingen

Inzake het administratieve en geldelijke beheer van het personeel van de Haven van Brussel
heeft het Rekenhof in het raam van het onderzoek van een steekproef van dossiers een aantal
niet‐gerechtvaardigde afwijkingen ten opzichte van het statuut van het personeel vastge‐
steld.
Die leiden tot de ongelijke behandeling van kandidaten voor een betrekking bij de Haven of
tussen personeelsleden van de Haven, of tot de toekenning van voordelen zonder dat daar
een reglementaire grondslag voor bestaat.
In dat kader formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOM‐
MISSIE / 140

Onderzochte
punten

Punt in dit
verslag

Vaststellingen

Aanbevelingen

Contractueel personeel

2.3

25% van alle personeelsleden is in dienst met een arbeidsovereenkomst, die niet altijd strookt met de in het statuut bepaalde
situaties die een contractuele aanwerving toelaten.

De bepalingen van het statuut die exhaustief definiëren in welke situaties er met een
arbeidsovereenkomst kan worden gewerkt, moeten in acht worden genomen.

Selectie en aanwerving

2.4

De stukken in verband met selectie- en aanwervingsprocedures
zitten verspreid over verschillende plaatsen.

De Haven moet de documentatie beter beheren, meer bepaald door alle stukken aangaande een procedure in één enkel dossier te bewaren en er een afschrift van te
bewaren in het individueel dossier van elk personeelslid.

In sommige dossiers betreffende aanwervingsprocedures is
geen enkel spoor terug te vinden van de bekendmaking van de
in te vullen betrekking en ook niet van enige vergelijking van
de aanspraken en verdiensten.

De Haven is ertoe gehouden het beginsel van de gelijke toegang tot overheidsambten
in acht te nemen, wat impliceert dat vacante betrekkingen bekend worden gemaakt,
dat gecontroleerd wordt of kandidaten voldoen aan de selectie- en aanwervingsvoorwaarden en dat de aanspraken en verdiensten van in aanmerking komende kandidaten worden vergeleken.

De ontvankelijkheid van kandidaturen wordt niet altijd onderzocht in omstandigheden die controle en intern toezicht mogelijk maken.

De volledige procedure, en dan vooral het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de
kandidaturen, moet worden geformaliseerd en onderworpen aan intern toezicht en
aan een formele beslissing door de bevoegde overheid.

De resultaten van de schriftelijke en mondelinge proef worden
niet altijd geformaliseerd.

Van de resultaten van de diverse proeven moeten notulen worden opgemaakt die een
datum vermelden en de handtekening van de leden van de selectiecommissie dragen.

In één aanwervingsdossier zijn er problemen met het diploma
van de kandidaat.

Het personeelsdossier moet een kopie van het diploma bevatten en het zou efficiënter
zijn het diploma te controleren wanneer de ontvankelijkheid van kandidaturen wordt
onderzocht, in plaats van op het einde van de procedure.

Uit de onderzochte dossiers blijken bepaalde problemen op het
vlak van anciënniteit die werd gevaloriseerd bij de aanwerving.

De Haven zou altijd moeten verifiëren of de attesten in verband met vroegere prestaties voorhanden en volledig zijn en die vroegere prestaties mogen enkel gevaloriseerd worden als ze stroken met de regelgeving en, in voorkomend geval, met de
gestelde vereisten bij de selectie/aanwerving. Daarom zou de vacature altijd bewaard moeten worden in het dossier van het betrokken personeelslid.

Geldelijke
ënniteit

anci-

3.1

Voordelen
bovenop het loon

3.3

Sommige voordelen worden toegekend zonder dat daar enige
reglementaire grondslag voor bestaat, inzonderheid op basis
van een beslissing van de directieraad waarvoor geen bevoegdheidstoekenning ter zake kon worden voorgelegd.

Elk voordeel dat wordt toegekend buiten het statuut van het personeel om, zou moeten berusten op een reglementaire grondslag die door het bevoegde orgaan is goedgekeurd.

Loopbaan van het
contractueel personeel

4

Het Rekenhof heeft onregelmatigheden vastgesteld in het vlak
van het beheer van de contractuele loopbanen.

Het beginsel van de gelijke toegang tot overheidsambten moet in acht worden genomen, wat inhoudt dat vacatures bekendgemaakt worden en dat aanspraken en verdiensten worden vergeleken. Voorts moeten ook de statutaire bepalingen in verband
met de geldelijke loopbaan van het contractueel personeel in acht worden genomen.
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2

Overheidsopdrachten van het Gewestelijk Agentschap voor
Netheid

2.1

Inleiding

2.1.1 Voorwerp van de audit
Het Rekenhof heeft de overheidsopdrachten gecontroleerd die het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid (GAN) heeft geplaatst, een instelling van eerste categorie215 die werd opgericht
door de ordonnantie van 19 juli 1990.
Het GAN heeft talrijke opdrachten, zoals de ophaling en verwerking van het gemeentelijk
afval, de uitvoering van het afvalbeleid, het schoonmaken van de wegen, de selectieve opha‐
ling en de recyclage van afval, en het beheer van de containerparken.
Om al die opdrachten uit te voeren, moet het agentschap talrijke overheidsopdrachten voor
eigen rekening plaatsen. Het treedt overigens op als aankoopcentrale voor de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2.1.2 Werkwijze
Het Rekenhof heeft het GAN gevraagd documenten en gegevens216 voor te leggen over de
opdrachten die in uitvoering waren, om een gerichte niet‐statistische steekproef te kunnen
trekken op basis van een voorafgaande risicoanalyse. Het GAN heeft informatie over 279
opdrachten bezorgd.
De controle steunde op een steekproef van 85 opdrachten die tussen 2012 en 2017 werden
geplaatst. Ze vertegenwoordigen 30 % van het aantal en 62,5 % van de totale waarde van de
279 opdrachten (121,4 miljoen euro). Aan het eind van de audit vond een tegensprekelijke
procedure plaats. In dit artikel zijn de elementen verwerkt die toen werden aangevoerd door
zowel het GAN als door de staatssecretaris belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling
en –verwerking.

2.2

Interne controle

2.2.1 Procedure van de identificatie van de behoefte tot de notificering van de
opdracht
Het Rekenhof stelt vast dat de procedurenota over de aankoop van goederen en diensten
voorziet in passende controles en de interne delegatieregels in acht neemt. Het wijst erop
dat de gunningsbeslissing wordt genomen door de bevoegde instantie, zo nodig na advies
van de Inspectie van Financiën, met het akkoord van de controleur van de vastleggingen die
de betekening van de opdrachten nochtans niet viseert, wat indruist tegen artikel 74 van de
ordonnantie van 23 februari 2006.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de controleur van de vastleggingen de betekening van de
contracten en de overheidsopdrachten moet viseren op straffe van nietigheid. Het GAN pre‐
ciseert in zijn antwoord dat de modeldocumenten die de juridische dienst heeft opgesteld,
215

In de zin van de organieke ordonnantie van 26 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle.

