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Inleiding  
Krachtens de bepalingen van artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende 
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat deelt het 
Rekenhof de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kader van zijn 
informatieopdracht inzake s zijn commentaar en opmerkingen mede waartoe het 
onderzoek van de ontwerpen van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013 
aanleiding geeft

1
. 

  

 

1 Parl. St. Kamer, DOC 53-2520/001 (algemene toelichting), Parl. St. Kamer, DOC 53-2521/001 

(rijksmiddelenbegroting), Parl. St. Kamer, DOC 53-2522/001 tot 002 (algemene uitgavenbegroting) en Parl. 

St. Kamer, DOC 53-2523/001 tot /023 (verantwoording van de algemene uitgavenbegroting). 
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DEEL I 

Algemene toelichting 
1 Verdere uitwerking van het Europees begrotingstoezicht 

1.1 Het "Fiscal Compact" 

Ook in de loop van 2012 hebben de Europese Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement in aanvulling van de "Six Pack", in voege getreden op 13 december 2011, het 
Europees begrotingstoezicht op de lidstaten en in het bijzonder de eurolanden verder 
versterkt

2
.  

Hiertoe werd vooreerst op 22 maart 2012 een nieuw Europese Verdrag inzake de 
stabiliteit, de coördinatie en het bestuur in de economische en monetaire unie tussen 
de eurolanden gesloten. Dit verdrag is tevens gekend als het "Fiscal Compact" en werd 
door 25 van de 27 lidstaten ondertekend. Zestien lidstaten

3
, waarvan 12 eurolanden, 

hebben hun akte van bekrachtiging (ratificatie door nationale parlementen) 
neergelegd bij de Raad

4
. Door de bekrachtiging en neerlegging van de akte door 12 

eurolanden wordt het verdrag van kracht op 1 januari 2013. 

Het belangrijkste kenmerk van het "Fiscal Compact" is dat de begrotingssituatie van 
de eurolanden in evenwicht moet zijn of een overschot moet vertonen. Deze 
verplichting is tevens gekend als de "gouden" of "gulden" regel. Of aan deze regel 
wordt voldaan, is afhankelijk van de verhouding van de overheidsschuld ten opzichte 
van het bruto binnenlands product tegen marktprijzen (hierna genoemd bbp).  

Voor de eurolanden met een schuldgraad boven de 60% van het bbp, waartoe België 
behoort, wordt geacht aan deze regel te zijn voldaan indien het jaarlijks structureel 
overheidstekort over meerdere jaren (= de landspecifieke middellangetermijn  
(MLT-)doelstelling zoals bepaald in het Groei- en Stabiliteitspact) maximaal 0,5% van 
het bbp is. Voorts verbinden deze landen er zich toe hun schuld gemiddeld met 1/20

e
 

van de afwijking t.o.v. de referentiewaarde (60% van het bbp) per jaar te verminderen. 
Voor de eurolanden met een schuldgraad beneden de 60% kan het begrotingstekort 
maximaal oplopen tot 1% van het bbp. 

De voortgang naar en de naleving van deze MLT-doelstellingen worden geëvalueerd 
door de Europese Commissie op basis van een algehele beoordeling met het 
structureel begrotingssaldo als ijkpunt

5
.  

 

2 Cf. commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012, Parl. 

St., DOC. 53 1943/003, p. 6-12. 
3  Toestand op 21 december 2012. Dit verdrag werd nog niet geratificeerd door België. 
4  Artikel 14 stipuleert dat het verdrag in werking treedt op 1 januari 2013 op voorwaarde dat 12 van de 

verdragssluitende lidstaten die de euro als munt hebben, hun akte van bekrachtiging hebben neergelegd.  
5  In de definitie van het verdrag betekent "jaarlijks structureel saldo van de algemene overheid" het jaarlijks 

conjunctuur-gezuiverde saldo, ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen. 
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Een ander belangrijk kenmerk is dat de eurolanden op nationaal niveau een 
correctiemechanisme instellen dat automatisch in werking treedt indien significante 
afwijkingen van deze MLT-doelstellingen of van het aanpassingstraject in die richting 
worden vastgesteld. Dit mechanisme houdt in dat het desbetreffende euroland op 
basis van door de Europese Commissie voorgestelde gemeenschappelijke beginselen 
automatisch maatregelen neemt om binnen een korte termijn deze afwijking te 
corrigeren. 

Essentieel is dat binnen het jaar na de inwerkingtreding van het verdrag de 
verplichting om een begrotingsevenwicht of overschot te hebben in het nationaal 
recht moet worden verankerd (bij voorkeur in de grondwet). Ook het 
correctiemechanisme, alsmede de taak en de onafhankelijkheid van de instellingen die 
toezicht uitoefenen op de naleving van voormelde begrotingsregels, moeten op 
nationaal vlak juridisch worden vastgelegd. 

Tot slot wordt voorzien in een sanctieprocedure met mogelijks een veroordeling door 
het Europees Hof van Justitie tot het betalen van een dwangsom indien een lidstaat de 
verplichtingen zoals opgenomen in het verdrag niet nakomt

6
. 

1.2 De "Two Pack" 

Daarnaast legde de Europese Commissie op 23 november 2011 aan de Raad en het 
Europees Parlement een voorstel van twee nieuwe verordeningen voor, de 
zogenaamde "Two Pack". Een eerste verordening heeft betrekking op 
gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en het beoordelen van 
ontwerpbegrotingen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige 
tekorten van de lidstaten in de eurozone. Een tweede verordening heeft betrekking op 
het versterken van het economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige 
moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële 
stabiliteit in de eurozone. Beide verordeningen worden momenteel verder besproken 
in "triloog" tussen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie. Dit voorstel tot 
verordening werd reeds besproken in de Commissie voor de Financiën en de 
Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 8 februari 2012

7
. 

1.3 De impact op het Belgisch begrotingskader 

Het Belgische begrotingskader is voor een deel al in overeenstemming met de nieuwe 
verplichtingen voortvloeiend uit de "Six Pack"

8
, "de Two Pack" en de "Fiscal Compact". 

Zo stipuleert ondermeer de comptabiliteitswet van 22 mei 2003
9
 dat de 

begrotingsaanrekeningen moeten geschieden op basis van vastgestelde rechten en laat 

 

6  Deze financiële sanctie kan leiden tot het betalen van een dwangsom van maximaal 0,1% van het bbp.  
7 Parl. St. Kamer, DOC 53 2048/001. Zie tevens Parl. St. Kamer, DOC 53 2102/001 – Gedachtewisseling over het 

Europees budgettair kader en de Europese economic governance. 
8  En in het bijzonder de richtlijn 2011/85/EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de 

lidstaten. Voor een samenvatting van de belangrijkste verplichtingen voortvloeiend uit de "Six Pack" verwijst 

het Rekenhof naar zijn commentaren en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 

begrotingsjaar 2012 (Parl. St. Kamer, DO 53 1943/003, p. 6-12). 
9  Wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale 

Staat. 
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het gemeenschappelijk boekhoudplan
10

 toe de verrichtingen van zowel de federale 
Staat als de gefedereerde entiteiten makkelijker te consolideren. Ook beschikt België 
over onafhankelijke begrotingsraden (zoals ondermeer de Hoge Raad van Financiën) 
en steunen de begrotingsontwerpen van de federale Staat en gefedereerde entiteiten 
op onafhankelijke macro-economische prognoses (cf. de economische begroting zoals 
opgemaakt door het Federaal Planbureau). 

Niettemin zal het Belgisch begrotingskader nog verder dienen te worden aangepast. 
Belangrijke aanpassingen hierbij zijn: 

 de inschrijving van de "gouden regel" in de nationale wetgeving (bij voorkeur 
grondwet), alsmede de vermelding van becijferde begrotingsdoelstellingen in 
termen van tekort en schuldenlast; 

 het juridisch vastleggen van het automatisch in werking treden van 
correctiemechanismen bij significant afwijken van de langetermijndoelstellingen; 

 de integratie van begrotingsgegevens over een meerjarenperspectief (minimaal 3 
jaar); 

 het snel ter beschikking stellen van geactualiseerde begrotingsgegevens van alle 
overheidsadministraties; 

 het uitbouwen van mechanismen voor de coördinatie tussen subsectoren van de 
overheid om ervoor te zorgen dat de beleidslijnen van elk van hen worden 
opgenomen in de algemene begrotingsprogrammering. 

Een aantal van deze verplichtingen zal de wijze waarop de algemene toelichting 
momenteel wordt opgemaakt grondig beïnvloeden, omdat de huidige algemene 
toelichting momenteel niet toelaat na te gaan of en hoe België aan deze nieuwe 
Europese verplichtingen voldoet of zal voldoen. Het ontbreekt aan voldoende 
gedetailleerde informatie omtrent: 

 de totstandkoming van het structureel saldo;  

 de toetsing van de evolutie van de schuldgraad aan de door Europa gevraagde 
schuldafbouw; 

 de evolutie van de uitgaven ten opzichte van de potentiële groei; 

 de wijze waarop het bestaand Belgisch begrotingskader zal worden aangepast 
aan het Europees begrotingskader; 

 de voorwaardelijke verplichtingen en de reeds toegekende 
overheidswaarborgen; 

 de bestemming van de uitzonderlijke ontvangsten. 

Deze elementen zullen in de toekomst beter moeten worden toegelicht in de 
algemene toelichting. 

 

10  Koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de 

federale Staat en op de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie. 
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Het Rekenhof wijst er tevens op dat de omzetting van deze Europese verplichtingen 
naar het Belgische begrotingskader een versterkt overleg tussen de verschillende 
niveaus van de overheid zal vereisen, inzonderheid wat betreft de vaststelling van de 
begrotingsdoelstellingen en van de verplichtingen die samenhangen met de 
actualisering, de publicatie en de consolidatie van de begrotingsgegevens voor elk van 
die onderscheiden overheden. Het verwijst in dit verband tevens naar de aanbeveling 
van de Europese Commissie om het begrotingskader aan te passen om te garanderen 
dat de begrotingsdoelstellingen bindend zijn op federaal en subfederaal niveau, en de 
lastenverdeling over en de verantwoordingsplicht van de diverse geledingen van de 
overheid transparanter te maken

11
.  

Het nieuwe begrotingskader zal in de loop van 2013 en 2014 verder moeten worden 
uitgetekend en wettelijk verankerd. Het niet tijdig omzetten van een aantal van 
bovenvermelde Europese verplichtingen kan immers mogelijks leiden tot het betalen 
van een dwangsom

12
. 

2 Macro-economische parameters 

Voor de opmaak van de begroting werden de ramingen van het Monitoringcomité
13

 
van 17 oktober 2012 als vertrekbasis genomen. Deze ramingen werden opgemaakt bij 
ongewijzigd reglementair kader en waren gebaseerd op de economische begroting van 
september 2012. 

In de economische begroting gepubliceerd door het Federaal Planbureau (FPB) op 14 
september 2012 wordt uitgegaan van een economische groei van -0,1% van het bbp in 
2012 en 0,7% van het bbp in 2013. Voor 2013 stemt dit overeen met de herfstprognose 
van de Europese Commissie

14
. Het groeicijfer van 0,7% van het bbp werd weerhouden 

voor de begroting 2013. In het verslag van het Monitoringcomité wordt er op gewezen 
dat de macro-economische omgeving onzeker blijft

15
. Dit blijkt ook uit een 

vergelijking van de bij de ramingen van het Monitoringcomité gehanteerde 
hypothesen met recentere vooruitzichten. De Nationale Bank van België gaaT in haar 
raming van december 2012 uit van een nulgroei voor het jaar 2013. 

 

11  Aanbeveling van de Raad van 10 juli 2012 over het nationale hervormingsprogramma 2012 van België en een 
advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van België voor de periode 2012-2015, Pb C 219/5 van 
24 juli 2012. 

12  Het betreft hier in het bijzonder de vertaling van de gouden regel in de nationale begrotingswetgeving. 
13  Het Monitoringcomité werd opgericht in de Ministerraad van 7 mei 2010 met als een van de belangrijkste 

taken voor de onderhandelaars of voor de nieuwe regering een voorafbeelding te maken van de begroting van 
Entiteit I bij ongewijzigd beleid, voor 2011-2014. 

14  De Europese Commissie raamt de groei van het bbp in 2012 op -0,2% en voor 2013 op 0,7%, European 

Economic Forecast, herfst 2012, p. 57. 
15  Verslag van het Monitoringcomité, raming voor 2013 et 2014, Brussel 17 oktober 2012, p. 7. Volgens de 

Economic forecasts for Belgium, gepubliceerd door het federaal Planbureau op 17 december 2012 worden de 
groeicijfers van het bbp voor 2012 en 2013 door de internationale openbare instellingen gemiddeld op -0,1% 
en +0,5% geraamd (tegenover +0,1% en 0,9% op 19 oktober 2012). Voor de impact op de berekening van het 
vorderingensaldo kan gebruik worden gemaakt van een elasticiteit van de ontvangsten en uitgaven ten 
opzichte van de economische groei zoals gehanteerd door de Europese Commissie van 0,54% (een daling van 
0,1% van het bbp veroorzaakt een daling van het vorderingensaldo met 0,054%), zie European Commission, 
Directorate General, Economic and Financial Affaires, New and updated budgetary sensitivities for the EU 
budgetary surveillance, Brussels 30 september 2005. 
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3 Conformiteit van de begroting 2013 met het stabiliteits-
programma 2012-2015 

Het stabiliteitsprogramma 2012-2015, dat is geïnspireerd op het advies van de Afdeling 
Financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën, werd door de regering 
goedgekeurd op 28 april 2012 en is overlegd met de Gemeenschappen en Gewesten op 
de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting. 

3.1 Evolutie van het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid 

De Belgische overheid heeft zich verbonden om de overheidsfinanciën in 2015 
opnieuw in evenwicht te brengen. In onderstaande tabel wordt het aangepaste 
groeipad weergegeven.  

Tabel 1 – Genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in percentages van het 
bbp) 

Jaar 2012 2013 2014 2015 

Genormeerd vorderingensaldo voor 
de gezamenlijke overheid 

-2,8% -2,15% -1,1% -0,0% 

Entiteit I -2,4% -2,15% -1,2% -0,1 

Entiteit II -0,4% -0,0% 0,1% 0,1 

Bron: Het stabiliteitsprogramma van België (2012-2015), p.16 

Het vorderingensaldo wordt opgemaakt voor "Entiteit I" die de federale overheid en de 
sociale zekerheid omvat en "Entiteit II" die betrekking heeft op de Gemeenschappen 
en Gewesten en de lokale overheden. Indien bij het primair vorderingensaldo de 
interesten ten laste van de rijksschuld mee worden verrekend, bekomt men het 
globaal vorderingensaldo. Het globaal vorderingensaldo van beide Entiteiten samen 
vormt het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid.  

Conform de aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot het 
beëindigen van de procedure bij buitensporige tekorten in 2012 heeft België zich 
geëngageerd om het tekort in 2012 terug te brengen onder de 3% van het bbp. Het 
vermoedelijke globaal vorderingensaldo wordt voor het begrotingsjaar 2012 vastgesteld 
op -2,8% van het bbp, in overeenstemming met het stabiliteitsprogramma

16
.  

Het globaal vorderingentekort wordt voor het begrotingsjaar 2013 geraamd op -2,15% 
van het bbp. Het tekort voor het jaar 2013 situeert zich bij de federale overheid vermits 
voor "Entiteit II" (Gemeenschappen, Gewesten en lokale overheden) een nulsaldo 

 

16  Het uiteindelijk gerealiseerd vorderingensaldo zal afhangen van hoe de Europese Commissie de 

kapitaalverhoging van Dexia kwalificeert. Indien deze operatie niet als een financiële transactie wordt 

gekwalificeerd, zal dat het gerealiseerde globale vorderingentekort verhogen met 0,7% van het bbp. De 

kapitaalverhoging beïnvloedt niet het structureel saldo van 2012 (-2,5% van het bbp) omdat het een 

eenmalige maatregel betreft. 
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wordt vooropgesteld
17

. Voor "Entiteit I" wordt uitgegaan van een evenwicht in de 
sociale zekerheid omdat de Staat hiervoor een evenwichtdotatie toekent van 
4.875,4 miljoen euro. 

Het geraamde vorderingensaldo is in overeenstemming met het stabiliteitsprogramma 
2012-2015 van april 2012. De regering zal de Hoge Raad van Financiën ter voorbereiding 
van het stabiliteitsprogramma van april 2013 de opdracht geven een advies op te 
stellen waarbij deze ermee zal worden belast om dit advies aan te vullen met een 
objectivering van de criteria voor de verdeling van de (toekomstige) 
begrotingsinspanningen tussen Entiteit I en Entiteit II en binnen Entiteit II. In dit 
verband wordt in het stabiliteitsprogramma gesteld dat de respectieve doelstellingen 
van Entiteit I en Entiteit II vanaf 2014 geconditioneerd zijn door de overdracht van 
lasten van Entiteit I naar Entiteit II. Die overdracht kan onder meer worden 
geconcretiseerd via de hervorming van de bijzondere financieringswet

18
. Het Rekenhof 

merkt op dat om het traject naar het evenwicht in 2015 te vrijwaren Europa heeft 
aanbevolen om bindende afspraken te maken zowel tussen de entiteiten als binnen de 
entiteiten. 

Het structureel saldo voor 2013 wordt afgerond geraamd op -1,7% van het bbp, hetzij 
een verbetering van 0,8% ten overstaan van het vermoedelijke structureel saldo van 
2012 (-2,5% van het bbp)

19
. Het structureel saldo wordt bepaald door het 

vorderingensaldo (-2,15% van het bbp) te corrigeren met de effecten van eenmalige en 
andere tijdelijke maatregelen

20
 (-0,3% van het bbp) en met een cyclische component 

voor de compensatie van de negatieve output gap (+0,8% van het bbp)
21

. In 2012 
daalde het structureel saldo met -0,9% van het bbp. Hiermee evolueert het structureel 
saldo in de richting van hetgeen door Europa wordt gevraagd. 

Het Rekenhof beveelt aan dat in de toekomst zou worden toegelicht welke eenmalige 
maatregelen in aanmerking worden genomen voor de bepaling van het structureel 
saldo. 

3.2 Afbouw van de overheidsschuld 

Behalve aan de endogene stijging van de schuldgraad in het kader van een daling of 
een beperktere groei van het bbp

22
 en de beduidende verslechtering van de 

 

17  Het vorderingensaldo 2013 werd ten opzichte van het vorige stabiliteitsprogramma aangepast van -1,8% van 
het bbp tot -2,15% bbp waarbij voor 2014 een vorderingensaldo van -1,1% van het bpp en voor 2015 een 
evenwicht wordt vooropgesteld. 

18  Het stabiliteitsprogramma van België (2012-2015), p.16. 
19  Algemene toelichting, p. 13. 
20  Bij de correctie voor eenmalige maatregelen werd ten onrechte geen rekeninggehouden met 126,0 miljoen 

euro als gevolg van een terugbetaling door de EU van teveel betaalde douanerechten. Het structureel saldo 

zou hierdoor verslechten met 0,03%, waardoor het afgerond cijfer van -1,7% niet hoeft te wijzigen (cf. punt 

2.2 van de fiscale ontvangsten. 
21  De cyclische component bedraagt 54% van de (negatieve) output gap (-1,5% van het bbp in 2013). Een 

negatieve output gap betekent dat het reële bbp kleiner is dan het potentiële bbp. De output gap neemt in 
2013 met 0,2% van het bbp toe t.o.v. de output gap in 2012. 

22  De endogene stijging of daling van de schuldgraad wordt bepaald door de verhouding van de impliciete 

rentevoet (rentelasten in verhouding tot de schuld van het jaar voordien) en de nominale groeivoet van het 

bbp. Bij afwezigheid van externe factoren die de schuldgraad beïnvloeden, volstaat een nominale groeivoet 

van het bbp die gelijk is aan de impliciete rentevoet om de schuldgraad constant te houden. Indien de 
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overheidsfinanciën als gevolg van de economische crisis, kan de toename van de 
schuldgraad ook te wijten zijn aan het belang van exogene factoren. Deze zijn 
enerzijds het gevolg van de opeenvolgende interventies die nodig zijn om de financiële 
sector te stabiliseren en anderzijds van de impact op de schuld van het aandeel van 
België in de verschillende Europese steunmechanismen en –operaties. Zowel de 
endogene als de exogene factoren deden de schuldgraad toenemen in 2012

23
. 

De Belgische regering neemt zich voor de schuldgraad zo snel mogelijk te verlagen. 
Hiervoor is het in eerste instantie van belang de structurele sanering van de 
overheidsfinanciën verder te zetten zodat de endogene factoren een schuldverlagend 
effect hebben

24
. 

In de algemene toelichting wordt de schuldgraad van de gezamenlijke overheid voor 
2013 geraamd op 99,3% van het bbp tegenover 99,4% in 2012, terwijl in het 
stabiliteitsprogramma van april 2012 nog werd uitgegaan van een vermindering voor 
2013 met -1,6 procentpunten om een schuldgraad te bereiken van 97,8% en voor de 
periode 2013 tot en met 2015 met -7,1 procentpunten tot 92,3% van het bbp.  

De evolutie wijkt af van deze voorzien in het stabiliteitsprogramma van april 2012 en is 
te wijten aan de invloed van de endogene factoren, geraamd op -0,5% in 2013 terwijl 
dit in april 2012 was geraamd op -1,1%. Dit wordt voornamelijk verklaard door de 
herziening van de groei van het bbp

25
naar beneden toe. Daarnaast is er een invloed 

van de exogene factoren, geraamd op +0,4%, terwijl in april 2012 een positief effect op 
de schuldgraad was geraamd van -0,5%. 

Het Rekenhof stelt vast dat over de exogene factoren die de schuld in 2013 zullen 
beïnvloeden in de algemene toelichting geen gegevens worden verstrekt.  

Bovendien herinnert het Rekenhof eraan dat wanneer de verhouding tussen de 
overheidsschuld en het bbp de referentiewaarde van 60% overschrijdt, Europa oplegt 
dat de lidstaat zijn schuldratio moet terugdringen

26
.  

De beoordeling van de schuldafbouw houdt voortaan onder meer rekening met: 

 de evaluatie van de schuldafbouw tijdens de voorafgaande drie jaren; 

 de prognoses inzake schuldafbouw tijdens de volgende drie jaren. 

De schuldratio wordt geacht in voldoende mate af te nemen en de referentiewaarde in 
een bevredigend tempo te benaderen, indien het verschil ten opzichte van de 

                                                                                                                                                       

groeivoet van het nominale bbp de impliciete rentevoet overstijgt, daalt de schuldgraad. In het omgekeerde 

geval kan de schuldgraad enkel dalen bij een voldoende hoog primair saldo om het sneeuwbaleffect te 

compenseren. 
23  De schuldgraad steeg in 2012 met 1,6 procentpunt tot 99,4% van het bbp. De endogene en exogene factoren 

droegen elk voor 0,8 procentpunt bij aan deze stijging van schuldgraad, algemene toelichting, tabel 3, p. 13. 
24  Het stabiliteitsprogramma van België (2012-2015), p.52-53. 
25  De groeiverwachtingen voor 2013 werden door het Federaal Planbureau bijgesteld van 1,3% in juni 2012 tot 

0,7% in december 2012. 
26  De minimumvereisten hiervoor zijn vastgelegd in de Verordening (EU) nr. 1177/2011 van de Raad van 

8 november 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van 

de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten. 
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referentiewaarde in de loop van de voorafgaande drie jaren met gemiddeld een 
twintigste per jaar als benchmark

27
 is verminderd.  

Voor de evaluatie van de schuldafbouw zijn er echter nog twee elementen waarmee 
rekening moet worden gehouden 

28
: 

 Enerzijds wordt de impact van de conjunctuur op het tempo van de 
schuldvermindering meegerekend. 

 Anderzijds wordt voor een lidstaat waartegen sinds 8 november 2011 een procedure 
bij buitensporige tekorten loopt, zoals in het geval van België

29
, een 

overgangsperiode ingesteld om die lidstaat in de gelegenheid te stellen zijn beleid 
aan te passen aan de cijfermatige benchmark voor de schuldvermindering. Het 
schuldcriterium wordt dan geacht te zijn vervuld, wanneer de betrokken lidstaat, 
naar het oordeel van de Raad in zijn advies over het stabiliteits- of het 
convergentieprogramma van die lidstaat, voldoende vooruitgang in de richting van 
de naleving van het schuldcriterium maakt

30
.  

4 Overgang van het begrotings- naar het vorderingensaldo 

4.1 Het vorderingensaldo van "Entiteit I" 

"Entiteit I" omvat de federale overheid en de sociale zekerheid. Voor de berekening 
van het vorderingensaldo worden op het begrotingssaldo een aantal correcties 
toegepast. Deze correcties vloeien onder meer voort uit de definitie van de perimeter 
van de overheidssector, verschillen in het moment van registratie, correcties voor 
financiële en niet-financiële transacties en diverse andere correcties.  

Met betrekking tot het primair vorderingensaldo "Entiteit I" wordt in de algemene 
toelichting een overzicht van deze correcties weergegeven

31
. De gegevens van de tabel 

18
32

 (federale overheid) en de tabel 19
33

 (sociale zekerheid) worden in de commentaar 
toegelicht. Voor de federale overheid bedragen de correcties voor het begrotingsjaar 
2013 -410 miljoen euro (ten opzichte van vermoedelijk -2,86 miljard euro voor 2012)

34
 

 

27  Voor België is de benchmark iets minder dan 2% van het bbp. 
28 Eveneens volgens artikel 1 van de Verordening (EU) nr. 1177/2011 van de Raad van 8 november 2011. 
29  De Raad van de Europese Unie stelde op 2 december 2009 vast dat er voor België een buitensporig tekort 

bestaat. Ook voor vele andere lidstaten werd een buitensporig tekort vastgesteld. 
30  Voor de beoordeling of een lidstaat voldoende vooruitgang boekt voor het schuldcriterium moet de 

Commissie in de vooruitzichten opgenomen in het voorgelegde stabiliteitsprogramma een minimale lineaire 

afbouw van de schuldgraad terugvinden die garandeert dat de schuldgraad aan het einde van de 

overgangsperiode aansluit bij de vooropgestelde schuldgraad (debt rule). De hieraan verbonden meer 

technische aspecten worden uiteengezet in de European Commission, Code of Conduct, Specifications on the 

implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and 

Convergence Programmes, 24 January 2012, p. 9. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf. 
31  Algemene toelichting, p. 39-46. 
32  Algemene toelichting, p. 41. 

33  Algemene toelichting, p. 44. 
34  De ESR-correctie is in 2013 minder negatief dan de vermoedelijke correctie voor 2012 (verschil van +2,45 

miljard euro). Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door de grotere positieve correcties in 2013 voor de 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
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en voor de sociale zekerheid 188 miljoen euro (ten opzichte van vermoedelijk -217 
miljoen euro voor 2012).  

Het Rekenhof merkt echter op dat aan de hand van de beperkte informatie die in de 
algemene toelichting wordt gegeven, de juistheid van al deze correcties niet altijd kan 
worden nagegaan. Dit is voor de federale overheid onder meer het geval voor de 
correcties voor de consolidatie van de fondsen en instellingen buiten begroting (200 
miljoen euro) en voor de verschillen in boekingsmoment (560 miljoen euro). Voor de 
sociale zekerheid

35
 betreft dit (naar analogie met de federale overheid) de correcties 

voor de consolidatieperimeter (-157 miljoen euro) en de overgang naar vastgestelde 
rechten volgens het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) 
(178 miljoen euro). 

Bovendien bevat de algemene toelichting geen detailinformatie over de te schrappen 
uitgaven van de zogenoemde usurperende bevoegdheden (300 miljoen euro)

36
. Begin 

2012 werd op basis van een analyse door de Inspectie van Financiën een lijst 
opgemaakt van mogelijke uitgaven in het kader van de zogenoemde usurperende 
bevoegdheden

37
. De federale overheid en de sociale zekerheid moeten, na overleg met 

de Gemeenschappen en Gewesten, deze maatregel nog concretiseren. 

Het Rekenhof stelt eveneens vast dat bij de bepaling van het vorderingensaldo voor de 
niet-fiscale ontvangsten rekening wordt gehouden met de kasontvangsten en niet met 
de vastgestelde rechten (die 87,6 miljoen euro hoger liggen) zonder dat hiervoor een 
correctie wordt toegevoegd

38
. 

Zowel voor de federale overheid als voor de sociale zekerheid wordt een aanvullende 
correctie voor niet verdeelde uitgaven en ontvangsten doorgevoerd (netto-correcties 
voor respectievelijk 5 miljoen euro en 25 miljoen euro). De onderliggende maatregelen 
moeten nog worden geconcretiseerd en bevatten ondermeer de neutralisatie van het 
in de interdepartementale provisie ingeschreven bedrag voor het tweede luik van de 
correcte financiering van de Brusselse instellingen (61 miljoen euro

39
). Volgens het 

regeerakkoord van 1 december 2011 zullen deze bedragen pas verschuldigd zijn in 
zoverre er in 2013 een nieuwe bijzondere financieringswet in werking treedt.  

                                                                                                                                                       

deelnemingen en kredietverleningen (+1,71 miljard euro) en voor de verschillen in boekingsmoment (+0,55 
miljard euro). 

35  De bestaande consolidatieprocedure voor de realisaties van het vorderingensaldo sociale zekerheid wordt 
beschreven in het Boek 2012 over de Sociale Zekerheid van het Rekenhof, p. 44-46. 

36  De in de begroting 2012 hiervoor verwachte daling van de federale uitgaven met 250 miljoen euro werd niet 
gerealiseerd. Inzake de verkoop in 2013 van licenties 800 MHz werd 50 miljoen euro van de geraamde 
opbrengst niet als federale ontvangst ingeschreven vermits deze zou moeten bijdragen tot het realiseren van 
het objectief van de usurperende bevoegdheden. 

37  Deze lijst werd voorgelegd aan de leden van de Commissie voor de Financiën en de Begroting van 14 maart 
2012. Deze lijst bevatte uitgaven die zowel integraal als deels zouden kunnen toebehoren aan de 
Gemeenschappen en Gewesten (ten belope van respectievelijk 246,8 miljoen euro en 983,7 miljoen euro).  

38  Volgens de ESR95 reglementering moeten deze ontvangsten op basis van de vastgestelde rechten worden 
aangerekend. Indien een gedeelte waarschijnlijk niet zal kunnen worden geïnd, kunnen de nodige correcties 
worden aangebracht. De FOD Budget en Beheerscontrole is van oordeel dat de strikte toepassing van de in de 
rijksmiddelenbegroting geraamde vastgestelde rechten voor de niet-fiscale ontvangsten om een aantal 
redenen niet realistisch was. Daarbij wordt de overheid soms geconfronteerd met het probleem dat sommige 
vastgestelde rechten oninvorderbaar zijn en staat de procedure om de impact hiervan te bepalen nog niet op 
punt. Uit voorzichtigheid werd voor de niet-fiscale ontvangsten van de geraamde kasontvangsten gebruik 
gemaakt. 

39  Waarvan 13 miljoen euro voor de pendelaars en 48 miljoen euro voor de internationale ambtenaren. 
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4.2 Het vorderingensaldo van "Entiteit II" 

"Entiteit II" omvat de Gemeenschappen en de Gewesten en de lokale besturen. Voor 
"Entiteit II" wordt in de algemene toelichting voor 2013 een nulsaldo vooropgesteld

40
, 

waarvan -0,1% voor de Gemeenschappen en Gewesten en +0,1% voor de lokale 
overheden. 

De algemene toelichting bevat geen precieze informatie over de berekening van het 
vorderingensaldo van "Entiteit II". Aan de hand van de verschillende initiële 
begrotingen 2013 van de Gemeenschappen en Gewesten kan worden vastgesteld dat de 
doelstelling in overeenstemming is met de initiële begrotingen (gezamenlijk 
vorderingensaldo van -0,5 miljard euro of -0,13% van het bbp). Het Rekenhof stelt 
daarnaast vast dat de algemene toelichting geen informatie bevat over de wijze van 
raming van het vorderingensaldo van de lokale besturen en van de elementen die 
daarbij in aanmerking werden genomen (bv. recente begrotingscijfers)

41
. 

  

 

40  Het nulsaldo voor "Entiteit II" is in overeenstemming met het stabiliteitsprogramma van april 2012.  
41  Ingevolge de richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de 

begrotingskaders van de lidstaten zullen de lagere overheden (vanaf 2014) driemaandelijks 
begrotingsgegevens beschikbaar moeten stellen. De Hoge Raad van Financiën stelde in maart 2012 dat deze 
vereiste voor de Belgische lokale overheden een uitdaging vormt. 
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DEEL II 

Ontwerp van rijksmiddelenbegroting 

1 Algemene evolutie van de ontvangsten 

De totale geraamde ontvangsten (lopende en kapitaal) voor de initiële begroting 2013 
bedragen 112.075,1 miljoen euro, zijnde een stijging van respectievelijk 1,6% en 2,1% ten 
opzichte van de aangepaste begroting 2012 en de vermoedelijke ontvangsten 2012. De 
afdrachten bedragen 60.417,1 miljoen euro. Ten opzichte van de aangepaste begroting 
2012 en de vermoedelijke gerealiseerde ontvangsten 2012 stijgen deze afdrachten 
respectievelijk met 1.507,8 miljoen euro (zijnde 2,5%) en 1.636,5 miljoen euro (zijnde 
2,8%).  