216

Het gaat om documenten zoals het register van de overheidsopdrachten, het organigram, de procedures voor de aan‐
koopcyclus, de handtekeningsbevoegdheden (wat de aankopen betreft), de modeldocumenten of voorbeelden, de lijst
met diensten die opdrachten plaatsen, de lijst met personen die betrokken zijn bij de plaatsing en uitvoering van de op‐
drachten, de overzichtslijst van de vastleggingen, de lijst met leveranciers, een uittreksel van de kostenrekeningen (klas‐
sen 60 en 61) en van de investeringen (klasse 2) en een lijst met de geschillen die verband houden met de gunning of de
uitvoering van overheidsopdrachten.
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werden aangepast om te waarborgen dat de controleur van de vastleggingen de betekening
van de goedkeuring van de contracten en de overheidsopdrachten viseert en dat hij voortaan
effectief de betekening van de opdrachten viseert.
2.2.2 Overheidsopdrachtenregister
Het GAN houdt een register bij dat een overzicht geeft van de geplaatste opdrachten of de
opdrachten in uitvoering en dat meer bepaald de mogelijkheid biedt de lancering van de
procedure voor de plaatsing van zijn opeenvolgende opdrachten goed te plannen.
Dat register werd tot maart 2018 niet gebruikt om te voldoen aan de vereiste van de ordon‐
nantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen
van de Brusselse openbare mandatarissen. Artikel 7 van die ordonnantie bepaalt dat elk jaar
een verslag moet worden gepubliceerd dat onder andere een inventaris bevat van alle over‐
heidsopdrachten die tijdens het boekjaar werden geplaatst. Dat verslag moet voor elke op‐
dracht de begunstigden en de vastgelegde bedragen preciseren.
Naar aanleiding van de opmerkingen die het Rekenhof tijdens de audit formuleerde, heeft
het GAN in maart 2018 op zijn website de inventaris van de in 2015 en 2016 geplaatste op‐
drachten gepubliceerd. Het hof merkt op dat de in 2017 geplaatste opdrachten nog moeten
worden gepubliceerd en dat de gepubliceerde inventaris onvolledig is: hij omvat niet de bij
aankoopcentrales verrichte aankopen217. Het beveelt dus aan de inventaris te vervolledigen.
Het GAN preciseert in zijn antwoord dat, overeenkomstig de aanbeveling van het Rekenhof,
de inventaris van de overheidsopdrachten voor 2017 werd opgesteld en gepubliceerd.
Het Rekenhof merkt echter op dat de bestellingen via overheidsopdrachten die via een aan‐
koopcentrale werden geplaatst, niet in de gepubliceerde inventaris zijn opgenomen.

2.3

Motivering van de aan één enkele leverancier gegunde opdrachten

Het GAN bevindt zich soms in een situatie waarbij het opeenvolgende opdrachten aan een
welbepaalde leverancier of dienstverlener (“één enkele leverancier”) moet toevertrouwen om
technologie of software (uitbreiding, onderhoud of bijwerking) die vroeger werd aangekocht,
te kunnen behouden.
Het Rekenhof heeft onderzocht of het gegrond was te verwijzen naar één enkele leveran‐
cier218 om gebruik te kunnen maken van een onderhandelingsprocedure en de daaruit voort‐
vloeiende opdrachten aan eenzelfde leverancier te kunnen gunnen. Aangezien het om een
uitzondering op het mededingingsbeginsel gaat, moeten de voorwaarden voor de toepassing
van die hypothese immers strikt worden geïnterpreteerd en ligt de last om te bewijzen dat
de uitzondering van toepassing is, volledig bij de aanbestedende overheid219.

217

Ten belope van een bedrag van 600.000 euro per jaar.

218

Artikel 26, §1, 1°, f) van de wet van 15 juni 2006 : de opdracht mag worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking als de werken, leveringen of diensten om technische of artistieke redenen of omwille van de be‐
scherming van alleenrechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden gegund.
219

Voor de bijwerking en het onderhoud van de technologie of de software kan het GAN op basis van die hypothese op‐
drachten sluiten via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, maar het moet daarvoor het volgende aanto‐
nen:
1)

het behoud van de technologie of de software is de redelijkste oplossing in vergelijking met de omvang van de tech‐
nische of organisatorische veranderingen of de budgettaire impact die zouden voortvloeien uit een verandering van
technologie of software. Er moeten redenen worden opgegeven waarom een verandering van leverancier zou leiden
tot onverenigbaarheid of onevenredige technische moeilijkheden bij gebruik en onderhoud;

2)

slechts één onderneming kan de gewenste prestatie leveren (het GAN moet dat op Europees niveau nagaan). Als
andere ondernemingen het onderhoud kunnen uitvoeren, moet er mededinging worden georganiseerd.
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Wat het behoud van bestaande technologie of software betreft, is het Rekenhof van oordeel
dat het agentschap onvoldoende redenen of zelfs helemaal geen redenen geeft als:


het geen melding maakt van moeilijkheden, onverenigbaarheden of problemen voor de
continuïteit van de dienst die de verandering van technologie zou impliceren en enkel
stelt dat “niets rechtvaardigt dat het systeem zou veranderen”;
het voorwerp zelf van de opdracht rechtstreeks impliceert dat een welbepaalde dienst‐
verlener moet optreden zonder dat zelfs een verandering van technologie overwogen
wordt.



Het Rekenhof stelt bovendien vast dat een initiële bestelling die het GAN buiten enige over‐
heidsopdrachtenprocedure heeft geplaatst, nadien aanleiding heeft gegeven tot vier opeen‐
volgende opdrachten die het agentschap zonder mededinging aan dezelfde dienstverlener
heeft gegund. Het Rekenhof herinnert aan de verplichting om de wettelijke vereisten na te
leven voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en zonder
mededinging, gerechtvaardigd door de hypothese van één enkele leverancier. Het GAN pre‐
ciseert in zijn antwoord dat het rekening zal houden met de opmerkingen van het Rekenhof.

2.4

Onderverdeling van de prijs als gunningscriterium

In heel wat gevallen is de prijs als gunningscriterium onderverdeeld in subcriteria220. De we‐
ging die aan de verschillende subcriteria wordt toegekend, wijzigt hun werkelijke respectieve
waarde, of kan die wijzigen; de resultaten die de verschillende offertes opleveren, weerspie‐
gelen dus niet hun echt prijsverschil. Een dergelijke werkwijze moedigt bovendien speculatie
vanwege de inschrijvers aan.
Het Rekenhof beveelt aan de offertes enkel te evalueren op basis van vermoedelijke hoeveel‐
heden. Het GAN vermeldt in zijn antwoord dat het zijn gunningscriteria sedertdien heeft
aangepast om rekening te houden met die aanbeveling.

2.5

Gunningscriteria en nadere evaluatieregels

Voor bepaalde opdrachten die werden geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, heeft het GAN geen gunningscriteria bepaald, terwijl het van goed beheer
getuigt om dat wel te doen, zelfs als de wet van 17 juni 2013 daartoe niet verplicht. De wet
van 17 juni 2016221 verplicht voortaan gunningscriteria te vermelden in de opdrachtdocumen‐
ten.
In de procedures van het GAN is niet bepaald dat vooraf, vóór de opening van de offertes, de
evaluatiemethode voor de gunningscriteria wordt vastgelegd; die methode wordt pas be‐
paald bij de analyse van de offertes.
Het Rekenhof onderstreept, overeenkomstig een aanbeveling van het Hof van Justitie van de
Europese Unie222, dat het de voorkeur verdient de evaluatiemethode voor de gunningscriteria
vast te leggen vóór de opening van de offertes om de gelijke behandeling van de inschrijvers
te waarborgen.
Het Rekenhof heeft tot slot bepaalde tekortkomingen vastgesteld bij de toepassing van de
gunningscriteria. Zo werd bij de analyse van de offertes gebruik gemaakt van een niet‐ge‐
plande weging; werd de in het bestek aangekondigde weging van de gunningscriteria bij de
220

De onderverdeling wordt ingevoerd door het bestek of het offerteformulier.

221

Inzonderheid artikel 81, § 3.

222

Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest van 14 juli 2016, TNS Dimarso NV, C‐6/15, punt 31.
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evaluatie van de offertes niet in acht genomen of heeft de gunningsbeslissing de impliciete
gunningscriteria van het bestek niet in acht genomen.***

2.6

Effectieve mededinging en technische specificaties

Het Rekenhof stelt vast dat, ondanks het ruimschoots gebruik van open procedures, heel wat
opdrachten werden gegund aan de enige offerte die overbleef na de kwalitatieve selectie en
het onderzoek van de regelmatigheid. Dat geldt voor 33 van de 79 opdrachten uit de onder‐
zochte steekproef waarbij mededinging werd georganiseerd, waarvan voor 26 opdrachten
slechts één offerte werd ingediend. Het Rekenhof heeft verschillende factoren vastgesteld
die die toestand kunnen verklaren: het opleggen van restrictieve technische specificaties; het
verwerpen van heel wat kandidaturen vanwege het gebrek aan een verklaring op erewoord
waarmee de inschrijver zich ertoe verbindt de fundamentele overeenkomsten van de Inter‐
nationale Arbeidsorganisatie (IAO) na te leven en te doen naleven door zijn fabrikanten en
leveranciers; het niet gebruiken van de mogelijkheid om de in de regelgeving voorziene ont‐
vangen documenten te laten vervolledigen of expliciteren223; het zien van bepaalde punten
als een substantiële onregelmatigheid hoewel dat niet gerechtvaardigd is224.
Het Rekenhof beveelt dus aan eisen te vermijden die de mededinging kunstmatig beperken.
Wat betreft de naleving van de fundamentele overeenkomsten van het IAO, acht het Reken‐
hof het wenselijk dat op te nemen in de voorwaarden van de opdracht.
Het GAN vermeldt in zijn antwoord dat bepaalde eisen werden versoepeld ingevolge de raad‐
gevingen van het Rekenhof en dat de vermelding “op straffe van nietigheid van de offerte”
uit de bestekken wordt geschrapt als die vermelding niet onontbeerlijk is.

2.7

Aankondiging van gegunde opdracht

De regelgeving verplicht tot de bekendmaking van een aankondiging van gegunde opdracht
die binnen 48 dagen na de sluiting van de opdracht aan het Publicatieblad van de Europese
Unie moet worden doorgestuurd225. Die verplichting geldt voor alle opdrachten waarvan de
geraamde waarde de Europese drempels bereikt, met uitzondering van de opdrachten die
zijn gebaseerd op het geheime karakter226 van de procedure of op een raamovereenkomst227.
Het Rekenhof stelt vast dat de aankondiging van gegunde opdracht in bepaalde dossiers ont‐
breekt of dat ze soms met een vertraging van meer dan een jaar werd doorgestuurd. Het
brengt in herinnering dat de wettelijke vereisten (en meer in het bijzonder de termijnen)
voor de bekendmaking van de aankondiging van gegunde opdracht, moeten worden nage‐
leefd. Het GAN preciseert in zijn antwoord dat de aankondigingen van gegunde opdracht
voortaan systematisch worden opgesteld naarmate de dossiers worden afgesloten en dat de
achterstand bij de bekendmaking van de aankondigingen van gegunde opdracht is inge‐
haald.

223

Zoals bepaald in artikel 59 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.

224

Een dergelijke sanctie mag echter slechts gelden voor de essentiële elementen van de opdracht en lijkt overdreven in
het licht van de beoogde doelstellingen.

225

Artikel 38 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 15 juli 2011 dat van toepassing is op de onderzochte opdrachten
van het GAN.

226
227

Bedoeld in artikel 26, §1, 1°, f), van de bovenvermelde wet van 15 juni 2006.

Voor de opdrachten die aan de nieuwe wet van 17 juni 2016 zijn onderworpen, geldt de verplichting om een aankondi‐
ging van gegunde opdracht te publiceren voor de overheidsopdrachten en raamovereenkomsten waarvan de geraamde
waarde gelijk is aan of hoger is dan de voor de Europese bekendmaking vastgelegde drempels. De aankondiging van ge‐
gunde opdracht moet uiterlijk binnen 30 dagen na de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst worden doorge‐
stuurd (artikel 62 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016).
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2.8