De in de rijksmiddelenbegroting aangerekende bedragen, ten belope van 51.658,0 
miljoen euro, stijgen met 0,4% (+204,9 miljoen euro) ten opzichte van de aangepaste 
begroting 2012 en met 1,4% (+698,0 miljoen euro) ten opzichte van de vermoedelijk 
gerealiseerde ontvangsten 2012. Het aandeel van de rijksmiddelen ten opzichte van de 
totale lopende en kapitaalontvangsten daalt licht ten opzichte van de aangepaste 
begroting 2012 en de vermoedelijke ontvangsten 2012. De rijksmiddelen worden verder 
besproken in de punten 2 en 3 van dit hoofdstuk. 

Tabel 2 – De totale lopende en kapitaalontvangsten (in miljoen euro) 

 Aangepast 
2012 

Vermoedelijke 
gerealiseerde 
ontvangsten 

2012 

Initieel 
2013 

Totale ontvangsten 110.362,4 109.740,5 112.075,1 

Totale afdrachten 58.909,3 58.780,5 60.417,1 

Europese Unie 2.675,6 2.633,7 2.727,5 

Gewesten 18.119,9 17.958,0 18.639,4 

Gemeenschappen 22.103,7 22.103,7 22.583,3 

Sociale Zekerheid 15.666,5 15.666,5 16.187,8 

Diversen 343,6 418,4 279,1 

Totale rijksmiddelen 51.453,1 50.960,0 51.658,0 

Percentage van de 
rijksmiddelen 

46,6% 46,4% 46,1% 

Bron: Algemene toelichting 

De stijging van de ontvangsten komt dus in hoofdzaak ten goede aan de afdrachten. 
De stijging van de afdrachten situeert zich in hoofdzaak bij de Europese Unie (+3,5% 
ten opzichte van de vermoedelijke ontvangsten 2012), de Gewesten (+3,7%), de 
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Gemeenschappen (+ 2,1%) en de sociale zekerheid (+ 3,3%). De afdrachten aan de 
diverse kleinere toewijzingsfondsen (-33,3%) dalen door het wegvallen van de 
financiering aan het MMA-fonds

42
 en de afdrachten in het kader van de 

effectiseringsoperaties. 

2 Fiscale ontvangsten 

2.1 Algemene evolutie 

De totale fiscale ontvangsten worden voor het jaar 2013 geraamd op 104.319,4 miljoen 
euro. In vergelijking met het bedrag voorzien in de aangepaste begroting 2012 
bedraagt de stijging 4,1%

43
. Ten opzichte van de vermoedelijke ontvangsten

44
 bedraagt 

de stijging 4.596,2 miljoen euro, zijnde een stijging van 4,6%. 

In het verslag van het Monitoringcomité van 17 oktober 2012 dat als basis heeft 
gediend voor de initiële begroting 2013, werden deze ontvangsten voor 2013 geraamd 
op 102.630,0 miljoen euro. Er wordt dus in de initiële begroting 2013 een bijkomende 
ontvangst van 1.689,4 miljoen euro voorzien. De stijging wordt verklaard door de 
opbrengst van bijkomende fiscale maatregelen (1.652,1 miljoen euro) en technische 
fiscale correcties zoals beslist tijdens het jongste begrotingsconclaaf, waarvan de 
belangrijkste zijn: 

 een bijkomende fiscale ESR-correctie (+228,0 miljoen euro); 

 de versterking van de fiscale en/of sociale werkbonus (-30,0 miljoen euro); 

 de verhoging van het belastingkrediet voor ambtenaren (-7,0 miljoen euro); 

 de recurrente ontvangst inzake grensarbeiders (+25,0 miljoen euro); 

 verkorting van de betalingstermijn voor accijnzen (-45,0 miljoen euro); 

 activering van de reserves van het beroepskrediet (+12,0 miljoen euro); 

 maatregelen inzake Thin Cap (+38,1 miljoen euro)
45

. 

Hoewel deze technische fiscale correcties een budgettaire weerslag hebben, worden 
deze niet of nauwelijks toegelicht in de begrotingsdocumenten. Op basis van de 
verstrekte informatie door de beleidscel van de minister van Financiën, is het 

 

42  Het MMA-fonds is het fonds voor "milieuvriendelijke maatregelen betreffende autovoertuigen". Bij het 

begrotingsconclaaf van november 2011 (begroting 2012) werd beslist de factuurkorting "schone voertuigen" 

af te schaffen. 
43 De aangepaste geraamde fiscale ontvangsten bedroegen 100.149,0 miljoen euro (algemene toelichting, 

p. 112).  
44  De meeste recente nota van de Studie- en documentatiedienst van de FOD Financiën van 19 december 2012 

inzake de voorafbeelding ESR95 correcties van de fiscale ontvangsten 2012 raamt de fiscale vermoedelijke 

ontvangsten voor het begrotingsjaar 2012 op 99.446,5 miljoen euro, hetzij 276,7 miljoen euro minder dan de 

vermoedelijke ontvangsten voor 2012, opgenomen in tabel VIa. 
45 Bij het begrotingsconclaaf en het regeerakkoord van november 2011 (initiële begroting 2012) werd beslist de 

fiscale aftrekbaarheid in het kader van de zogenaamde "Thin capitalization-regel" te beperken. Deze regel 

houdt in dat de interesten op geldleningen aan een Belgische vennootschap (of inrichting) door een 

buitenlandse vennootschap, door natuurlijke personen-aandeelhouders of door een bestuurders in een aantal 

omstandigheden fiscaal aftrekbaar zijn. 
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Rekenhof evenwel de mening toegedaan dat de budgettaire weerslag van deze 
correcties voldoende is onderbouwd en voorzichtig werd geraamd. 

2.2 Weerslag van de fiscale maatregelen 

De nettoweerslag van de fiscale maatregelen op de geraamde ontvangsten voor 2013 
bedraagt 1.087,6 miljoen euro. Dit bedrag is het resultaat van het verschil tussen de 
weerslag van de eerdere fiscale maatregelen (-564,5 miljoen euro) en de nieuwe 
maatregelen die werden beslist tijdens het begrotingsconclaaf van november 2012 
(+1.652,1 miljoen euro). De budgettair belangrijkste maatregelen

46
 hebben betrekking 

op: 

 de uniforme roerende voorheffing op 25% (bevrijdend) (361,3 miljoen euro); 

 de verhoging van de accijnzen op tabak (98,1 miljoen euro); 

 de verhoging van de accijnzen op alcohol (63,8 miljoen euro); 

 de aanpassing van het tarief van de aftrek voor risicokapitaal (255,9 miljoen 
euro); 

 de belasting op meerwaarden op aandelen van grote ondernemingen (94,8 
miljoen euro); 

 de verhoging van 1,1% tot 2% van de belasting op levensverzekeringspremies 
(139,2 miljoen euro); 

 de verhoging (van 20% tot 26,75%) van het tarief van de bedrijfsvoorheffing op 
bijkomende uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid (52 miljoen euro); 

 de fiscale regularisatie (488 miljoen euro). 

Alhoewel deze maatregelen een aanzienlijke budgettaire weerslag hebben, worden 
deze nauwelijks toegelicht in de begrotingsdocumenten. Wel hebben de fiscale 
administraties van de FOD Financiën en de beleidscel van de FOD Financiën de 
budgettaire berekeningsgegevens of de hierbij in aanmerking genomen parameters 
m.b.t. deze maatregelen telkens aan het Rekenhof overgemaakt en/of toegelicht, met 
uitzondering van deze met betrekking tot de fiscale regularisatie. Op basis van deze 
ontvangen informatie, is het Rekenhof van mening dat deze budgettaire ramingen in 
het algemeen afdoende zijn onderbouwd en voorzichtig werden geraamd. 

Behalve wat betreft de notionele interestaftrek en fiscale regularisatie, werden 
voornoemde maatregelen juridisch vastgelegd in de programmawet van 27 december 
2012

47
. De maatregelen inzake de notionele interestaftrek en de fiscale regularisatie 

moeten dus wel nog wettelijk worden verankerd. Volgens de beleidscel van de FOD 
Financiën wordt dit voorzien voor het begin van 2013 via een wetsontwerp houdende 
diverse bepalingen. 

 

46  zie Tabel II : aanvullende weerslag van de fiscale maatregelen 2013, bij de Algemene Toelichting - Parl.St. 
Kamer, DOC 53 2520/001, algemene toelichting, p. 99-101. 

47 De maatregel inzake de bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheid wordt verder uitgewerkt in het 
koninklijk besluit 11 december 2012 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. 
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De beleidscel van de FOD Financiën deelde het Rekenhof mee dat bij de raming van 
de voorziene opbrengst van de maatregelen voor de fiscale regularisatie rekening is 
gehouden met volgende adviezen en elementen: 

 het advies van het Contactpunt Regularisaties, waar aanvragen voor fiscale 
regularisaties thans behandeld worden en waar aanvragen binnenkomen om 
« zwart geld » te regulariseren; 

 het advies van het college van procureurs-generaal, dat steunt op de resultaten 
van de minnelijke schikkingen in fiscale aangelegenheden; 

 de ramingen die werden opgesteld in het kader van de eventuele « Rubik-
akkoorden » met Zwitserland

48
; 

 het effect op het gedrag van de belastingplichtigen, als de Europese richtlijn 
wordt toegepast die bepaalt dat vanaf 1 januari 2015 informatie zal worden 
uitgewisseld tussen de fiscale administraties. 

Het Rekenhof beschikt niet over een concrete becijfering van de opbrengst van de 
voorziene maatregelen voor de fiscale regularisatie. Ter vergelijking : de maatregelen 
m.b.t. de eenmalige bevrijdende aangifte (2004) brachten na 1 jaar 498,0 miljoen euro 
op . De fiscale regularisatie in de programmawet van 2005 bracht tussen begin 2006 en 
eind 2012 536,7 miljoen euro op. 

Ook inzake fiscale fraudebestrijding werden diverse maatregelen genomen: 

 de strijd tegen de fraude in de sector van de handel in edele metalen (38,8 
miljoen euro); 

 de notie "ernstige fiscale fraude" (29,4 miljoen euro); 

 een project datamining BBI (22,9 miljoen euro); 

 de aankoop van bijkomende ANPR-scanners (5,3 miljoen euro)
49

; 

 het effectiever maken van belastingverhogingen (3 miljoen euro). 

Het Rekenhof merkt op dat de begrotingsdocumenten over deze maatregelen weinig 
toelichting geven. Op basis van de verkregen informatie vanwege de beleidscel van de 
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude is het Rekenhof 
evenwel van mening dat de budgettaire ramingen over het algemeen voorzichtig en 
onderbouwd zijn. 

Wel wordt opgemerkt dat de raming van 5,3 miljoen euro als gevolg van de aankoop 
van bijkomende ANPR-scanners door de administratie van de douane opbrengsten 
betreft inzake verkeersbelasting en belasting inverkeerstelling. Deze opbrengsten zijn 
evenwel gewestelijke belastingen en worden dus niet mee verrekend in de 
rijksmiddelen. 

 

48  Regularisatie voor het verleden, alsook een bevrijdende belasting en gewaarborgde anonimiteit voor de 

toekomst, voor geld dat in Zwitserland wordt ondergebracht. 
49  Automatic Number Plate Recognition: Automatische nummerplaatherkenning is een techniek die gebruik 

maakt van optische tekenherkenning om kentekenplaten te kunnen lezen op voertuigen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Optical_Character_Recognition
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kentekenplaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voertuig
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2 Niet-fiscale ontvangsten 

Volgens de algemene toelichting (blz. 120) belopen de voor 2013 geraamde totale niet-
fiscale ontvangsten ten voordele van de Staat 7.755,7 miljoen euro, d.i. 2.261,6 miljoen 
euro minder dan het jaar voordien.  

Het Rekenhof merkt op dat noch de algemene toelichting noch de 
rijksmiddelenbegroting rekening hebben kunnen houden met verschillende, heel 
recente beslissingen die samenhangen met de maatregelen ter ondersteuning van de 
financiële instellingen en die een belangrijk effect hebben op het bedrag van de 
verwachte ontvangsten.  

3.1 Ontvangsten die voortvloeien uit de maatregelen ter ondersteuning van 
de financiële instellingen 

De vervroegde terugbetaling van de lening die naar aanleiding van de financiële crisis 
aan de bank KBC werd toegekend, heeft tot gevolg dat het integrale saldo van die 
terugbetaling (1.167 miljoen euro) in 2012 wordt aangerekend, en dat de niet-fiscale 
ontvangsten in 2013 bijgevolg met hetzelfde bedrag verminderen. Die terugbetaling 
zorgt er ook voor dat in 2012 een terugbetalingspremie van 450 miljoen euro wordt 
aangerekend en dat er geen ontvangsten zijn op het artikel dat hiervoor is 
ingeschreven in de voorliggende rijksmiddelenbegroting 2013

50
. 

Die verminderde ontvangsten hebben echter geen enkele invloed op het 
vorderingensaldo van de Belgische Staat, rekening houdend met de specifieke regels 
van het ESR in dat verband.  

Bovendien wordt bij de raming van de niet-fiscale ontvangsten geen rekening 
gehouden met andere heel recente beslissingen die een impact hebben op de 
vergoedingen van de waarborgen die de Staat aan sommige financiële instellingen 
heeft toegekend, namelijk:  

 het feit dat BNP-Paribas op 18 december 2012 heeft afgezien van de staatswaarborg 
voor sommige van haar activa ; 

 de aanpassingen van het herstructureringsplan van Dexia NV
51

 ;  

 tot slot, de waarschijnlijke vermindering van de door KBC gestorte premies 
ingevolge de heronderhandeling over het contract die de minister van Financiën op 
20 december 2012 aankondigde.  

Al die elementen hebben tot gevolg dat de premies die samenhangen met de 
toekenning van de staatswaarborg, die in het voorliggend ontwerp van 
rijksmiddelenbegroting op 549,6 miljoen euro werden begroot naar beneden moeten 
worden herzien.  

Het Rekenhof stipt aan dat die beslissingen
52

 geen grote impact zullen hebben op de 
in 2013 verwachte ontvangsten.  

 

50  Titel II, sectie II, hoofdstuk 18, § 7, 86.70.02. 
51  De vergoedingen voor de aan Dexia verleende waarborg zouden aanzienlijk moeten dalen ingevolge de 

nieuwe verdeelsleutel die tussen Frankrijk en de Belgische Staat werd afgesproken (het aandeel van België 
daalt van 60,5% naar 51,41%), de vermindering van het gewaarborgde maximumbedrag (85 miljoen euro in 
plaats van 90 miljoen euro) en vooral de vermindering van het vergoedingspercentage (0,05 % van de 
gewaarborgde bedragen in plaats van 0,9 %).  
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In tegenstelling tot de vervroegde terugbetaling hebben die lagere ontvangsten een 
negatief effect op het vorderingensaldo van de Staat voor 2013. Hetzelfde geldt, vanaf 
2014, voor het verdwijnen van de intresten in verband met de lening die KBC integraal 
terugbetaalde in december 2012

53
.  

3.2 Overige niet-fiscale ontvangsten 

3.2.1 Overzicht van de belangrijkste niet-fiscale ontvangsten 

Los van de ontvangsten die voortvloeien uit de leningen en staatswaarborgen die aan 
de banksector worden toegekend, zijn de voornaamste niet-fiscale ontvangsten die in 
de middelenbegroting zijn ingeschreven:  

 de inning door de Staat van dividenden ten belope van in totaal 1.437,0 miljoen 
euro, waarvan 684,9 miljoen euro vanwege de Nationale Bank van België, 482,6 
miljoen euro van Belgacom, 205 miljoen euro van diverse financiële instellingen, 
44,5 miljoen euro van Bpost (met inbegrip van een tussentijds dividend) en 20 
miljoen euro van de Federale Participatiemaatschappij;  

 de inning door de Staat van de bijdragen van de banken aan het Bijzonder 
Beschermingsfonds (689,7 miljoen euro) en aan het Resolutiefonds (313,1 miljoen 
euro), d.i. een globaal bedrag van 1.002,8 miljoen euro voor het dekken van het 
risico dat samenhangt met de staatswaarborg voor de deposito’s van 
particulieren;  

 de terugbetaling door de Europese Unie van door de Belgische Staat 
voorgeschoten inningskosten (542,3 miljoen euro); 

 de bijdrage van de energiesector, die in 2013 wordt aangepast om rekening te 
houden met de tijdelijke stillegging van twee kernreactoren (475 miljoen euro); 

 de opbrengst van de verkoop van UMTS-licenties (288 miljoen euro); 

 de registratie van de rechten die de Staat verwierf als terugbetaling van de 
voorschotten inzake alimentaties (131,9 miljoen euro)

54
;  

 diverse ontvangsten waaronder de terugbetaling door Bpost van de steun die het 
ten onrechte heeft ontvangen voor zijn opdrachten van openbare dienst (128,2 
miljoen euro), de opbrengst van de monopolierente van de Loterij (117,6 miljoen 
euro), de inschrijving van verwijlintresten inzake belastingen (108,2 miljoen 
euro), de terugbetaling van leningen toegekend aan bepaalde instellingen alsook 
aan de RSZ-Globaal Beheer (104,8 miljoen euro).  