IT‐opdrachten

Het Rekenhof stelt vast dat IT‐opdrachten werden geplaatst via een onderhandelingsproce‐
dure zonder bekendmaking, via de hypothese van één enkele dienstverlener, waarbij telkens
het merk van de software werd vermeld in het voorwerp van de opdracht. Het is van oordeel
dat de motivering om een beroep te doen op die hypothese niet volstaat om aan te tonen dat
er geen alternatief was en dat er evenmin uit blijkt dat verplicht een beroep moest worden
gedaan op de bestaande dienstverlener.
Voor IT‐opdrachten die met Europese bekendmaking werden geplaatst merkt het Rekenhof
op dat, ondanks zijn talrijke vragen om het bestek te krijgen, de reden voor het gebrek aan
offertes van mededingers niet werd bepaald, noch geanalyseerd, ondanks de vraag vanwege
de staatssecretaris in 2012 om een audit van de IT van het GAN uit te voeren.
Het Rekenhof heeft verschillende elementen vastgesteld die mededinging kunnen ontmoe‐
digen.
Zo wordt van de inschrijvers geëist dat de breuk van hun omzetcijfer voor gelijkaardige dien‐
sten als de diensten van de opdracht in verhouding tot hun totale omzet niet kleiner mag
zijn dan 20 %. Die bepaling sluit de facto alle grote IT‐bedrijven uit. Het Rekenhof is van
oordeel dat het om een kunstmatige beperking van de mededinging gaat in de zin van artikel
5 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De korte looptijd van bepaalde dienstenopdrachten moedigt een inschrijver niet aan om te
reageren: hij moet immers een ingewikkelde omgeving leren kennen terwijl hij zijn investe‐
ring over hooguit twee jaar zal kunnen afschrijven.
De huidige dienstverlener wordt ook bevoordeeld door de keuze van bepaalde gunningscri‐
teria zoals de termijn om de prestaties op te starten na de betekening van de gunning van de
opdracht228.
Het bestek van de opdracht voor het beheer van de ontwikkeling is ook niet helder. Alle
toepassingen die het GAN gebruikt, worden vermeld, maar zonder te preciseren op welke de
dienstverlener moet werken, terwijl op sommige toepassingen, waarvoor overigens geen en‐
kele tussenkomst wordt verwacht, een alleenrecht rust.
Het Rekenhof beveelt dus aan de IT‐opdrachten zo op te vatten dat een echte mededinging
mogelijk wordt. Het GAN zet in zijn antwoord uiteen dat het beroep op een onderhande‐
lingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor onderhoudscontracten kan wor‐
den verklaard doordat de broncodes exclusief eigendom zijn van de dienstverleners.
Het voegt eraan toe dat het de redenen heeft geanalyseerd die verklaren waarom in voorko‐
mend geval slechts één offerte is binnengekomen: de hoofdoorzaken zouden zijn dat de
dienstverlener het agentschap voltijds personeel ter beschikking moet stellen, en dat het be‐
schikbare personeel niet over de vereiste certificering of bekwaamheid beschikt. Het licht
toe dat de toestand ook wordt verklaard doordat het GAN de opdrachten niet in percelen wil
opdelen (om organisatorische redenen en om te vermijden dat bepaalde percelen niet zou‐
den worden gegund). Het stelt dat het de geraadpleegde inschrijvers tevergeefs heeft ge‐
vraagd waarom ze geen offerte indienden, en dat naar aanleiding van een offerteaanvraag
van 2012 maatregelen werden genomen om de opdrachten meer bekendheid te geven, be‐
paalde eisen te versoepelen en de looptijd te verlengen.

228

Als een nieuwe dienstverlener wordt aangewezen, zal hij noodzakelijkerwijze een bepaalde tijd nodig hebben om de
IT‐omgeving te leren kennen.
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Het Rekenhof beveelt aan de dienstenopdrachten voor het onderhoud van de programma’s
te integreren in de initiële opdracht voor de aankoop van het programma.

2.9

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan een systematische analyse te wijden aan de problematiek van on‐
toereikende of zelfs ontbrekende effectieve mededinging die heel wat opdrachten kenmerkt
die nochtans via open procedures werden geplaatst. Het beveelt aan dat het GAN probeert
iets te doen aan de redenen waarom potentiële kandidaten geen offerte indienen.
Het Rekenhof stelt het GAN daarenboven voor meer gebruik te maken van de mogelijkheid
om de ontvangen documenten te laten vervolledigen of expliciteren vooraleer te besluiten
de offertes te weren. Het herinnert er tot slot aan dat het belangrijk is de wettelijke vereisten
na te leven voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en
zonder mededinging, gerechtvaardigd door de hypothese van één enkele leverancier.
Gelet op de specifieke aard en het financieel belang van de IT‐opdrachten vraagt het Reken‐
hof het GAN tot slot een voorbeeldige werkwijze te ontwikkelen voor de aanschaf van tech‐
nologie of software waarbij achteraf opeenvolgende opdrachten nodig zijn die wellicht zullen
worden gegund aan de initiële leverancier. Het beveelt in het bijzonder aan de formulering
te herzien van de bestekken van de dienstenopdrachten voor de IT‐ontwikkeling of het sys‐
teem‐ en netwerkbeheer, die worden gegund in het raam van open procedures zonder effec‐
tieve mededinging. Het Rekenhof beveelt verder aan in de initiële opdracht de diensten voor
het onderhoud van de software te integreren.

2.10 Antwoord van de staatssecretaris belast met Openbare Netheid,
Vuilnisophaling en ‐verwerking
De staatssecretaris antwoordt dat een brief werd gericht aan de algemene directie van het
GAN, met daarin (onder andere) de volgende instructies:



de nodige maatregelen nemen om iets te doen aan het gebrek aan effectieve mededin‐
ging bij bepaalde opdrachten, inzonderheid door een betere formulering van de bestek‐
ken;
voor de opdrachten in verband met het IT‐systeem van het agentschap een geschikte
praktijk ontwikkelen, zodat niet altijd een beroep wordt gedaan op dezelfde leverancier.

De staatssecretaris preciseert dat zij het GAN heeft gevraagd op korte termijn een stappen‐
plan te bezorgen dat voldoet aan de opmerkingen en de aanbevelingen van het Rekenhof en
dat ze op basis daarvan zal onderzoeken of het opportuun is aanvullende maatregelen te
nemen. Ze maakt tot slot melding van het gewestelijke regeerakkoord van 19 juli 2018 met
betrekking tot het nieuw personeelsplan van het GAN, dat voorziet in de installatie van een
adjunct‐adviseur die verantwoordelijk is voor de cel Aankopen en die onder andere belast is
met het technisch toezicht op alle overheidsopdrachten.
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2.11 Synthese van de vaststellingen en aanbevelingen
Onderzochte punten
2.1
Gevolgde
procedure
tot de betekening van
de opdracht

Vaststellingen
Het visum van de controleurs
van de vastleggingen is aangebracht op de gunningsbeslissing maar niet op de betekening.
Het bestaande register is
slechts gedeeltelijk gepubliceerd.

2.2

Overheidsopdrachtenregister

3

Motivering van de opdrachten die aan één
enkele
leverancier
worden gegund

4

Onderverdeling van de In bepaalde gevallen is de prijs
prijs als gunningscrite- als gunningscriterium onderverdeeld in subcriteria.
rium

6

Effectieve mededinging Heel wat opdrachten werden
gegund aan de enige offerte
die overbleef na de kwalitatieve selectie en het onderzoek
van de regelmatigheid.
IT-opdrachten
Voor de opdrachten voor diensten of leveringen die het GAN
gunt om in zijn IT-behoeften te
voorzien, zou meer mededinging moeten worden georganiseerd.

8

De motivering die het GAN
geeft, volstaat niet om het beroep op die uitzonderlijke gunningsprocedure te rechtvaardigen.

Aanbevelingen
Voorzien dat de controleur van
de vastleggingen de betekening
van de goedkeuring van de contracten en overheidsopdrachten
viseert.
De publicatie van de inventaris
van de overheidsopdrachten
vervolledigen om zich te conformeren aan de ordonnantie van
12 januari 2006.
De wettelijke vereisten naleven
voor het beroep op de onderhandelingsprocedure
zonder
bekendmaking en zonder mededinging verantwoord door de
hypothese van één enkele leverancier.
De globale prijs van een offerte
enkel berekenen op basis van
de vermoedelijke hoeveelheden.
Nagaan waarom potentiële kandidaten geen offerte indienen
en trachten er iets aan te doen.