                                                                                                                                                       

52  Een deel van de voor 2013 verwachte ontvangsten wordt immers berekend op basis van de door de Staat 
toegekende waarborgtermijn voor het volledige jaar 2012 en niet op basis van de situatie zoals ze was op het 
einde van dat jaar. 

53  Titel I, sectie II, hoofdstuk 18, § 7, art. 26.10.01. Het voorliggende ontwerp houdt rekening met de intresten die 
verschuldigd zijn over het volledige jaar. Omdat de lening vervroegd werd terugbetaald, moet het voor 2013 
verschuldigde bedrag opnieuw berekend worden tijdens de begrotingscontrole en daarbij moet men het 
aantal dagen in aanmerking nemen tijdens dewelke de lening in 2012 effectief liep (345 in plaats van 365). 

54  Het Rekenhof herinnert er in dat verband aan dat die ontvangsten tot in 2012 werden bestemd voor een 
begrotingsfonds op sectie 18 van de algemene uitgavenbegroting. Aangezien er geen evenwicht tussen 
ontvangsten en uitgaven tot stand kon worden gebracht, werd dat fonds geschrapt door de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen. 
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3.2.2 Ontvangsten afkomstig van verbeurdverklaringen en in beslag genomen 
goederen 

De ontvangsten uit verbeurdverklaringen en in beslag genomen goederen werden in 
de voorliggende ontwerpbegroting in totaal op 45,2 miljoen euro geraamd

55
.  

Volgens de verantwoordingsdocumenten bij de begroting werd het risico op 
overschatting zoveel mogelijk getemperd door de effectief gerealiseerde bedragen van 
de jaren 2009, 2010 en 2011 in aanmerking te nemen. Het Rekenhof wijst er op dat het 
risico op overschatting toch nog zou kunnen bestaan om de volgende redenen : 

 De FOD Financiën had de voor 2013 verwachte ontvangsten aanvankelijk op 31 
miljoen euro geraamd, d.i. het rekenkundig gemiddelde van de drie jaren in 
kwestie. Na afloop van het begrotingsconclaaf werd dat bedrag opgetrokken met 
14,2 miljoen euro zonder dat de oorsprong van die vermeerdering uit de bij de 
begroting gevoegde verantwoordingsdocumenten kan worden opgemaakt;  

 de in 2011 vastgestelde rechten waren uitzonderlijk hoog
56

 en kunnen bijgevolg 
een vertekenend effect hebben op de berekeningsbasis van de geraamde 
ontvangsten ;  

 het partieel wegwerken in 2012 van de achterstand inzake dossiers beheerd door 
het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring heeft niet 
geleid tot een significante stijging van de ontvangsten ten voordele van de Staat

57
. 

Die geringe stijging kan worden verklaard door het feit dat de meeste van die 
dossiers betrekking hebben op verbeurdverklaringen voor een uiterst laag bedrag.  

4 Artikel 9 van het ontwerp van Rijksmiddelenbegroting: 
Compensatie van rentelasten 

Teneinde budgettair enkel de nettokosten van de rentelasten door te rekenen, 
machtigt artikel 9 van de rijksmiddelenbegroting de regering om binnen sectie 51 van 
de algemene uitgavenbegroting zowel de ontvangsten als uitgaven inzake rente aan te 
rekenen die voortvloeien uit de financiële beheersverrichtingen.  

De beheersverrichtingen die in artikel 9 worden bedoeld, zijn de thesauriebeleggingen 
en de afgeleide producten.  

De premies die de thesaurie ontvangt of betaalt naar aanleiding van de annulering van 
renteswaps lijken niettemin niet in de tekst van dat artikel te zijn vervat, terwijl ze 
effectief meetellen bij het bepalen van de nettokosten waarvan supra sprake is.  

Het Rekenhof beveelt derhalve aan dit artikel te herformuleren, zodanig dat het ook 
voor laatstgenoemd type van verrichtingen van toepassing is.  

  

 

55  Titel I, sectie II, hoofdstuk 18, § 2, art. 58.20.01. 
56  Ontvangsten 2009: 17,6 miljoen euro; 2010: 22,8 miljoen euro; 2011: 57,5 miljoen euro (waarvan inzonderheid 

20 miljoen met toepassing van artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering). 
57  In 2012 heeft het Orgaan 19,7 miljoen euro overgemaakt aan de Schatkist (cijfer op 19 december 2012) en in 

de drie voorgaande jaren was dat nagenoeg 17,6 miljoen euro (gemiddeld per jaar). 
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DEEL III 

Ontwerp van algemene 
uitgavenbegroting  
Sectie 03 – FOD Budget en Beheerscontrole 

1 Programma 03.41.1-Provisionele kredieten 

1.1 Algemene voorstelling 

In dit programma is een krediet van 388,4 miljoen euro ingeschreven voor 
vastleggingen en vereffeningen, bestemd voor uitgaven van allerhande aard. Het 
bedrag stemt overeen met nagenoeg 1% van de totale primaire uitgaven

58
. 

Tabel 3 – Provisionele kredieten voor uitgaven van allerhande aard, ingeschreven in de initiële begrotingen 

2009-2013 (in miljoen euro)  

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 

Vastleggingskredieten  338,7 305,3 512,6 401,7 388,4 

Vereffeningskredieten  338,7 305,3 509,2 401,7 388,4 

Bron: algemene uitgavenbegrotingen voor de periode 2009-2013 

Het Rekenhof herinnert eraan dat het al meermaals heeft benadrukt dat aan het 
principe van de begrotingsspecialiteit afbreuk wordt gedaan door het oneigenlijk 
gebruik van provisionele kredieten. 

In zijn 168
e
 Boek heeft het Rekenhof aanbevelingen geformuleerd over de weergave en 

het gebruik van die provisionele kredieten, maar die zijn zonder gevolg gebleven. Het 
Rekenhof wees er op dat provisionele kredieten uitsluitend mogen worden gebruikt 
voor uitgaven die onzeker zijn of waarvan het bedrag moeilijk te ramen is. Bovendien 
vroeg het Rekenhof om niet in provisionele kredieten te voorzien die op 
uiteenlopende, van elkaar losstaande doelstellingen betrekking hebben, en die 
provisie te splitsen op basis van de grote uitgavencategorieën

59
. 

Het Rekenhof stelt ook vast dat de verantwoordingen bij de provisionele kredieten te 
wensen overlaten en dat er niet precies uit op te maken valt waarvoor die kredieten 
bestemd zijn. 

 

58  Behoudens het krediet voor het Internationaal Monetair Fonds, de deelname aan het Europees 

stabiliteitsmechanisme, het krediet voor de Europese investeringsbank en de dotatie voor het evenwicht van 

de sociale zekerheid (Algemene toelichting, Parl. St., Kamer, DOC 53 2520/001, blz.134). 
59  Rekenhof, 168e Boek, Analyse van de provisies in verschillende secties van de algemene uitgavenbegroting, 

blz.104 tot 109. 
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1.2 Uitgaven ten laste van de provisie 

1.2.1 Opsomming van de uitgaven  

Op basis van de informatie die de FOD Budget en Beheerscontrole aanleverde, is het 
bedrag van 388,4 miljoen euro als volgt te detailleren: 

 150 miljoen euro bestemd voor de uitgaven waarvoor, volgens de FOD B&B, in 
maart 2013 zal worden bepaald dat ze overgedragen zijn vanuit 2012 en dat ze 
nogmaals kunnen worden overgedragen in 2014

60
; 

 3 miljoen euro bestemd voor de publiekrechtelijke naamloze vennootschap 
Fedesco (Federal Energy Saving Company), om in samenwerking met de Regie der 
Gebouwen energiebesparingen te realiseren in de gebouwen van de federale 
overheid

61
; 

 61 miljoen euro voor de financiering van de Brusselse instellingen; 

 60 miljoen euro voor competentiepremies in het kader van gecertificeerde 
opleidingen

62
; 

 2 miljoen euro voor de eerste "jongerenbanen"
63

; 

 35 miljoen euro voor gerechtskosten en vergoedingen; 

 37,4 miljoen euro "marge" om vergoedingen en gerechtskosten te betalen die 
hoger uitvallen dan geraamd; 

 30 miljoen euro voor Optifed (efficiëntere openbare dienstverlening, in het 
bijzonder op het vlak van veiligheid). Van dat bedrag gaat 10 miljoen euro naar 
Justitie, 10 miljoen euro naar veiligheid en 10 miljoen euro naar 
rationaliseringsinitiatieven (en daarvan is 6,7 miljoen euro

64
 bestemd voor de 

bezoldiging van het statutair personeel van Douane en Accijnzen); 

 10 miljoen euro voor het college van voorzitters van de FOD’s; 

 19 miljoen euro voor de toepassing van het wettelijk mechanisme van de 
welvaartskoppeling van de sociale uitkeringen

65
; 

 vermindering met 19 miljoen euro van de interdepartementale provisie onder de 
noemer van een beter interdepartementaal beheer (zie verder).   

 

60  De FOD B&B heeft geen bijkomende elementen verschaft over die uitgaven (zie verder). 
61  Die kredieten hadden moeten worden ingeschreven in de begroting van de Regie der Gebouwen, op 

basisallocatie 55.27.41. 40.02 (cf. de notificaties van de Ministerraad van 30 november 2012, blz. 49 en 50).  
62  Dat systeem zou op 1 januari 2014 worden stopgezet. 
63  Ook wel bekend als startbaanovereenkomsten.  
64  8,9 miljoen euro op jaarbasis. 
65  Artikel 73 bis van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. 
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1.2.2 Vergelijking met de verantwoordingen bij de begroting en met de 
notificaties van de Ministerraad van 30 november 2012 

Sommige uitgaven die hetzij in de verantwoordingen, hetzij in de notificaties van de 
Ministerraad van 30 november 2012 ten laste worden gelegd van de voorziening, zijn 
niet in de opsomming opgenomen. Het staat bijgevolg niet vast dat de provisie zal 
volstaan om die uitgaven te dekken.  

Het gaat om de volgende uitgaven: 

 uitgaven in verband met het Belgisch voorzitterschap van de internationale 
Antarctica-conferentie voor 2013 (maximaal 1,2 miljoen euro)

66
; 

 uitgaven voor de problematiek in verband met de onderkomens voor Shape en de 
Host Nation Support: 3,7 miljoen euro; 

 uitgaven in verband met het trekkingsrecht van de parastatalen en de federale 
culturele instellingen om de meerkost van het sectoraal akkoord te financieren, 
inclusief de achterstallige competentiepremies, en om de meerkost van de 
Brusselse belasting op kantoren en parkings te bekostigen; 

 1 miljoen euro aan uitgaven om in 2013 de personeelskosten van Justitie en Politie 
te dekken die verband houden met de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude

67
; 

 uitgaven van Defensie, te wijten aan uitzonderlijke omstandigheden. 

1.2.3 Overdracht van lasten  

Zoals hiervoor al werd uiteengezet, is in de interdepartementale provisie een bedrag 
van 150 miljoen euro ingeschreven voor uitgaven die betrekking hebben op 2012 en die 
in 2013 gefinancierd moeten worden. De FOD B&B heeft het Rekenhof geen 
bijkomende uitleg verschaft over de aard en het belang van die uitgaven.  

Bij het onderzoek van het ontwerp van uitgavenbegroting 2013 heeft het Rekenhof 
vastgesteld dat in sectie 18-Financiën nog een bedrag van 28,5 miljoen euro moest 
worden betaald dat betrekking heeft op 2012 en dat kadert in het plan voor steun aan 
Griekenland, goedgekeurd door de Eurogroep. Dat bedrag is niet ingeschreven in het 
ontwerp van begroting 2013 van de FOD en is ook niet specifiek vervat in de provisie

68
. 

1.2.4  Maatregelen voor een beter interdepartementaal beheer  

Maatregelen die niet door de FOD B&B zijn gepreciseerd, zijn in de algemene 
uitgavenbegroting vertaald door de inschrijving van een negatief bedrag van 19 
miljoen euro in de interdepartementale provisie. 

Noch de verantwoordingen, noch de notificaties maken melding van die maatregelen 
en er valt dus niet na te gaan of ze reëel zijn. 

 

66  Cf. verantwoordingen bij de provisie en notificaties van de Ministerraad van 30 november 2012 blz. 22 en 23. 
67  Cf. notificaties van de Ministerraad van 30 november 2012, blz.124. 
68  Cf. commentaar bij sectie 18-programma 18.61.1 – Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de 

Eurogroep. 
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2  Verkeerde aanrekening van de uitgaven in verband met de 
implementatie van het systeem SAP-fedcom 

Volgens de economische classificatie, die op de Belgische overheid van toepassing is, 
moeten de uitgaven voor de aankoop van exploitatiesoftware of –licenties als 
investeringen worden opgenomen indien twee voorwaarden vervuld zijn: namelijk ze 
moeten gedurende meer dan een jaar herhaaldelijk of ononderbroken worden 
gebruikt en de aankoopprijs moet hoger zijn dan 500 euro

69
. Voor de ontwikkeling van 

software op maat geldt eveneens die dubbele regel, ongeacht of hij door een externe 
firma of voor eigen rekening wordt ontwikkeld

70
. Als die twee voorwaarden niet 

vervuld zijn, moeten die uitgaven in de categorie van de werkingsuitgaven worden 
opgenomen.  

Uit het onderzoek van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2013 blijkt dat de 
bovenvermelde aanrekeningsregel van het ESR-95 niet wordt gevolgd voor de uitgaven 
met betrekking tot de ontwikkeling, implementatie en inzet van de voornaamste 
software die noodzakelijk is voor het project SAP-fedcom. Die uitgaven, waarvoor een 
vereffeningskrediet van 6,1 miljoen euro

71
 werd ingeschreven, worden immers als 

werkingsuitgaven beschouwd terwijl ze een duurzame bijdrage leveren tot de werking 
van de betrokken overheden.  

Door deze onaangepaste begrotingsclassificatie worden die uitgaven conform het 
algemeen boekhoudplan dat van toepassing is op de diensten van algemeen bestuur 
verkeerdelijk aangerekend in een rubriek van de resultatenrekening terwijl die 
uitgaven zouden moeten worden geboekt in een rubriek van de vaste activa in de 
balans

72
.  

Het Rekenhof beveelt derhalve aan de codering van de basisallocatie 31.10.12.11.12 in 
overeenstemming te brengen met de ESR-95 –classificatie en de code 12 te vervangen 
door code 74. 

 

69  Het geïndexeerd bedrag beloopt thans 638 euro. 
70  FOD Budget en Beheerscontrole, Macro-budgettaire dienst, Algemene Gegevensbank « Economische 

classificatie », maart 2009, blz. 60.  
71  Basisallocatie 31.10.12.11.12. In concreto wordt de basisallocatie met een code 12 vermeld in plaats van met 

een code 74. 
72  Deze aanrekening vloeit voort uit het feit dat de rubrieken van het boekhoudplan en de basisallocaties van de 

algemene uitgavenbegroting automatisch worden gekoppeld in SAP-Fedcom : zo wordt een aanrekening van 
een werkingsuitgave (code 12) rechtstreeks geboekt in de resultatenrekening en kan deze geen rechtstreekse 
weerslag hebben op de rubriek van de actiefzijde van de balans in verband met de aankoop en de 
ontwikkeling van die software (rubriek 202, immateriële vaste activa).  
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Sectie 12 – FOD Justitie 

1 Wetsbepalingen 2.12.2 en 2.12.4 

Wetsbepaling 2.12.2 geeft aan de minister van Justitie de toelating aan de griffiers van 
de hoven en rechtbanken een provisie voor de betaling van gerechtskosten toe te 
kennen. Omdat de FOD Justitie sinds 1 januari 2012 in het fedcom-systeem is getreden, 
is de toekenning van dergelijke voorschotten aan strikte wettelijke voorwaarden 
onderworpen. 

Artikel 66 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van 
de comptabiliteit van de federale Staat bepaalt dat het aan de minister van Financiën 
toekomt voorschotten toe te kennen. Daarbij moet het gebruik van voorschotten 
worden beperkt tot welbepaalde werkingsuitgaven, die bovendien worden 
voorbehouden aan rekenplichtigen die formeel verantwoording afleggen aan het 
Rekenhof. Het Rekenhof merkte reeds herhaaldelijk op

73
 dat, indien het de bedoeling 

is met de wetsbepaling in een afwijking te voorzien op voornoemd artikel 66 van de 
comptabiliteitswet, het aanbeveling verdient deze afwijking in de wetsbepaling te 
verduidelijken. 