De bestekken zo formuleren dat
echte mededeling mogelijk is.
De dienstenopdrachten voor
het onderhoud van de programma’s integreren in de opdrachten voor de aankoop van
die programma’s.
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3

Overheidsopdrachten van de Maatschappij voor Stedelijke
Inrichting (MSI)

3.1

Voorwerp van de controle

Het Rekenhof heeft parallel met de controle van de rekeningen 2016‐2017229 een analyse ge‐
maakt van de internecontrolemaatregelen die de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting
(MSI) heeft geïmplementeerd in het raam van het beheer van de overheidsopdrachten en het
heeft een summiere analyse gemaakt van een steekproef met daarin een aantal opdrachten
die in 2016‐2017 werden gesloten of in uitvoering waren.

3.2

Interne controle

3.2.1 Door de MSI genomen maatregelen
De aankoopprocedure staat beschreven in een nota die de in acht te nemen stappen en de
verantwoordelijke personen onderscheidt naargelang de opdrachten deel uitmaken van de
vastgoedprojecten van de MSI, dan wel betrekking hebben op werkingsopdrachten, met bij‐
zondere aandacht voor de recurrente opdrachten. Wat er moet gebeuren als er wijzigingen
worden aangebracht in lopende opdrachten is er niet in terug te vinden en er zijn geen mo‐
deldocumenten opgesteld, meer bepaald voor de administratieve clausules van de bestekken.
Na afloop van de audit heeft de MSI gepreciseerd dat er modeldocumenten voor wijzigingen
beschikbaar zijn op het 3P‐platform dat wordt gebruikt voor het opstellen en opvolgen van
overheidsopdrachten en dat ze erop zal toezien die op te nemen in de nieuwe procedures die
worden uitgewerkt.
Bij ontstentenis van een jurist die zich bij de MSI bezighoudt met de controle van de over‐
heidsopdrachten, is er niet expliciet voorzien in een juridische controle. Er wordt niettemin
voor controle gezorgd via uitwisselingen tussen de projectbeheerders in verband met de vra‐
gen die de directeur (jurist) eventueel opwerpt. Sedert de audit werd uitgevoerd, werd een
jurist met specialisatie overheidsopdrachten aangeworven.
De procedure inzake delegaties bepaalt dat opdrachten boven 209.000 euro zonder btw door
de raad van bestuur worden goedgekeurd, terwijl de andere door de directeur worden goed‐
gekeurd.
3.2.2 Vaststellingen
Bij de gecontroleerde opdrachten waren alle in de bovenvermelde nota voorziene regels in
acht genomen.
Er wordt een programma voor overheidsopdrachtenbeheer gebruikt, maar toch was het op
vraag van het Rekenhof bezorgde overheidsopdrachtenregister voor de gecontroleerde peri‐
ode niet volledig: het omvat niet alle uitgaven met een goed te keuren bedrag van meer dan
8.500 euro zonder btw230. Het Rekenhof is van oordeel dat door het bijhouden van een over‐
heidsopdrachtenregister de risico’s kunnen worden beperkt dat opdrachten worden opge‐
splitst231, dat uitgaven buiten een procedure gebeuren en dat opdrachten niet opnieuw in
mededinging worden gebracht. Deze laatste twee risico’s bleken bewaarheid. Het is des te
onontbeerlijker een overheidsopdrachtenregister bij te houden daar de wet van 17 juni

229

Cf. artikel Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (jaarrekeningen 2016 en 2017) in dit boek, blz. 128.

230

Drempelbedrag bij op basis van een gewone aanvaarde factuur gegunde opdrachten voor uitgaven die zijn onderwor‐
pen aan de wet van 15 juni 2006. Dat drempelbedrag werd door de wet van 17 juni 2016 opgetrokken tot 30.000 euro
zonder btw.

231

Bij de analyse werden echter geen gesplitste opdrachten vastgesteld.
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2016232 statistische verplichtingen oplegt voor alle opdrachten, behalve die van beperkte
waarde233.
Tot slot zitten er in de administratieve dossiers documenten met doorhalingen of wijzigin‐
gen en soms ontbreekt de datum of handtekening. Het is dus niet zeker dat het om de defi‐
nitieve versie van documenten gaat zoals die werd goedgekeurd, afhankelijk van het bedrag,
door de directeur of de raad van bestuur.

3.3

Analyse van de opdrachten

3.3.1 Steekproef
Het hof heeft 25 opdrachten gecontroleerd die in 2016 en 2017 werden gesloten of nog liepen
voor een bedrag van in totaal zeven miljoen euro zonder btw. Daaronder vallen:





de overheidsopdracht inzake de restauratie van beschermde gebouwen van de paarden‐
renbaan van Bosvoorde, die na een open procedure voor een bedrag van 3,9 miljoen euro
zonder btw werd gegund;
3 via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking gegunde opdrachten voor ont‐
werpers, voor een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro zonder btw;
4 via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegunde opdrachten voor
een bedrag van 0,3 miljoen euro zonder btw;
17 uitgaven van beperkte waarde voor een totaalbedrag van 84 duizend euro zonder btw.

Daarnaast heeft het Rekenhof in de boekhouding uitgaven geselecteerd om na te gaan of het
om overheidsopdrachten ging, en zo ja, of er inmededingingstelling gebeurd is en of deze
recent genoeg was in de gevallen van recurrente opdrachten.
De MSI gebruikt tot slot voor haar IT‐aankopen het geïnformatiseerd platform van het Cen‐
trum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) dat optreedt als aankoopcentrale.
Er werd aangenomen dat er een laag risico was op niet in het bestek voorziene bestellingen
of bestellingen tegen andere voorwaarden dan deze waarin de centrale voorzag.
Gelet op de datum waarop de opdrachten werden uitgeschreven, zijn alle onderzochte op‐
drachten onderworpen aan de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en aan de bijbehorende uitvoeringsbeslui‐
ten234.
3.3.2 Geïdentificeerde essentiële risico’s
De door de MSI gesloten overheidsopdrachten kampen met de volgende grote risico’s, reke‐
ning houdend met hun specifieke kenmerken en de geïmplementeerde internecontrole‐
maatregelen235:


opdrachten ontwerpers: risico op ongelijke behandeling bij het klasseren van de offertes
vanwege de subjectieve criteria die eigen zijn aan dergelijke opdrachten;

232
Artikel 165, § 2, bepaalt : “De aanbesteders bezorgen het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart
2017 en vervolgens elke drie jaar, de totale waarde van de opdrachten met een bedrag onder de drempels voor de Europese
bekendmaking”. Dat artikel is niet van toepassing op overheidsopdrachten van beperkte waarde (cf. artikel 92 van de bo‐
venvermelde wet).
233

Het drempelbedrag voor opdrachten van beperkte waarde is in de wetgeving van 2016 opgetrokken tot 30.000 euro
zonder btw (in plaats van 8.500 euro zonder btw).

234

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en koninklijk besluit van 14 janu‐
ari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken.
235

Los van elk risico op niet‐naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving dat inherent is aan elke overheidsopdracht.
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opdrachten voor werken en ontwerpers: risico op door de regelgeving niet toegestane
meerkosten en substantiële wijzigingen rekening houdend met de ingewikkelde aard
van de opdrachten en de aanwezigheid van talrijke tussenkomende personen236;
opdrachten van beperkte waarde : risico op opsplitsing en het ontbreken van inmede‐
dingingstelling237;
recurrente opdrachten: risico dat de opdrachten niet opnieuw in mededinging worden
gebracht238.

3.3.3 Concept van de overheidsopdrachten
Opdrachten voor de aanstelling van een ontwerper
Het bedrag van de drie opdrachten voor de aanstelling van een ontwerper werd onder‐
schat239, wat leidt tot:




een ontoereikend niveau van bekendmaking : zo werd de opdracht in verband met de
aanstelling van een ontwerper voor de restauratie van de paardenrenbaan van Bosvoorde
(fase 2) gesloten via een open procedure met Belgische bekendmaking op basis van een
raming van 200.000 euro zonder btw, die overeenstemt met 10 % van het geraamde be‐
drag van de werken240. Na de aanwijzing van de dienstverlener beloopt het project 3,4
miljoen euro zonder btw, d.w.z. erelonen die nu op 340.000 euro zonder btw worden
geraamd241, waardoor het drempelbedrag wordt overschreven vanaf hetwelk Europese
bekendmaking verplicht is242.
extra werken waartoe werd beslist na aanstelling van een ontwerper, en waarvoor deze
vergoedingen heeft gevraagd243.

De MSI onderstreept echter in haar antwoord dat ze vaak te maken krijgt met onbekende
elementen in complexe projecten met betrekking tot beschermde gebouwen en gebouwen
in slechte staat. Voor dergelijke projecten met onbekenden waarvan de raming in de buurt
komt van een drempelbedrag dat een procedure toelaat, beveelt het Rekenhof aan deze pro‐
cedure niet te gebruiken, maar terug te grijpen naar een hoger niveau van bekendmaking.
De bestekken voor ontwerpers houden overigens het risico244 in dat de MSI verplicht wordt
de opdracht te gunnen aan een ontwerper waarvan de offerte een te ambitieus architecturaal
project bevat dat niet overeenstemt met de bedragen die de MSI had geraamd.

236

Dat risico werd bewaarheid, cf. de punten 3.5.1 Opdracht voor de paardenrenbaan van Bosvoorde en 3.5.2 Opdrachten
voor het vervullen van de taak van ontwerper voor vastgoedprojecten van de MSI.
237

Het bleek effectief dat geen inmededingingstelling gebeurde, cf. punt 3.4.2 Andere opdrachten.

238

Dat risico werd bewaarheid, cf. punt 3.3.2 Andere opdrachten.

239

Ofwel omdat het variabele gedeelte (5% van de erelonen in verband met het toegewezen bedrag van de werken) lager
lag dan de raming bij opmaak van het bestek, ofwel omdat wijzigingen in de plannen werden aangebracht om aanvullende
werken te kunnen realiseren.
240

In werkelijkheid wordt 5 % van de erelonen (vast gedeelte) bepaald op basis van het geraamde bedrag van de werken
bij opmaak van het bestek en de rest (5 %) op basis van het gegunde bedrag van de werken (variabel gedeelte), een bedrag
dat niet gekend is bij het lanceren van de opdracht en de keuze van de procedure.

241

Het gaat om het bedrag van de erelonen in evenredigheid met het gegunde bedrag en niet met de uitgevoerde werken.
Het bedrag van de erelonen kan dus nog stijgen als in de loop van de uitvoering wijzigingen worden aangebracht.

242

Zijnde 209.000 euro zonder btw ten tijde van de publicatie van de aankondiging van een opdracht.

243

Cf. punt 3.5 Uitvoering van de opdrachten.

244

Dat risico hangt samen met een subcriterium voor de gunning (de relevantie van de aangekondigde bedragen en de
vraag of ze overeenstemmen met de realiteit van de beoogde werken) dat slechts voor 5 punten op 100 meetelt in de
weging. Dit lage wegingspercentage houdt het risico in dat een te ambitieus project dat in aanmerking zou worden geno‐
men als het voor de rest quoteringen zou krijgen waardoor het aan de top van de rangschikking komt, niet kan worden
uitgesloten.

24E BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN AAN DE
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE / 151

Andere opdrachten
De raming van de meeste onderzochte opdrachten met een bedrag hoger dan 8.500 euro
zonder btw, bleek op significante wijze te verschillen van het gegunde en/of uitgevoerde
bedrag. De raming is evenwel een verplichte en belangrijke fase van de opdracht245 aangezien
ze bepalend is voor de keuze van de procedure, inzonderheid het bekendmakingsniveau.
In een via onderhandelingsprocedure gesloten opdracht tegen prijslijst liggen de uitgevoerde
prestaties hoger dan de geraamde prestaties en zouden ze, als ze gekend waren geweest,
aanleiding hebben gegeven tot een procedure met bekendmaking246. Bij die opdracht hadden
de vermoedelijke hoeveelheden moeten worden vermeld in het offerteformulier als bijlage
bij het bestek.
Bij twee opdrachten wordt het passende eisenniveau niet gedefinieerd voor de eisen inzake
kwalitatieve selectie, wat in strijd is met artikel 58 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011247.
In die gevallen kan geen enkele inschrijver worden geweerd als hij een omzetcijfer of een lijst
van gelijkaardige opdrachten heeft bezorgd, zelfs als die ontoereikend worden geacht.
Minstens vier opdrachten moeten opnieuw in mededinging worden gesteld omdat ze al lan‐
ger dan vier jaar lopen.
3.3.4 Gunning van de opdrachten
Opdrachten voor de aanstelling van een ontwerper
De beslissingen die in het kader van die opdrachten worden genomen, zowel bij het selecte‐
ren van de kandidaten als bij de analyse van de offertes, moeten voldoende worden omka‐
derd rekening houdend met het theoretische risico dat inherent is aan het gebruik van in
hoofdzaak subjectieve criteria en subcriteria248 zoals de kwaliteit van de ideeën, de kwaliteit
van de ruimtelijke aanpak of de architecturale kwaliteit249.
Een technicus is belast met de kwalitatieve selectie van de onderzochte opdrachten en zijn
verslag wordt al dan niet medeondertekend door een andere technisch attaché.
Voor elk van de onderzochte opdrachten werd bij de gunning een adviescomité opgericht
bestaande uit deskundigen van binnen en buiten de MSI. Het Rekenhof is van oordeel dat
dat een goede praktijk is, meer in het bijzonder om de moeilijkheid te ondervangen de offer‐
tes te evalueren in het licht van de subjectieve aard van de gunnings(sub)criteria.
De rol van dat comité verschilt niettemin naargelang het geval: ofwel quoteert het adviesco‐
mité expliciet de verschillende criteria, in welk geval die quoteringen zonder meer in het
gunningsverslag worden vermeld, ofwel doet het dat niet en kent een technisch attaché die
quoteringen toe op basis van het verslag van het comité, waarbij soms een andere technicus
mede ondertekent250. De MSI wijst er in haar antwoord op dat een casuïstische aanpak rele‐

245

De raming werd trouwens in de wet van 17 juni 2016 (artikel 16) verheven tot een basisprincipe.