Wetsbepaling 2.12.4, die een wettelijke basis voor de door de FOD Justitie toegekende 
toelagen verschaft, dient eveneens de toelagen (basisallocaties 56.11.34.41.45 en 
56.11.34.41.46) aan de balies in het kader van de gerechtelijke bijstand op te nemen

74
. 

2 Kredieten Optifed 

In het kader van Optifed werden tijdens de Ministerraad van 11 mei 2012 voor de FOD 
Justitie projecten goedgekeurd met een financiële impact voor de begroting 2012 van 
7,5 miljoen euro. De nodige kredieten hiertoe werden toegekend aan de FOD Justitie 
vanuit de interdepartementale provisie van de FOD Budget en Beheerscontrole bij het 
koninklijk besluit van 13 juli 2012

75
. 

  

 

73  Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012, Parl. St. 

Kamer, DOC 53 1943/003, p. 42; 168e Boek van het Rekenhof, p. 260-268, FOD Justitie: Financiële evolutie, 

opvolging en beheer van de gerechtskosten in strafzaken. 
74  Artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van 

de federale Staat stipuleert dat elke toelage een wettelijke grondslag moet hebben. De omzendbrief van 10 

mei 2012 betreffende voorafbeelding van de begroting 2013 (met kenmerk ABB/430/2012/5) vermeldt 

uitdrukkelijk dat bij ontstentenis van een organieke wet de toelagen in een ad hoc bepaling in de algemene 

uitgavenbegroting moeten worden opgenomen (p. 6). 
75  Koninklijk besluit van 13 juli 2012 houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het 

provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven 
voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, 
de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, en andere diverse. 
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Tabel 4 – Overzicht projecten Optifed FOD Justitie (in miljoen euro) 

Optifedproject Programma Kostprijs 
2012 

Kostprijs 
2013 

Recurrent Terugverdien-
effect 

Verbetering 
veiligheid 
gevangenissen – 
aankoop RX-
toestellen 

 

12.51.0 

0,83 0 0 --- 

Drugsproject – inzet 
drugshonden 

0,22 0,13 0 --- 

Efficiëntiestudie 
forensisch 
psychiatrisch centra 

0,05 0 0 --- 

Verbetering 
elektronisch 
toezicht: vervanging 
software 

 
 
 

12.52.1 

0,46 0 0 --- 

Voice elektronisch 
toezicht: inzet 
stemtechnologie 

0,08 0,33 0,33 9,50 

Elektronisch arrest: 
inzet GPS-
technologie 

0,96 3,45 3.45 20,50 

Hervorming 
Openbaar Ministerie  

 
 
 

12.56.0 

0,31 0,92 0,92 --- 

Just X: 
kruispuntbank 
Justitie 

2,00 6,30 2,30 9,00 

Videozitting: 
videoconferentie 

tussen de rechtbank 
en gevangenis 

0,80 1,20 Niet 
gekend 

--- 

Uitbreiding capaciteit 
telefoontap 

12.56.3 1,65 1,50 0 0,88 

COIV76 opvulling 
personeelsplanning 

12.56.4 0,10 0,21 0 50,0 

Totaal  7,5 14,30 6,9 89,87 

Bron: Rekenhof 

Een aantal van deze projecten heeft eveneens een budgettaire impact op het 
begrotingsjaar 2013, die volgens voornoemde Ministerraad op 14,3 miljoen euro 
werden geraamd. Voor de financiering hiervan werd tijdens het begrotingsconclaaf 
van 30 november 2012 beslist, binnen het voornoemde interdepartementale 
provisioneel krediet van de FOD Budget en Beheerscontrole, in een bedrag van 10 
miljoen euro te voorzien. Deze kosten werden dus niet mee verrekend in de kredieten 
2013 van het desbetreffende begrotingprogramma van de FOD Justitie. De FOD Justitie 
zal aldus een gedeelte (4,3 miljoen euro) van de voor 2013 weerhouden projecten met 
eigen begrotingsmiddelen moeten financieren. Het is niet duidelijk of hiermee bij de 
raming van de kredieten voor de programma’s van Justitie voldoende rekening werd 
gehouden. 

De Ministerraad van 30 november 2012 besliste bij de opmaak van de begroting 2014 
de verlenging van de Optifedkredieten te bespreken

77
.  

 

76  Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring- aanwerving van bijkomend personeel en 

aankoop boekhoudpakket met het oog op het wegwerken van de achterstand van de verbeurdverklaringen 
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Een aanzienlijk gedeelte (6,9 miljoen euro) van de geraamde kostprijs van 14,3 miljoen 
euro heeft betrekking op recurrente personeels- werkingskosten. Het Rekenhof merkt 
op dat, mocht het de bedoeling zijn deze projecten blijvend op te nemen in werking 
van de FOD, in kredieten voor de dekking van de recurrente kosten moeten worden 
voorzien op desbetreffende begrotingsprogramma’s van Justitie i.p.v. van in de 
interdepartementale provisie

78
.  

Bovenstaande tabel toont aan dat de Ministerraad van 11 mei 2012 voorziet in een 
terugverdieneffect van deze verschillende projecten ten belope van 89,8 miljoen euro, 
hetzij door een besparing van de uitgaven, hetzij door een verhoging van de 
inkomsten (zoals de verhoging van de inkomsten uit verbeurdverklaring). Het 
Rekenhof verwijst in dit verband naar zijn opmerking bij de aangepaste begroting 2012 
m.b.t. de geraamde ontvangst van 81 miljoen euro onder meer als gevolg van het 
wegwerken van de achterstand van verbeurdverklaringen

79
. Van deze geraamde 

ontvangst zal in de loop van 2012 vermoedelijk slechts 36 miljoen euro
80

 worden 
gerealiseerd

81
. 

3 Programma 12.51.3 – Medische en medico-psychosociale expertise en 
gezondheidszorgen 

De basisallocaties 51.31.12.11.01 en 51.31.12.11.31 voorzien in de honoraria van de 
zelfstandige medici en de medische kosten voor de gedetineerden en de 
geïnterneerden. De kredieten op deze basisallocaties bedragen voor het begrotingsjaar 
2013 respectievelijk 13,8 miljoen euro en 9,2 miljoen euro. Wat betreft de medische 
verzorging van gedetineerden wordt tevens gebruik gemaakt van orderekening van de 
thesaurie 85.01.05.90. Deze orderekening wordt gefinancierd door een financiële 
tegemoetkoming van het RIZIV

82
 en bedraagt voor het begrotingsjaar 2013 7,7 miljoen 

euro. Tot slot voorziet het RIZIV binnen zijn begroting 2013 eveneens in een bedrag 
van 34,5 miljoen euro voor de geneeskundige verzorging van geïnterneerden

83
. De 

bijdragen van het RIZIV zijn evenwel limitatief, zodat de meerkosten voor de 
geneeskundige verzorging van de gedetineerden en geïnterneerden ten laste zijn van 
de FOD Justitie. 

  

                                                                                                                                                       

77  De Ministerraad van 30 november 2012 m.b.t. de initiële begrotingen 2013. 
78  Zie ook sectie 03 – FOD Budget en Beheerscontrole, punt 1.2.1. 
79  Parl. St. Kamer, DOC 53 2112/002, p. 32. Titel II. Kapitaalontvangsten – Sectie II – Niet fiscale ontvangsten – 

Hoofdstuk 18 FOD Financiën - § 2 Administratie van de btw, registratie en domeinen – artikel 58.20.01. Op 21 

december 2012 bedroeg de gerealiseerde ontvangst 29,1 miljoen euro. 
80  Waarvan 19,7 miljoen euro door het COIV is overgemaakt aan de Schatkist. 
81  Parl. St. Kamer, DOC 53 2521/001, p. 127 en 557. 
82  Artikel 833.58924. van de begroting van het RIZIV. De tegemoetkoming van het RIZIV in de geneeskundige 

verzorging van geïnterneerden wordt geregeld in artikel 56,§ 3, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en in het koninklijk 

besluit van 22 mei 2005 betreffende het recht op geneeskundige verzorging van geïnterneerden in de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. 
83  Artikel 833.58911 van de begroting van het RZIV. De betaling van de kosten verbonden aan een dringende 

hospitalisatie of behandeling in daghospitalisatie en van de kosten voor het verstrekken van geneesmiddelen 

voor gedetineerden wordt geregeld via artikel 56, §3bis van voornoemde ziekteverzekeringswet en via het 

koninklijk besluit van 16 maart 2006 tot uitvoering van voormeld artikel. 
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Tabel 5 – Overzicht medische kosten gedetineerden en geïnterneerden (in miljoen euro) 

Jaar Basisallocatie 

51.31.12.11.01  

Basisallocatie 

51.32.12.11.31 

Orderekening 

85.01.05.90 

Begroting 

R.I.Z.I.V 

Totaal 

2009 

(aanwending) 

13,0 7,2 8,8 30,9 59,9 

2010 

(aanwending) 

14,7 10,3 6,3 34,7 66,0 

2011 

(aanwending) 

14,6 10,7 9,0 32,5 66,8 

2012 16,9 23,5 7,7 33,6 81,5 

2013 13,8 9,2 7,7 34,5 65,2 

Bron: Rekenhof 

Bovenstaande tabel toont aan dat de medische kosten voor gedetineerden en 
geïnterneerden in 2012 sterk zijn toegenomen. Tijdens de Ministerraad van 21 
december 2012 werd beslist, via een herverdeling vanuit de interdepartementale 
provisie van de FOD Budget en Beheerscontrole, de kredieten van de voornoemde 
basisallocaties te verhogen met respectievelijk 3,0 miljoen euro en 14,2 miljoen euro. 
Aldus bedragen de kredieten op deze basisallocaties voor het begrotingsjaar 2012 
respectievelijk 16,9 miljoen euro en 23,5 miljoen euro

84
. 

Voor het begrotingsjaar 2013 bedragen de kredieten voor de financiering van de 
medische kosten bij de FOD Justitie 13,8 miljoen euro (basisallocatie 51.31.12.11.01) en 
9,2 miljoen euro (basisallocatie 51.31.12.11.31). Gezien de evolutie van de medische 
kosten, kunnen deze kredieten ontoereikend blijken. 

4 Programma 12.56.1 – Gerechtelijke bijstand 

De kosten m.b.t. de juridische bijstand van advocaten in het kader van de 
tweedelijnsbijstand en de "Salduz"-wetgeving worden in hoofdzaak gefinancierd met 
de kredieten op de basisallocaties 56.11.34.41.45 (vergoeding advocaten pro-deo) en 
56.11.34.41.46 (Juridische hulp administratieve hulp). Voor het begrotingsjaar 2013 
werd hiertoe respectievelijk een krediet ingeschreven van 70,9 miljoen euro en 5,8 
miljoen euro, zijnde een daling van respectievelijk 8,9 miljoen euro en 0,6 miljoen 
euro ten opzichte van het begrotingsjaar 2012

85
.  

Zoals onderstaande tabel aantoont, namen als gevolg van de implementatie van de 
"Salduz"-wetgeving de kredieten voor de gerechtelijke bijstand in 2012 sterk toe. 
Tengevolge van een verdere toename van deze juridische bijstand alsmede een 
herziening van het puntensysteem voor pro-deodossiers, raamt de administratie voor 
het begrotingsjaar 2013 de meerkosten ten opzichte van de kredieten 2012 op 15,2 
miljoen euro

86
. 

 

84  Het initieel in 2012 toegekende krediet op de basisallocatie 51.31.12.11.01 bedroeg 13,9 miljoen euro en op 

basisallocatie 51.32.12.11.31 9,3 miljoen euro. 
85  Met de 2de aangepaste begroting 2012 (Parl. St. Kamer, DOC 53 2471/001, p.41-42) werden de kredieten op 

de basisallocatie 56.11.34.41.45 en 56.11.34.41.46 respectievelijk verhoogd met 8,5 miljoen en 0,6 miljoen 

euro 
86  De meerkosten tengevolge van het Salduz-arrest worden geraamd op 10,9 miljoen euro. De meerkosten door 

de verhoging van het aantal punten stijgen van 24,03 tot 25,39 4,3 miljoen euro (waarvan 4 miljoen euro aan 

vergoeding advocaten en 0,3 miljoen euro aan bijkomende werkingskosten). 
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Tabel 6 – Vastleggingskredieten gerechtelijke bijstand (in miljoen euro)87 

 56.11.34.41.45 56.11.34.41.46 

2009 (aanwending) 56,5 4,4 

2010 (aanwending) 67,0 5,5 

2011 (aanwending) 68,0 5,6 

2012 (aanwending) 78,9 6,3 

2013 (geraamd) 70,8 5,8 

Bron: Rekenhof 

Het Rekenhof wijst er op dat de begrotingskredieten van de FOD Justitie voor 2013 
mogelijkerwijze ontoereikend zullen zijn om de kosten m.b.t. de tweedelijnsbijstand 
en de "Salduz"-wetgeving volledig te kunnen dragen. Tot op heden is overigens de 
budgettaire impact van de hervorming van voormelde gerechtelijke procedures, zoals 
beslist tijdens het begrotingsconclaaf, niet duidelijk. 

 

 

87  Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 werden vastleggingskredieten voor 100% vereffend. Voor 2012 (19/12) werd 

wat betreft basisallocaties 56.11.34.41.45 en 56.11.34.41.046 respectievelijk 89,2% en 90,4% vereffend. 
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Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken 

1 Programma 13.40.4 - Fonds voor de financiering van de taalpremies  

In de initiële begroting 2012 werd een dotatie ter bevordering van de tweetaligheid in 
de Brusselse instellingen ten bedrage van 25 miljoen euro voorzien op een limitatief 
krediet

88
. Dit krediet werd geblokkeerd, omdat het gebruik ervan afhankelijk werd 

gemaakt van de goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de splitsing van de 
kieskring BHV en het eerste luik van de financiering van de Brusselse instellingen. 

Na deze goedkeuring werd, in toepassing van Hoofdstuk II/1 van de wet van 10 
augustus 2001, zoals gewijzigd bij wet van 19 juli 2012

89
, een begrotingsfonds opgericht 

voor de financiering van de taalpremies, toegekend aan de ambtenaren van de 
Brusselse instellingen die beschikken over een taalbrevet. Dit fonds werd in de 
begroting voor 2012 ingevoegd via de wet houdende tweede aanpassing van de 
algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012. Het fonds wordt gestijfd 
door een voorafname op de personenbelasting ten bedrage van 25 miljoen euro vanaf 
het begrotingsjaar 2012. Dit basisbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de procentuele 
verandering van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

De uitgaven ten laste van dit fonds, met name de toelagen voor de financiering van de 
taalpremies, kunnen pas plaatsvinden, nadat de Koning de uitvoeringsbesluiten heeft 
vastgelegd in een in Ministerraad overlegd besluit. Momenteel zijn er nog geen 
ontwerp koninklijke besluiten beschikbaar omdat de discussie over de modaliteiten 
tot betaling van de subsidies nog lopende zijn. De begrote toelagen bedragen 25 
miljoen euro voor 2012 en 25,48 miljoen euro voor 2013. 

2 Programma 13.54.8 – Financiering van de hulpverleningszones 

De hervorming van de civiele veiligheid en van de brandweerdiensten werd op gang 
gebracht door de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

De artikelen 14 en 15 van de wet van 15 mei 2007 voorzien dat binnen elke provincie 
finaal hulpverleningszones zullen worden opgericht die autonomie genieten voor hun 
administratief, operationeel en budgettair beheer. Die 32 zones werden gedefinieerd 
door het koninklijk besluit van 2 februari 2009

90
. Artikel 67 van de wet bepaalt dat de 

zones zullen worden gefinancierd door: 

 de dotaties van de gemeenten van de zone; 

 de federale dotaties; 

 de eventuele provinciale dotaties; 

 de vergoedingen van de opdrachten waarvan de Koning de terugvordering 
machtigt; 

 

88  Basisallocatie 13.40.40.45.31.02. 
89  Wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter 

financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de 

organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen. 
90  Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 

hulpverleningszones.  
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 diverse bronnen. 

Voor het realiseren van de hervorming van de civiele veiligheid is het opstellen van 
een door de Ministerraad goedgekeurd meerjarenplan voor de financiering ervan 
noodzakelijk. Dit meerjarenplan dient de budgettaire vooruitzichten voor alle actoren 
van de hervorming en de externe financieringsbronnen van de hervorming te 
omvatten. Tot dusver heeft de regering nog geen dergelijk financieringsplan 
aangenomen en ontvangen de aan de hulpverleningszones voorafgaande tijdelijke 
operationele prezones, die zijn voorzien in artikel 221/1 van de wet van 15 mei 2007, 
verder toelagen

91
. Zolang de goedkeuring van het financieringsplan achterwege blijft, 

kan de toereikendheid van de begrotingskredieten in verband met de hervorming 
moeilijk worden beoordeeld. 