246

De opdracht werd op 60.000 euro geraamd. In het bestek werd geen vermoedelijke hoeveelheid bepaald (terwijl het
om een opdracht tegen prijslijst gaat); ze werd uitgevoerd voor een bedrag van 102.397 euro zonder btw, d.i. veel meer
dan het drempelbedrag van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (85.000 euro zonder btw).
247

Of artikel 65 van het besluit van 18 april 2017.

248

Aangezien ze in tegenstelling tot andere criteria (prijs, termijn, enz.) niet mathematisch kwantificeerbaar zijn.

249

Die 80 % of 90 % van de weging van de gunningscriteria vertegenwoordigen.

250

Wat volgens het Rekenhof een goede praktijk is.
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vanter lijkt dan een systematische aanpak die minder rekening houdt met specifieke ken‐
merken. Ze preciseert bovendien dat de opdrachten een interne goedkeuringsprocedure
doorlopen die uit minstens drie valideringsstappen bestaat.
Andere opdrachten
De opdrachten van meer dan 8.500 euro zonder btw die in de opdrachtenlijst zijn vermeld,
bevatten, behoudens een uitzondering, voldoende offertes. Voor acht uitgaven van beperkte
waarde die ressorteren onder de overheidsopdrachtenwet konden daarentegen geen bewij‐
zen worden verstrekt van inmededingingstelling of ontbrak de verantwoording voor het niet
in mededinging stellen251.
De offertes werden correct geëvalueerd en de evaluatie is goed gedocumenteerd, met uitzon‐
dering van de bewijzen van het nazicht van de uitsluitingsgronden in hoofde van de op‐
drachtnemer252 die niet in de dossiers zijn opgenomen.
3.3.5 Uitvoering van de opdrachten
Opdracht voor de paardenrenbaan van Bosvoorde
De opdracht voor de restauratiewerken van de beschermde gebouwen van de paardenren‐
baan van Bosvoorde heeft heel wat wijzigingen253 ondergaan die hebben geleid tot 1,1 miljoen
euro meerkosten zonder btw, d.i. 30 % meer dan het bedrag van de aanvankelijk gegunde
opdracht. Dat kan grotendeels worden verklaard door het feit dat bij het opstarten van de
opdracht niet bekend was waarvoor de site zou worden bestemd.
De wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht zijn strikt omkaderd door de regelge‐
ving aangezien ze een invloed hebben op de mededingingsregels en de regels inzake gelijke
behandeling (de uitgevoerde opdracht is niet meer exact de opdracht die voor mededinging
werd voorgelegd) en het forfaitbeginsel. Zo kunnen de wijzigingen ressorteren onder de vol‐
gende artikelen:




Artikel 37 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 : het gaat om eenzijdige wijzigin‐
gen van de aanbestedende overheid die binnen het voorwerp van de opdracht moeten
blijven, op rechtvaardige wijze moeten worden gecompenseerd en niet meer dan 15 %
van de waarde van de initiële opdracht mogen bedragen. Deze beperking van 15 % wordt
beoordeeld in termen van absolute waarde van de wijzigingen naar boven en naar bene‐
den, en niet door ze te compenseren.
Artikel 26, § 1, 2°, a), van de wet van 15 juni 2006: het gaat om een situatie waarin de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt toegelaten om rechtstreeks
met de opdrachtnemer van een opdracht voor werken een contract te sluiten als aanvul‐
lende werken noodzakelijk zijn geworden door een onvoorziene omstandigheid. Die wij‐
zigingen mogen in totaal niet hoger liggen dan 50 % van het bedrag van de initiële op‐
dracht, ze moeten betrekking hebben op werken die technisch of economisch niet kun‐
nen worden gescheiden van de initiële opdracht zonder een ernstig bezwaar op te leve‐
ren, of wanneer zulks het geval is, moeten ze strikt noodzakelijk zijn voor de vervolma‐
king ervan.

In dit geval belopen de wijzigingen die onder artikel 37 ressorteren, in waarde 19 % van het
bedrag van de initiële opdracht. Ze liggen dus hoger dan het toegelaten maximum van 15 %.
251

Die opdrachten zijn dus in principe onderworpen aan mededinging en niet‐discriminatie tussen economische operato‐
ren (titel II van de wet van 15 juni 2006 en titel I van de wet van 17 juni 2016 die reeds werden vermeld).
252

Overeenkomstig artikel 61, § 4, 4e lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en artikel 73, § 3, van de wet van
17 juni 2016 moet de aanbestedende overheid vooraleer ze haar gunningsbeslissing neemt, nagaan of er geen uitsluitings‐
gronden zijn in hoofde van de inschrijver die waarschijnlijk als opdrachtnemer zal worden aangewezen.

253

Er werden 56 afrekeningen opgesteld voor de opdracht.
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Anderzijds strookt een groot deel van de wijzigingen uit hoofde van aanvullende werken niet
met de voorwaarde van de onvoorziene omstandigheid vervat in artikel 26, § 1, 2°, a). Ze zijn
immers het gevolg van het feit dat de opdracht was beperkt tot de voor de restauratie nood‐
zakelijke werken, zonder rekening te houden met een plan inzake herbestemming van de
site. Toen dat laatste plan bekend was (na de gunning van de opdracht), werden aan de op‐
drachtnemer wijzigende en/of aanvullende werken gevraagd. Die toestand beantwoordt niet
aan de definitie van een onvoorzienbare omstandigheid die de Europese richtlijn 2014/24
ervan geeft, namelijk een omstandigheid die een zorgvuldige aanbestedende dienst niet kon
voorzien254.
Aan de hand van de notulen van de werfvergadering kan worden vastgesteld dat de prijzen
werden besproken en gecontroleerd door de ontwerper en de leidend ambtenaar van de op‐
dracht, maar de verantwoordingsstukken voor de overeengekomen prijzen met betrekking
tot al die wijzigingen zijn echter niet allemaal in het administratief dossier aanwezig.
Opdrachten voor het vervullen van de taak van ontwerper voor vastgoedprojecten van de MSI
In de opdrachten voor ontwerpers zijn er (soms aanzienlijke) extra prestaties geleverd, die
vaak veroorzaakt zijn door niet‐geplande werken, die in twee van de drie opdrachten voor
ontwerpers aanleiding hebben gegeven tot vergoedingsaanvragen wegens onvoorzienbare
omstandigheden255. De redenen die worden aangehaald om die vergoedingsaanvragen te
rechtvaardigen, kunnen evenwel niet worden aangemerkt als onvoorzienbare omstandighe‐
den in de zin van de regelgeving: het gaat veeleer om eenzijdige wijzigingen op vraag van de
aanbestedende overheid die moesten worden beperkt tot 15 % van het initiële bedrag van de
opdracht256. Dat drempelbedrag wordt echter niet in acht genomen aangezien die wijzigin‐
gen 17 % en 43 % van het initiële bedrag van de opdracht vertegenwoordigen. In één geval
werd de wijziging257 van het oorspronkelijke contract geregeld via een bijakte, maar voor die
prestaties had een afzonderlijke procedure moeten worden toegepast met inmededin‐
gingstelling in plaats van deze wijziging via een bijakte te gunnen aan de dienstverlener die
al bezig was. De MSI rechtvaardigt die wijzigingen in haar dienstbrief door het feit dat ze
werden uitgevoerd op basis van de evolutie van de (politieke en economische) context die ze
niet kon voorzien bij het lanceren van de opdracht en dat de uitbreiding van de opdracht
volgens haar redelijkerwijze om technische en budgettaire redenen niet kon worden uitge‐
voerd door een andere opdrachtnemer.
De MSI wijst er eveneens op dat ze voor dergelijke opdrachten wil werken met clausules voor
het herbekijken van de opdracht zoals de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving mogelijk
maakt.
In alle bestekken van de onderzochte opdrachten was voorzien in een begeleidingscomité258
om de verschillende door de dienstverlener uitgevoerde fasen (schets, voorontwerp, vergun‐
ningsaanvraag, enz.) te valideren. Er konden geen notulen van dat comité worden voorge‐
legd. De MSI preciseert nochtans dat die comités wel degelijk werden geïmplementeerd en
hebben gewerkt.

254

In richtlijn 2014/24 is die toestand geen hypothese meer om gebruik te kunnen maken van de onderhandelingsproce‐
dure zonder voorafgaande bekendmaking (opgesomd in artikel 32) maar is hij als zodanig geïntegreerd in artikel 72 en is
hij een vorm van toegelaten wijziging. De richtlijn werd omgezet in de wet van 17 juni 2016.

255
Op basis van artikel 56 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (genomen in uitvoering van de wet van 15 juni
2006).
256

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 dat de cumulatieve voor‐
waarden preciseert waaraan die eenzijdige wijzigingen moeten beantwoorden om toegelaten te worden.

257
258

Voor een bedrag van 26.500 euro zonder btw.

Bestaande uit vertegenwoordigers van de MSI, en naargelang het geval, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
directie Monumenten en Landschappen, enz.
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3.4

Conclusies en overzicht van de opmerkingen

In de gunningsfase van overheidsopdrachten beschikt de MSI over een afdoende interne con‐
trole. Bij zijn summiere analyse van een beperkte steekproef van opdrachten heeft het Re‐
kenhof geen onregelmatigheden bij de gunning vastgesteld, maar wel bij de uitvoering van
de opdrachten, wat veelal toe te schrijven is aan tekortkomingen in de manier waarop de
opdrachten worden opgevat.
Punt
van het verslag
Vaststellingen 2.2
2.2
Concept van
de opdrachten
Gunning van
de opdrachten

3.3
3.4

3.4

Uitvoering
van de opdrachten

3.5

Opmerking
Het overheidsopdrachtenregister is onvolledig.

Aanbeveling
Het overheidsopdrachtenregister ver-

volledigen.
Er zijn doorhalingen en/of wijzigingen aangebracht De definitieve versie van documenten
in documenten van de administratieve dossiers. in de administratieve dossiers steken.
Soms ontbreken ook de datum en handtekening.
Bij tal van opdrachten is de raming niet correct uit- Overheidsopdrachten correct ramen.
gevoerd.
Het bewijs dat verschillende economische operatoren werden gecontacteerd of de verantwoording
voor het niet in mededinging stellen, konden niet
worden voorgelegd.
In de administratieve dossiers zit geen bewijs dat
werd nagegaan of er sprake is van uitsluitingsgronden in hoofde van de opdrachtnemer.

In de administratieve dossiers de bewijzen bewaren van het feit dat een
opdracht in mededinging werd gesteld. Als er geen mededinging is georganiseerd, moet de verantwoording
daarvoor in het administratieve dossier worden opgenomen. Ook de
stukken die bewijzen dat de toegangsrechten werden geverifieerd,
moeten in het dossier zitten.
De werkwijze van het adviescomité dat werd inge- De koppeling maken tussen de adviesteld om de aanbestedende overheid te helpen bij zen van het adviescomité en het gunde beoordeling van offertes voor opdrachten voor ningsverslag, en het comité voor de
ontwerpers, verschilt van opdracht tot opdracht en begeleiding van de uitvoering van oper wordt niet altijd een koppeling gemaakt tussen drachten inschakelen als het bestek
het advies van het comité en de offertebeoordeling daarin voorziet.
in het gunningsverslag. Wat de uitvoering betreft,
is het zo dat het begeleidend comité dat de uitvoeringsdocumenten moet valideren, niet werd ingeschakeld bij de geauditeerde opdrachten.
Tijdens de uitvoering van opdrachten werden niet- De reglementaire voorwaarden voor
reguliere wijzigingen doorgevoerd.
elk type wijziging in acht nemen.
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GEMEENSCHAPPELIJKE
MISSIE

GEMEENSCHAPSCOM‐

Certificering van de algemene rekening 2017 en 2018
Krachtens de bepalingen van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen
die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (hierna: “de ordon‐
nantie”) moet het Verenigd College jaarlijkse een algemene rekening van de Gemeenschap‐
pelijke Gemeenschapscommissie opstellen en die ter certificering voorleggen aan het Reken‐
hof, vooraleer ze aan de Verenigde Vergadering te bezorgen. Die certificering houdt in dat
het Rekenhof een met redenen omkleed en gedetailleerd oordeel moet geven over de regel‐
matigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de voorgelegde rekening259.
Overeenkomstig artikel 58 van de ordonnantie bestaat de algemene rekening uit de jaarre‐
kening (met een balans, een resultatenrekening, een samenvattende rekening van de begro‐
tingsverrichtingen en een bijlage) en uit de uitvoeringsrekening van de begroting en haar
bijlage. De jaarrekening moet worden opgesteld met toepassing van de bepalingen van het
koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepas‐
sing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie.
Artikel 59 van de ordonnantie bepaalt dat de algemene rekening aan het Rekenhof moet
worden toegestuurd vóór 31 augustus van het jaar na dat waarop ze betrekking heeft. Bij de
afsluiting van de redactie van dit boek had het Rekenhof echter de rekeningen voor 2017 en
2018 nog niet ontvangen.

259

Artikel 59, tweede lid, van de ordonnantie.

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag raadplegen of downloaden
op de website van het Rekenhof.
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