In het kader van de hervorming van de civiele veiligheid is t.o.v. de initiële begroting 
2012, indexatie niet meegerekend, een extra enveloppe van 9 miljoen euro in 
vastlegging en vereffening toegekend voor de toelagen aan de gemeenten met het oog 
op de oprichting van de toekomstige hulpverleningszones in het kader van de 
hervorming van de brandweerdiensten

92
. Dit bedrag van 9 miljoen euro moet de 

bestaande, tijdelijke operationele prezones in staat stellen te blijven functioneren in 
2013 en het mogelijk maken de aanwerving van operationeel personeel voort te zetten, 
evenals individuele en collectieve beschermingsmiddelen aan te kopen. 

Los van de vraag naar de goedkeuring van het nodige financieringsplan voor de 
hervorming van de civiele veiligheid, merkt het Rekenhof op dat deze enveloppe aan 
extra middelen ontoereikend zou kunnen zijn

93
, als in 2013 de door de regering 

geplande overstap van de bestaande, tijdelijke operationele prezones naar de 
hulpverleningszones wordt gemaakt

94
.  

3 Programma 13.56.9 – Fonds politiegebouwen 

Het Fonds politiegebouwen begint het jaar 2013 met een debetsaldo van 641.000 euro 
in vastlegging en 628.000 euro in vereffening. De geraamde inkomsten van dit fonds 
bedragen in 2013 1.128.000 euro. Op het variabele krediet

95
 worden de uitgaven 

geraamd op 2.918.000 euro in vastlegging en 3.413.000 euro in vereffening. Hierdoor 
overschrijdt het geraamde gecumuleerde debetsaldo van het fonds het door de 
begrotingsbepaling 2.13.4 toegelaten debetsaldo van 2.913.000 euro niet.  

De nodige betalingen op het fonds aan de gemeenten en meergemeentenpolitiezones 
ingevolge de toepassing van het correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de 

 

91  Met het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende de toekenning van een federale dotatie aan de 

prezones bedoeld in artikel 221/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid werden de 

prezones in 2012 verder gefinancierd.  
92  Basisallocatie 13.54.80.43.22.01. De middelen op deze basisallocatie stijgen meer bepaald van 21,7 miljoen 

euro (initiële begroting 2012) naar 31,2 miljoen euro.  
93  Volgens de berekeningen van de FOD Binnenlandse Zaken bedragen de nodige extra kredieten voor 2013 in 

verband met de toelagen aan de gemeenten met het oog op de oprichting van de toekomstige 

hulpverleningszones in het kader van de hervorming van de brandweerdiensten in dat geplande scenario 86,0 

miljoen euro in vastlegging en 91,0 miljoen euro in vereffening.. 
94  Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken van 30 december 2011, DOC 53 1964/026, p.22-23. 
95  Basisallocatie 13.56.90.43.51.01. 
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overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en 
meergemeentenpolitiezones

96
 bedragen echter 7.181.827

97
 euro in 2013, wat ruim 3,7 

miljoen meer is dan de voorziene vereffeningskredieten.  

Het Rekenhof wijst erop dat dit financieringsprobleem van het Fonds politiegebouwen 
structureel is en noopt tot een structurele oplossing voor de betalingen die krachtens 
het voornoemde correctiemechanisme wettelijk zijn vastgelegd. 

  

 

96  Dit correctiemechanisme vindt zijn oorsprong in het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van 

de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen 

van de Staat naar de gemeenten of meergemeentenpolitiezones en de bepaling van de 

correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of 

meergemeentenpolitiezones van de huurkosten.  
97  Dit is het bedrag dat als te betalen wordt vermeld in de begrotingsfiches van de FOD Binnenlandse zaken bij 

de bespreking van Organisatieafdeling 56 – Algemene Directie Veiligheid en Preventiebeleid / 

Activiteitenprogramma 56 /9. 



 Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting 2013/ 36 

 

 

Sectie 16 - Landsverdediging 

1  Inleiding 

Het Rekenhof heeft herhaaldelijk aangetoond
98

 dat de verdeling van de kredieten 
binnen sectie 16 - Landsverdediging, slechts in geringe mate beantwoordt aan de 
normen van een programmabegroting. Er wordt aan herinnerd dat deze 
begrotingsvorm de toegekende kredieten wil koppelen aan specifieke doelstellingen.  

Bij Landsverdediging worden de voornaamste kredieten verdeeld op basis van de 
economische aard van de uitgaven (personeel, werking, investeringen, toelagen). Deze 
bijzondere voorstelling kan in zekere mate worden gerechtvaardigd omdat ze kadert 
in de algemene doelstelling om ten allen tijde de paraatheid van de strijdkrachten te 
kunnen verzekeren en het in het licht hiervan moeilijk is hiervoor een opdeling in 
meerdere specifieke doelstellingen te maken. Deze voorstelling biedt het departement 
meer vrijheid bij het beheer van zijn kredieten

99
.  

Naar aanleiding van de opmerkingen die het Rekenhof reeds in het verleden inzake de 
begrotingsspecialiteit had geformuleerd, heeft Landsverdediging een aantal 
wijzigingen doorgevoerd in de voorstelling van de initiële begroting 2012. Meer 
bepaald werd een nieuw begrotingsprogramma (Programma 16.50.8 - "Hulp aan de 
natie") opgericht om de taken af te zonderen die niet onder de specifiek militaire 
taken ressorteren

100
. Evenzeer werd een deel van de personeelskredieten uitgesplitst 

over verschillende begrotingsprogramma’s.  

Deze begrotingswijzigingen hebben echter maar een beperkte draagwijdte, zodat de 
voordien geformuleerde opmerkingen hun volle actualiteitswaarde blijven behouden. 
Het Rekenhof stelt, om de hierboven vermelde redenen, niet in vraag dat de 
begrotingsprogramma’s worden opgesteld op basis van de economische aard van de 
uitgaven, maar het is van oordeel dat de verdeling van de kredieten (over 
basisallocaties) binnen die programma’s onvoldoende een beeld geeft van de invulling 
van de behoeften van Landsverdediging. Deze opmerking geldt vooral voor de 
begrotingsprogramma’s 16.50.0 (bestaansmiddelen) en 16.50.1 (Training), zoals hierna 
blijkt.  

 

98  Cf. inzonderheid de commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor de 

begrotingsjaren 2003 en 2011, Parl. St. Kamer DOC 50 2080/003-2002/2003 blz. 44-49 en DOC 53 1347/003-

2010-2011, blz. 32-33. 
99  Inzonderheid door gebruik te maken van herverdelingen tussen basisallocaties binnen een 

begrotingsprogramma (artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van 

de comptabiliteit van de federale Staat). Zo laat de groepering binnen één programma (programma 16.50.2 - 

Vernieuwing van de uitrusting) van alle begrotingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de aankoop van groot 

materieel een soepelere verdeling van de beschikbare kredieten op het einde van het begrotingsjaar toe en 

biedt deze ook de mogelijkheid beter rekening te houden met de onvoorziene wendingen van de uitvoering 

van een overheidsopdracht. 

100  De specifiek militaire opdrachten zijn de bescherming van het grondgebied en de deelname aan 

internationale militaire zendingen. 
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2  Personeelsuitgaven (programma 16.50.0 - Bestaansmiddelen) 

Programma 16.50.0 vermeldt hoofdzakelijk de wedden en allerhande toelagen van het 
militair en burgerpersoneel aangeworven door Landsverdediging. Volgens de 
verantwoordingen die als bijlage bij de ontwerpbegroting zijn gevoegd, beogen die 
personeelskredieten enerzijds « de beschikbaarheid van « human resources », nodig als 
bestaansmiddelen voor de krijgsmacht, te waarborgen », en anderzijds, « de 
bestaansmiddelen van de krijgsmacht als organisatie te verzekeren tijdens de 
transitiefase naar haar nieuwe structuur. » Er wordt aan herinnerd dat de 
manschappen tegen 1 januari 2015 moeten zijn verminderd tot 32.000 eenheden 
overeenkomstig het regeringsakkoord van 1 december 2011.  

In diezelfde verantwoordingen wordt gesteld dat « de mate waarin deze objectieven 
worden bereikt, afhangt van de evolutie van de effectieven » maar wordt verder geen 
precisering gegeven over de verdeling van het personeel (militair personeel stricto 
sensu, administratief personeel, specialisten en technici, medische dienst, 
onderhoudspersoneel voor de gebouwen, militairen met vrijwillige opschorting van de 
prestaties ...) over de verschillende opdrachten. De vermindering van de militaire 
effectieven is thans het enige criterium om te personeelskredieten binnen sectie 16 te 
beoordelen. In het licht van deze algemene doelstelling worden de 
personeelskredieten hoofdzakelijk gegroepeerd onder één enkele basisallocatie

101
, 

zonder dat rekening wordt gehouden met de eigen specifieke kenmerken van de 
verschillende categorieën van militairen. Die basisallocatie vertegenwoordigt op zich 
87% van het totaalbedrag van de kredieten bestemd voor het door Landsverdediging 
tewerkgesteld personeel (1.811,6 miljoen euro) en 67% van alle vereffeningskredieten 
van sectie 16 - Landsverdediging (2.714,7 miljoen euro). Teneinde begin 2015 het 
parlement toe te laten na te gaan in welke mate en op welke wijze de vooropgestelde 
doelstelling werd bereikt zou in de begrotingen meer informatie moeten worden 
gegeven over de wijze waarop het militair personeel is gespreid over de verschillende 
taken die met de traditionele opdrachten van Landsverdediging samenhangen.  

Het Rekenhof vermeldt in dat verband dat de algemene directie Human Resources van 
Landsverdediging recent het personeelsbeheer grondig hervormd heeft (project Nem 
HR). De algemene directie preciseert in haar jaarverslag voor het jaar 2011 
inzonderheid dat deze nieuwe organisatie steunt op «het gebruik van een 
functiecartografie gebaseerd op vakrichtingen, competentiepools, beroepen, 
professionele rollen, hoofdkwalificaties en bijkomende kwalificaties». Dankzij die 
cartografie wordt vanaf januari 2012 werk gemaakt van het geïntegreerd beheer van 
groepen van militairen die worden gekenmerkt door gemeenschappelijke 
kwalificaties. Die vernieuwingen kunnen voortaan een verdeling van de 
personeelskredieten op basis van de door de strijdkrachten nagestreefde 
doelstellingen mogelijk maken.  

3  Werkingsuitgaven (Programma’s 16.50.0. Bestaansmiddelen en 16.50.1. 
Training) 

Zoals hierboven aangegeven, vertoont de manier waarop de werkingskredieten op 
sectie 16 - Landsverdediging zijn ingeschreven, eveneens tekortkomingen die de 
budgettaire transparantie schaden.  

 

101 Zijnde een bedrag van 1.575,0 miljoen euro op basisallocatie 50.01.11.00.03. 
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De noodzaak om de begrotingsstructuur te herzien, geldt vooral voor twee 
basisallocaties die samen 36,5% van alle werkingskosten van Landsverdediging 
vertegenwoordigen. De eerste basisallocatie "Algemene werkingskosten"

 102
, ten belope 

van 172,8 miljoen euro, dekt in feite een hele waaier van uiteenlopende uitgaven, die 
kennelijk volledig los staan van elkaar. Volgens de verantwoordingen als bijlage bij de 
ontwerpbegroting dienen die begrotingsmiddelen immers om diverse uitgaven te 
betalen zoals het onderhoud van de infrastructuur, de kosten voor zendingen, de aan 
het militair personeel toegekende medische verzorging, het onderhoud van de CIS-
systemen, de militaire kledij, enz. De tweede basisallocatie

103
, ten belope van een 

globaal bedrag van 42,2 miljoen euro, omvat op een ongedifferentiëerde wijze 
kredieten voor de aankoop van "gemeenschappelijk" materieel, medisch materieel en 
om de gebruikskosten van buitenlandse installaties te dekken. Dergelijke 
groeperingen van kredieten doen afbreuk aan de duidelijkheid van de draagwijdte van 
de door het parlement toegekende begrotingsmachtiging. 

Het Rekenhof stelt in dat opzicht vast dat de initiële voorstellen van het departement, 
die werden geformuleerd naar aanleiding van de voorbereidende bilaterale 
vergaderingen, waarvan hierboven sprake, in tegenstelling tot de huidige begroting, 
een meer relevant beeld geven van de bestemming van de werkingsuitgaven voor de 
door Landsverdediging nagestreefde opdrachten. Die departementale voorstellen 
boden immers de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen de volgende 
uitgaven:  

a) de uitgaven in verband met de verschillende wapensystemen, die het onderhoud 
van de verschillende vervoermiddelen, de brandstof en de nodige munitie voor de 
operationele training van de drie hoofdcomponenten van het leger omvatten 
(landmacht: 60,9 miljoen; luchtmacht: 179,0 miljoen; zeemacht: 41,5 miljoen euro)

 104
;  

b) de uitgaven voor de uitrusting van het militair personeel. Deze omvatten de 
individuele kledij van de militairen alsook het onderhoud van de lichte wapens (12,1 
miljoen euro)

105
; 

c) de infrastructuuruitgaven die betrekking hebben op het klein en groot onderhoud 
van de gebouwen, de schoonmaak van de bureaus, de energiekosten (verwarming, 
elektriciteit,...), de huur van kantoren (inzonderheid in het buitenland) (118,5 miljoen 
euro); 

d) de uitgaven die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de informatie- en 
communicatiesystemen (homologatie van het« command and control »-systeem, 
gebruik van het systeem Helios II, computerpark, enz.) (54,5 miljoen euro); 

e) de uitgaven die rechtstreeks samenhangen met het militair en burgerpersoneel met 
inbegrip van de uitgaven die samenhangen met het personeelsstatuut. Ze vloeien 

 

102  Basisallocatie 50.03.12.11.01. 
103  Basisallocatie 50.15.12.11.01. 
104  In tegenstelling tot de andere uitgaven die hier worden opgesomd, worden die werkingskosten in het 

onderhavige begrotingsontwerp reeds afzonderlijk vermeld in programma 16.50.1 - Training.  
105  De cijfers vermeld onder de littera c), d) en e) zijn gebaseerd op de oorspronkelijke departementale 

voorstellen en niet op de toegekende kredieten. Het Rekenhof kan deze immers niet verdelen volgens 

diezelfde classificatie uitgaande van de in de ontwerpbegroting 2013 gekozen kredietenstructuur.  
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inzonderheid voort uit de gratis medische verzorging die aan de militairen wordt 
geboden, de technische opleiding, en ook bijvoorbeeld uit de terugbetaling van de 
verplaatsingskosten (53,7 miljoen euro).  

f) de administratieve kosten (kantoorbenodigdheden, printmateriaal, ...) alsook de 
uitgaven die onder geen enkele hierbovenvermelde categorie vallen (uitgaven voor 
public relations, verwijlintresten in geval van laattijdige betaling, wetenschappelijk 
onderzoek, huur van vervoermiddelen en van oefenterreinen in het buitenland, 
operaties in het buitenland en gedetacheerd personeel), die vermeld worden in 
bestaansmiddelenprogramma 16.50.0, alsook in meer specifieke programma’s 
(programma’s 16.50.5 tot 16.50.8

106
) en waarvoor de huidige aanrekening tot geen 

enkele fundamentele kritiek inzake begrotingsspecialiteit aanleiding geeft.  

Het Rekenhof stelt voor dat die uitsplitsing later als referentie zou worden genomen 
om de begrotingsmiddelen op een meer met een programmabegroting-conforme 
manier te verdelen.  

  

 

106  Programma’s 16.50.5 « Inzet », 16.50.6 « Universitair en postuniversitair onderwijs en infrastructuur », 16.50.7 

« Wetenschappelijk onderzoek » en 16.50.8 « Hulp aan de natie ». 
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Sectie 17 – Federale politie en geïntegreerde werking 

1 Programma 17.90.1 – Dotaties en toelagen 

1.1 Dotatie aan de lokale zones: provisie ter stimulering van het 
aanwervingsbeleid 

In 2013 worden, net zoals in voorgaande jaren, kredieten ingeschreven op de 
basisallocatie 17.90.11.01.00.01 – Provisie bestemd om het aanwervingsbeleid in 
politiezones met ernstige personeelstekorten te stimuleren

107
. Een groot deel van deze 

provisie (5 miljoen euro) werd in 2010, 2011 en 2012 verdeeld over alle lokale 
politiezones (vermits alle zones werden geconfronteerd met personeelsproblemen)

108
. 

Dit komt in principe neer op een verhoging van de basisdotatie. Het valt dus ook voor 
2013 niet uit te sluiten dat dit krediet opnieuw lineair over alle politiezones zal worden 
verdeeld in plaats van enkel aan de politiezones met ernstige personeelstekorten 
waarvoor de provisie in de algemene uitgavenbegroting wordt ingeschreven.  

Doordat het koninklijk besluit voor het jaar 2011 zeer laat werd afgerond en door 
technische problemen te wijten aan de betalingskalender kon de dotatie voor het jaar 
2011 niet meer worden aangerekend op de kredieten van 2011 die hiervoor waren 
ingeschreven. De federale politie heeft het voorziene bedrag in het begin van het jaar 
2012 geprefinancierd met het krediet dat is voorzien voor de financiering van de 
basisdotaties 2012 van de lokale zones. Bij de tweede aangepaste begroting 2012 
werden bijkomende kredieten ingeschreven om het evenwicht te herstellen en de 
betalingen van de basisdotatie volgens de normale betalingskalender toe te laten

109
. 

Ook voor 2012 werd de beslissing pas eind december 2012 genomen waardoor opnieuw 
het risico bestaat dat de dotatie niet meer zal kunnen worden aangerekend op de 
voorziene kredieten van 2012 en pas in 2013 zal kunnen worden vereffend. 

1.2 Dotatie aan de lokale zones: de aanvullende dotatie toegekend aan 
probleemzones 

Met betrekking tot de aanvullende dotatie toegekend aan probleemzones
110

 
vernietigde de Raad van State in 2009 deels de koninklijke besluiten voor de jaren 
2003 tot en met 2008. Volgens de berekeningen van de federale politie zou hieruit een 
bijkomende kost kunnen volgen van 28,2 miljoen euro, exclusief eventueel te betalen 
interesten. Het Rekenhof stelt vast dat ook in het huidige begrotingsontwerp hiervoor 
geen kredieten worden ingeschreven.  

De regering heeft naar aanleiding van de commentaar van het Rekenhof bij de 
aangepaste begroting 2012 bevestigd dat de regularisatie van het verleden nog open 

 

107  Voor 2013 wordt een bedrag van 8,2 miljoen euro ingeschreven. 
108  Koninklijk besluiten van 22 december 2010 en van 28 december 2011 houdende de toekenning van een 

federale dotatie om het aanwervingsbeleid in politiezones te stimuleren voor respectievelijk de jaren 2010 en 

2011. De toekenning voor 2012 werd voorgelegd aan de Ministerraad van 21 december 2012. 
109  Parl. St. Kamer, DOC 53 2471/001, p. 15. 
110  De federale dotatie ter financiering van de politiezones (basisallocatie 17.90.11.43.51.01) bestaat uit een 

basisdotatie (koninklijk besluit van 2 augustus 2002), een aanvullende dotatie aan de probleemzones en een 

aantal kleinere toelagen. 
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staat
111

. Deze problematiek zou echter worden behandeld bij de verbetering van de 
financieringsregels van de geïntegreerde politie waaronder de politiezones, conform 
het regeerakkoord van 1 december 2011.  

2 Programma 17.90.2 – Geïntegreerde werking: aanwending van de Optifed-
provisie 

In 2012 werd er beslist om de personeelsformatie van de federale politie te versterken 
met 175 eenheden en het rekruteringsquorum te verhogen met 100 eenheden (tot 1.100 
eenheden)

112
. De kostprijs voor 2013 wordt geraamd op 12,5 miljoen euro. Binnen de 

interdepartementale provisie, gedeelte Optifed dat wordt bestemd voor de veiligheid, 
wordt hiervoor een bedrag van 10 miljoen euro ingeschreven. De overige middelen (2,5 
miljoen euro) moeten binnen het departement worden gecompenseerd

113
. 

Met deze provisie worden in hoofdzaak recurrente personeels- en werkingsuitgaven 
gefinancierd. Het Rekenhof merkt op dat, mocht het de bedoeling zijn deze projecten 
blijvend op te nemen in de werking van het departement, de kredieten voor de 
dekking van de recurrente kosten moeten worden voorzien in de desbetreffende 
begrotingsprogramma’s in plaats van in de interdepartementale provisie.  

3 Programma 17.90.4 – Fonds 17/1 – prestaties en cessies van materieel en 
producten aan derden 

De programmawet van 22 juni 2012 voegde in de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst een artikel 115, § 4bis in zodat de 
bestuurlijke politie, naast de bestaande regeling die is voorzien in artikel 115, een 
vergoeding kan vragen voor opdrachten die ze levert voor derden. De Koning moet, bij 
een in Ministerraad overlegd besluit, deze opdrachten bepalen, alsook de voorwaarden 
en de nadere regels. De opbrengsten zullen worden toegewezen aan "een organiek 
begrotingsfonds". Het Rekenhof stelt vast dat er tot op heden nog geen koninklijk 
besluit werd getroffen en er bijgevolg hiervoor nog geen bijkomende 
ontvangstenramingen werden ingeschreven

114
.  

4 Salduz 

Het Rekenhof stelde naar aanleiding van de eerste aangepaste begroting 2012
115

 vast 
dat de federale politie over onvoldoende betrouwbare gegevens beschikte om op 

 

111  Zie Parl. St. Kamer, DOC 53 2112/005, p. 58 (en ook Parl. St. Kamer, DOC 53 1943/008, p. 155 naar aanleiding 
van de initiële begroting 2012). 

112  Deze verhoging werd goedgekeurd door Ministerraad van 11 mei 2012. Door de Ministerraad van 20 juli 2012 

werd dit rekruteringsquorum verder verhoogd tot 1.400 eenheden. 
113 Onder meer door een lagere inschaling van de nieuwe rekruten. Dit is gebeurd met het koninklijk besluit van 

24 oktober 2012 tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot 

regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de 

aspirant-inspecteur van politie. 
114 Tot op heden wordt bijvoorbeeld voor de inschakeling van de politie bij sportwedstrijden en muziekfestivals 

geen vergoeding aangerekend aan de organisatoren. Voor de totaliteit van de geïntegreerde politie werd de 

kostprijs van de ordehandhaving bij deze evenementen geraamd op 8 miljoen euro per jaar.  
115 Bij de eerste aanpassing van de begroting 2012 werd voor de stijgende kost van de overuren een bedrag van 1 

miljoen euro toegekend aan de federale politie en een bijkomende dotatie van 2 miljoen euro aan de lokale 

zones. Deze verhogingen werd in het huidige begrotingsontwerp behouden. 
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precieze wijze de meerkosten die voortvloeien uit de toepassing van de ‘Salduz’-
wetgeving te ramen.  

Het Rekenhof stelt vast dat ook in het huidige begrotingsontwerp wordt gesteld dat de 
totale meerkost uit de toepassing van de ‘Salduz’-wetgeving niet voldoende werd 
bepaald

116
. Het Rekenhof kan hierdoor niet nagaan of de ingeschreven kredieten 

toereikend zullen zijn om alle verplichtingen na te komen.  

 

 

116 De resultaten van het daartoe ingestelde "observatorium ad hoc" (zie ook Parl. St. Kamer, DOC 53 2112/005, 

p. 58), de Dienst voor het Strafrechterlijk Beleid, werden nog niet budgettair vertaald. In het derde tussentijds 

rapport van de evaluatie van het Salduz-wet van midden 2012 werden voor de politie de belangrijkste 

parameters van de eerste vijf maanden van 2012 weergegeven die van belang kunnen zijn voor de berekening 

van de budgettaire implicaties van de Salduz-wet. 
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Sectie 18 – FOD Financien 

1 Wetsbepaling 2.18.4 

Deze wetsbepaling bepaalt dat de minister van Financiën voorschotten kan toestaan 
voor dringende betalingen, die voortvloeien uit de verplichtingen van België op het 
vlak van zijn deelneming in internationale financiële instellingen, en die verricht 
worden door de diensten van de Thesaurie belast met de internationale betrekkingen. 

De draagwijdte van deze bepaling is onduidelijk.  

Artikel 66 geeft aan de minister van Financiën reeds de mogelijkheid voorschotten toe 
te kennen aan rekenplichtigen van de federale staatsdiensten om uitgaven te dekken 
waarvan de aard wordt vastgesteld door de Koning. 

Indien het echter de bedoeling is een rechtsgrond te voorzien voor dringende uitgaven 
waarvoor geen kredieten werden voorzien, dan schrijft artikel 70 van de wet van de 22 
mei 2003 voor dat de nodige begrotingskredieten voor de vastlegging en de 
vereffening van deze uitgaven zo vlug mogelijk moeten worden aangevraagd via een 
beraadslaging van de Ministerraad. 

Er moet worden aangegeven van welke organieke wetsbepaling men hier een afwijking 
wenst toe te staan. 

2 Programma 180.60.0 – Interestbonificaties voor groene leningen 

Dit programma omvat de interestbonificaties (interestverlaging) toegekend voor 
leningen die een natuurlijke persoon tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij een 
kredietverstrekker aangaat voor energiebesparende investeringen (basisallocatie 
61.03.34.41.02 – interestbonificaties voor groene leningen)

117
. Voor het begrotingsjaar 

2013 wordt voorzien in een vastleggingskrediet van 131,1 miljoen euro en een 
vereffeningskrediet van 29,1 miljoen euro.  

Aangezien tot eind december 2011 op deze interestbonificaties kon ingetekend 
worden, kon de administratie slechts in de loop van 2012 een meer sluitende 
berekening van de budgettaire implicaties maken. Het verklaart de sterke toename 
van de vereffeningskredieten gedurende de periode 2009-2012 (zie onderstaande 
tabel). De sterke afwijking tussen de vastleggingskredieten en de 
vereffeningskredieten voor 2013 is toe te schrijven aan het feit dat de administratie 
besliste voor het begrotingsjaar 2013 het globaal bedrag aan gekende 
bonificatiedossiers vast te leggen i.p.v. het jaarlijks bedrag aan te betalen 
interestbonificaties (zoals voorgaande jaren). 

  

 

117 Koninklijk besluit van 12 juli 2009 betreffende de intrestbonificatie voor leningsovereenkomsten bestemd 
voor de financiering van energiebesparende uitgaven (in toepassing van artikel 2 van de economische 
herstelwet van 27 maart 2009). De federale overheid neemt 1,5% op jaarbasis van de interesten van de lening 
voor haar rekening. 
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Tabel 7 – Vereffeningskredieten interestbonificaties voor groene leningen (in miljoen euro) 

 Vereffeningskredieten 

2009 (aanwending) 0,0 

2010 (aanwending) 6,2 

2011 (aanwending) 20,9 

2012 (aanwending) 36,3 

2013 (raming) 29,1 

Bron: Rekenhof 

De administratie raamde het benodigd vereffeningskrediet 2013 op 33,0 miljoen euro
118

. 
Het is niet duidelijk waarom bijna 4 miljoen euro minder vereffeningskredieten in de 
begroting werden ingeschreven dan geraamd. 

Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de laatste intrestbonificaties in principe zullen 
worden betaald in 2044. Volgens de aflossingstabel opgesteld door de administratie 
ligt de piek van de betalingen in 2013-2014, waarna het bedrag aan te betalen 
intrestbonificaties jaarlijks verder zal afnemen. Gelet op het feit dat in 2012 reeds 36,3 
miljoen werd aangewend, mag dus worden verwacht dat de in de begroting 2013 
opgenomen vereffeningskredieten (29,1 miljoen euro) ontoereikend zullen zijn. 

3 Programma 18.61.1 – Plan voor de steun aan Griekenland goedgekeurd 
door de Eurogroep 

Op 21 februari 2012 besliste de Eurogroep, in het kader van het 2de steunpakket voor 
Griekenland, dat landen die inkomsten ontvangen uit Grieks overheidspapier deze 
opbrengsten zouden terugstorten aan de Griekse overheid en dit voor de periode 2012-
2020. 

België moet in het kader van dit steunpakket 181,1 miljoen euro gedurende de periode 
2012-2020 aan Griekenland terugbetalen, waarvan 24 miljoen euro in 2013. Hiertoe 
werd op de basisallocatie 61.18.35.20.01 het nodige krediet (24,0 miljoen euro) 
voorzien. 

Het Rekenhof wijst er evenwel op dat tot op heden de bijdrage voor het begrotingjaar 
2012 (28,5 miljoen euro) nog niet is vastgelegd en betaald. Deze bijdrage zal dus ten 
laste vallen van het begrotingsjaar 2013, maar werd niet ingeschreven in het huidig 
begrotingsontwerp van het departement. 

Het is evenmin duidelijk of deze kost is opgenomen in de interdepartementale 
provisie van de FOD Budget en Beheerscontrole

119
. 

 

118  Op basis van de huidige beschikbare gegevens raamt de administratie de totale kostprijs inzake 

interestbonificaties voor groene leningen (periode 2009-2044) op ongeveer 205,4 miljoen euro. 
119  Zie ook sectie 03 – FOD Budget en Beheerscontrole – Programma 03.41.1 – Provisionele kredieten. 
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4 Programma 18.70.0 - Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) 

De Dienst voor alimentatievorderingen staat in voor de betaling van voorschotten op 
het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan de kinderen

120
. Tevens is het belast met de 

invordering en inning van het onderhoudsgeld ten laste van de onderhoudsplichtige.  

Het krediet ingeschreven op basisallocatie 18.70.03.34.41.41 voorziet in de uitbetaling 
van deze voorschotten die voor het begrotingsjaar 2013 op 20,9 miljoen euro worden 
geraamd. 

Zoals onderstaande tabel aantoont, vertoont het totaal bedrag aan betaalde 
voorschotten gedurende de periode 2009-2012 een opwaartse trend. Gezien de evolutie 
en het jaarlijks toenemend aantal begunstigden

121
, mag worden verwacht dat het 

krediet dat voor 2013 is voorzien en 0,5 miljoen euro minder is dan wat in 2012 werd 
aangewend (21,4 miljoen euro), ontoereikend zal zijn.  

Tabel 8 – Vereffeningskredieten DAVO (in miljoen euro) 

 Vereffeningskredieten 

2009 (aanwending) 17,5 

2010 (aanwending) 18,8 

2011 (aanwending) 20,1 

2012 (aanwending) 21,4 

2013 (raming) 20,9 

Bron: Rekenhof 

 

120  Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën 
121  Het aantal begunstigde kinderen nam toe van 12.183 in 2009 tot 13.823 in 2012 (eerste 5 maanden).Bron: 

DAVO  
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Sectie 21 – Pensioenen 

1 De pensioenhervorming 

De regelgeving van de overheidspensioenen werd ingrijpend gewijzigd door de wet 
van 28 december 2011

122
. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 het optrekken van de leeftijdsvoorwaarde en van de voorwaarden van 
loopbaanduur om recht op een vervroegd pensioen te krijgen; 

 het wijzigen van de pensioenberekening op basis van het gemiddeld inkomen van 
de laatste vijf loopbaanjaren naar een berekening op basis van het gemiddeld 
inkomen van de laatste tien loopbaanjaren; 

 de afschaffing van een aantal zeer gunstige breukdelen of ‘tantièmes’ voor 
bijzondere pensioencategorieën; 

 de aanpassing van de wijze waarop bepaalde periodes van loopbaanonderbreking 
en bepaalde systemen van ‘brugpensioen’ (terbeschikkingstelling voorafgaand 
aan het rustpensioen) in aanmerking worden genomen bij de 
pensioenberekening. 

Ondertussen is het wetgevend proces om een groot aantal bepalingen uit die wet van 
28 december 2011 aan te passen afgerond

123
. In een aantal gevallen gaat het om 

‘verbeteringen’ van de oorspronkelijke tekst of om de verdere ‘uitvoering’ ervan, maar 
in de meeste gevallen gaat het om het vastleggen van ‘overgangsbepalingen’ om de 
pensioenhervorming "menselijker en haalbaar te maken"

124
. In de notificatie van de 

beslissingen van het begrotingsconclaaf
125

 wordt gesteld dat de pensioenhervorming 
voor de overheidspensioenen voor 2013 resulteert in een besparing van 69 miljoen 
euro. Uit de raming van de PDOS blijkt dat 48 miljoen hiervan daadwerkelijke 
besparingen van de federale overheid zijn. De overige 21 miljoen zijn minderuitgaven 
bij een aantal instellingen van openbaar nut

126
 (voor een bedrag van 4,7 miljoen) en 

van de lokale overheden die voor de financiering van hun rust- en 
overlevingspensioenen zijn aangesloten bij het "Gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO". 

Het Rekenhof stelt vast dat bij de raming van de pensioenuitgaven van de NMBS 
(begrotingsartikel "548.0001 Rustpensioenen NMBS") geen effect van de 
pensioenhervorming werd verrekend: de raming gebeurde louter op basis van de 
realisaties van de voorgaande jaren, zonder dat een afremming van het aantal nieuwe 
pensioenen wordt ingecalculeerd. 

Het begrotingsartikel "531.3401 Pensioenen De Post" werd door een beslissing van de 
Ministerraad met 13,4 miljoen verminderd ten opzichte van de voorgestelde raming 

 

122  Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. 
123  Wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de 

overheidssector. 
124  Verklaring minister van Pensioenen, Parl. St. Kamer, DOC 53 2405/004, blz.3). 
125  Notificatie van de beslissingen van het begrotingsconclaaf van 30 november 2012, blz. 6. 
126  Te weten: de parastatalen aangesloten bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 

personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 
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van de PDOS
127

. Deze aanpassing wordt door de Ministerraad verantwoord door te 
stellen dat er "een actualisering van de uitgaven van de PDOS" is gebeurd

128
 en door, 

onder de hoofding "ziektepensioen Bpost (structurele maatregel)", te verduidelijken 
dat: "In elk geval, het pensioen voor ziekte slechts (kan) ingaan na de uitputting van het 
aantal theoretische ziektedagen en niet langer van het aantal werkelijke ziektedagen"

129
. 

De wetgeving rond de pensioenen, toegekend wegens lichamelijke ongeschiktheid
130

, 
moest worden aangepast zodat de personeelsleden bij Bpost minder vlug kunnen 
worden gepensioneerd wegens ziekte. De begrotingsdocumenten bevatten geen 
informatie over de berekeningswijze van deze besparing. Tot dusver werd geen 
wetsontwerp over deze materie werd ingediend bij de wetgevende kamers. 

In het regeerakkoord was ook voorzien dat bijverdienen voor gepensioneerden wordt 
versoepeld en onbeperkt zou worden toegelaten mits een voldoende lange 
beroepsloopbaan en/of vanaf de leeftijd van 65 jaar. De minister van Pensioenen 
bevestigde onlangs nog die intentie in zijn antwoord op meerdere mondelinge vragen 
in het parlement

131
. Hij gaf tegelijkertijd aan dat tijdens het conclaaf de nodige 

budgetten waren vrijgemaakt om die maatregel te kunnen uitvoeren. Het Rekenhof 
stelt vast dat hiervoor in de notificatie van de Ministerraad sprake is van een 
bijkomende uitgave van 20 miljoen euro in de schoot van de RVP

132
, maar dat hiervoor 

geen meeruitgave is voorzien in de begroting van de PDOS. 

2 Responsabiliseringsbijdrage 

De federale Staat draagt de pensioenlast van de ambtenaren van de deelstaten, waarin 
deze deelstaten gedeeltelijk bijdragen via hun responsabiliseringsbijdrage die is 
bepaald in de bijzondere wet van 5 mei 2003

133
.  

De grootte van de responsabiliseringsbijdrage wordt van dan af bepaald door de 
relatieve grootte van de weddenmassa van elk van de betrokken overheden

134
. 

Daardoor kan de pensioenadministratie zelf, zonder tussenkomst van andere 
overheden, over alle elementen beschikken om de voor een bepaald jaar verschuldigde 
bijdrage snel vast te stellen. 

 

127  De PDOS had bij haar raming al rekening gehouden met een besparing van 7,2 miljoen ten gevolge van de 

pensioenhervorming (deze vermindering zit vervat in de eerder vermelde besparingen ten gevolge van de 

nieuwe pensioenwetgeving). 
128  Notificatie van de beslissingen van het begrotingsconclaaf, blz. 18. 
129  Ibidem,blz. 84. 
130  Die materie wordt momenteel geregeld door de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale 

vooruitgang en financieel herstel, titel V, de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de openbare 

diensten (de zogenaamde ‘eenheidswet’). 
131  Integraal verslag van de commissie voor de Sociale Zaken van 27 november 2012, parlementair stuk CRIV 53 

COM 592 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, blz. 21-22. 
132  Notificatie van de beslissingen van het begrotingsconclaaf, op.cit. blz. 6. 
133  Bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de 

responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. Voordien bestond er 

een andere, complexere regeling die was vastgelegd in de wet van 27 april 1994 tot instelling van een 

responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. 
134  De exacte berekeningswijze wordt weergegeven in de memorie van toelichting van de wet van 5 mei 2003 tot 

instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige 

werkgevers van de openbare sector. Zie Parl. St. Kamer, zitting 2003-2004, DOC 50 2338/001, p. 5-6. 
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Artikel 10 van de voornoemde wet bevatte een belangrijke beperking: indien de 
nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage in de loop van 2003 niet 
definitief werd gemaakt en indien het bovendien niet mogelijk bleek om tot een 
consensus te komen over de wijzigingen die moesten worden aangebracht aan het 
berekeningssysteem, bleef de door elk van de overheden verschuldigde bijdrage 
vastgesteld op het bedrag dat verschuldigd was voor het jaar 2002. 

Tijdens de volgende jaren werd er telkens, zoals uitdrukkelijk in de wet is bepaald, een 
koninklijk besluit

135
 getroffen waarin de responsabiliseringsbijdrage werd bevroren op 

het bedrag van 2002, wegens het ontbreken van een akkoord tussen de verschillende 
betrokken overheden. De pensioenadministratie berekent wel elk jaar het volledige 
bedrag dat elke overheid zou moeten betalen wanneer de bijzondere wet van 5 mei 
2003 onveranderd en ten volle zou worden toegepast. Hieronder wordt in tabelvorm 
de bevroren bijdrage (van 2002) voor elke overheid vergeleken met de wettelijk 
berekende bijdrage voor 2012 en met de raming voor 2013. 

Tabel 9 – Vergelijking van de bevroren bijdrage met de wettelijk berekende bijdragen voor 2012 en 
met de raming voor 2013 (in euro) 

Overheid Bevroren 
bedrag 

Bedrag 2012 Raming 2013 

Vlaamse Gemeenschap 7.104.687 61.518.569 69.062.899 

Franse Gemeenschap 8.427.913 40.383.273 45.335.551 

Duitstalige Gemeenschap 108.347 607.454 681.820 

Waals Gewest 518.918 2.629.552 2.951.999 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 75.528 547.221 614.305 

Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 

5.439 19.560 21.838 

Franse Gemeenschapscommissie 1.836 137.059 153.701 

TOTAAL 16.242.668 105.842.688 118.822.113 

Bron: Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 

De "Ontwerpverklaring over het algemeen beleid (d.d. 1 december 2011)"
136

 stelt in 
verband met deze responsabilisering inzake pensioenen: 

"De vergrijzingskosten mogen dan wel vooral op het federaal vlak liggen, toch 
moeten de Gewesten en Gemeenschappen meer aan de budgettaire kost van de 
vergrijzing bijdragen. 

 

135  Koninklijke besluiten van 20 oktober 2005, 26 november 2006, 6 november 2007, 23 december 2008, 

21 december 2009, 14 december 2010 en 17 januari 2012. 
136  Zie blz. 61 en 62, punt 4.6. 
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Men stelt daarom voor om vanaf 2012, na overleg met de deelstaten, de 
berekeningsregels van de bijzondere wet van 5 mei 2003 in werking te stellen om 
de responsabiliseringsbijdrage van elke deelstaat vast te leggen." 

Bij het opstellen van de begroting 2012 van de PDOS werd het ‘volledige bedrag’ reeds 
als ontvangst gebudgetteerd (verschil: 89,6 miljoen euro), ondanks het feit dat er nog 
geen akkoord hierover met de Gemeenschappen en Gewesten was vastgelegd. Bij het 
opstellen van de begroting 2013 werd andermaal het ‘volledige bedrag’ in de begroting 
opgenomen (verschil: 102,6 miljoen euro)

137
, hoewel er hierover nog steeds geen 

akkoord bestaat tussen de betrokken overheden
138

. Het al dan niet volledig toepassen 
van de berekeningregels van de wet van 5 mei 2003 beïnvloedt de hoogte van de 
federale dotatie voor de PDOS. Bij de niet-toepassing ervan voor de jaren 2012 en 2013 
zal de in de begroting voorziene dotatie voor PDOS onderschat zijn

139
. Inmiddels werd 

een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd door de Ministerraad waarin de 
responsabiliseringsbijdrage voor 2012 andermaal wordt bepaald op het "bevroren 
bedrag", wegens het ontbreken van een akkoord tussen de deelregeringen

140
. 

3 Afschaffing van het ‘Fonds voor pensioenen van de geïntegreerde politie’ 
en oprichting van het ‘Fonds voor de pensioenen van de federale politie’ 

Het fonds dat werd opgericht door de wet van 6 mei 2002
141

, stond in voor de 
financiering van de rustpensioenen toegekend aan de gewezen personeelsleden van de 
geïntegreerde politiediensten, alsook van de overlevingspensioenen toegekend aan 
hun rechthebbenden, voor zover deze ingingen vanaf 1 april 2001. Opdat het fonds 
deze last zou kunnen dragen, werden alle werkgevers van politieambtenaren (zowel de 
federale Staat als de lokale politiekorpsen) ambtshalve en onherroepelijk bij het fonds 
aangesloten. 

Door titel 3, hoofdstuk 1 en 2 van de wet van 24 oktober 2011
142

, die in werking trad op 
1 januari 2012, werd dit "Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie" 
omgevormd tot het "Fonds voor de pensioenen van de federale politie", waardoor 

 

137  Pensioendienst voor de overheidssector, begrotingsartikel 420.3706 van deel1, wettelijke opdrachten van de 

dienst, hoofdstuk A pensioenen openbare sector. 
138  Ter zake is er wel overleg tussen de verschillende niveaus. Cf. het antwoord van de minister van Pensioenen 

op een mondelinge vraag over "het overleg omtrent de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van 

de ambtenaren van de deelentiteiten", blz. 18-19 van het integraal verslag van de commissie voor de Sociale 

Zaken van 27 november 2012, parlementair stuk CRIV 53 COM 5932 van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. 
139  Voor 2012 heeft de PDOS dan ook een bijkrediet van 32,5 miljoen euro moeten aanvragen.  
140  Ministerraad van 21 december 2012. 
141  Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de Pensioenen van de Geïntegreerde Politie en 

houdende bepalingen inzake sociale zekerheid. 
142  Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de 

vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale 

politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de Pensioenen van de 

Geïntegreerde Politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse 

wijzigingsbepalingen.  
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(enkel nog) de federale politie en de algemene inspectie van de politie (van ambtswege 
en onherroepelijk) bij dit fonds aangesloten zijn

143
.  

Het Rekenhof wijst er op dat de volledige inwerkingtreding van deze nieuwe regeling 
gedeeltelijk werd uitgesteld. De wet voorziet namelijk in een ander inningsorganisme 
voor de persoonlijke en de werkgeversbijdragen, te weten de RSZPPO. Omdat de 
betrokken diensten binnen de korte beschikbare termijn hun programma’s niet 
konden aanpassen aan de nieuwe financiële stromen, werd de inwerkingtreding van 
de bedoelde bepaling uitgesteld door de wet tijdelijk te wijzigen

144
. Daarbij werd de 

bevoegdheid om de nieuwe inningswijze van de bijdragen alsnog in voege te laten 
treden, toegewezen aan de Koning. Tot op dit ogenblik werd er echter nog geen 
uitvoeringsbesluit in die zin uitgevaardigd, zodat de bijdragen verder door de sociale 
secretariaten van de geïntegreerde politie en de Staatskas aan de PDOS worden 
gestort. 

Het Rekenhof signaleert bovendien dat er nog steeds een uitvoeringsbesluit moet 
worden getroffen om de uitvoering van de inmiddels afgeschafte wettelijke regeling te 
‘regulariseren’. Er is inderdaad nog steeds geen koninklijk besluit waarin de 
verdeelsleutel die voor de vaststelling van de te ristorneren saldi van het ‘Fonds voor 
de pensioenen van de geïntegreerde politie’ was voorzien in artikel 7, alinea 3 van 
bovenvermelde wet van 6 mei 2002, reglementair wordt vastgelegd

145
. Het Rekenhof 

merkte al herhaaldelijk
146

 op dat de verdeling van die ristorno’s aan de oorspronkelijke 
pensioenkassen geschiedde op basis van voorschotten berekend volgens voorlopige 
verdeelsleutels en op basis van verschillende, opeenvolgende methodes

147
. 

 

143  De pensioenen van de personeelsleden van de lokale politiezones worden voortaan ondergebracht in het door 

dezelfde wet en op dezelfde datum opgericht "gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO" (waarin ook de 

pensioenen van het gewezen (statutair) personeel van het overgrote deel van de lokale besturen zit). 
144  Programmawet van 22 juni 2012, artikelen 111- 115. 
145  Deze overschotten of ristorno’s werden teruggestort aan de verschillende ‘kassen’ die voor 1 april 2001 de last 

van de ‘politiepensioenen’ moesten dragen (Openbare Schatkist, Pool, voorzorgsinstelling, eigen regime van 

een gemeente, ...). 
146  Cf. de commentaar van het Rekenhof bij de initiële begroting van het jaar 2005 (Parl. St., Kamer, DOC 51 

1370/002, blz. 79-80), de commentaar in verband met de uitvoeringsrekening van de begroting over het jaar 

2004 (162e Boek van het Rekenhof, blz. 262-267), commentaar bij de aangepaste begroting van het jaar 2006 

(Parl. St. Kamer, DOC 51 2449/002, blz. 59), commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2010 (Parl. St. Kamer, DOC 52 2222/002 blz. 46-47) en, commentaar 

en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (blz. 60-61). 
147  Uit het cijfermateriaal dat in de schoot van de hierboven vermelde Commissie werd gehanteerd, bleek dat de 

schommelingen van de volgens opeenvolgende methodes (met respectievelijk als scharnierdatum 1/4/2001 of 

1/1/2002) en gegevens (respectieve weddengegevens zoals bekend op diverse tijdstippen) vastgestelde 

coëfficiënten toch vrij significant waren. Zo evolueerde de grootste maar eenvoudigst te becijferen 

coëfficiënt, die van het Fonds voor Overlevingspensioenen, van 0,515205 naar 0,503267. 
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Sectie 23 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

1 Programma 23.40.7 – Federale globale plannen 

De personeelsuitgaven voor de jongeren tewerkgesteld in het kader van de 
startbaanovereenkomsten worden aangerekend op de basisallocatie 23.40.71.11.00.04

148
. 

Gezien deze kredieten zijn voorzien binnen de interdepartementale provisie 
ingeschreven bij de FOD Budget en Beheerscontrole

149
, worden op deze basisallocatie 

geen kredieten ingeschreven.  

Het Rekenhof merkt op dat gedurende het ganse jaar 2012 op deze basisallocatie 
personeelsuitgaven werden aangerekend en aldus kredietoverschrijdingen werden 
vastgesteld.

150
 De regularisatie van deze overschrijding werd aan de Ministerraad van 

21 december 2012 voorgelegd in een ontwerp koninklijk besluit tot herverdeling van de 
voornoemde interdepartementale provisie ten belope van een bedrag van 0,87 miljoen 
euro

151
. 

Het Rekenhof meent dat uit het oogpunt van de transparantie en het principe van de 
begrotingsspecialiteit het aangewezen is in de voornoemde basisallocoatie de 
werkelijke geraamde kredietbehoeften te voorzien en deze niet op te nemen in de 
interdepartementale provisie. 

2 Programma 23.56.8 – Financiële tegemoetkoming aan de Gewesten 

Artikel 35 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en Gewesten bepaalt de voorwaarden waaronder de Gewesten de 
financiële tegemoetkoming bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 2, tweede lid, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kunnen bekomen. 
Concreet betreft het een financiële tegemoetkoming die wordt toegekend naar rato 
van het aantal werkzoekenden zonder baan dat in het kader van een 
arbeidsovereenkomst in een wedertewerkstellingsprogramma is opgenomen dat door 
de Gewesten ten laste wordt genomen. Het gewest dient hiertoe een nominatieve lijst 
van de aan het werk gestelde personen te bezorgen aan de federale minister van 
Tewerkstelling en Arbeid. 

Als gevolg van de wetswijziging van 13 juli 2001 (de zogenaamde Sint – 
Elooisakkoorden) werden de trekkingsrechten vanaf het begrotingsjaar 2002 

 

148   BA 23.40.71.11.00.04: Bezoldiging en allerhande toelagen – andere dan statutair personeel. 
149  Programma 03.41.1 – Provisionele kredieten. 
150  Voor een bedrag van 0,75 miljoen euro (toestand 10 december 2012) 
151   Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de 

gerechtskosten van het vierde trimester van 2012, de afgeschafte strategische cellen, het sectoraal akkoord 

en het personeel, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende 

de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande 

uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe 

NAVO – zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD’s en het BIRB, de wijzingen van het 

indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen 
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vastgesteld op 485,8 miljoen euro
152

. Momenteel worden deze rechten op basis van een 
vaste sleutel over de verschillende Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap verdeeld: 

 3,0 miljoen euro voor de Duitstalige Gemeenschap (basisallocatie 
23.56.80.45.23.01); 

 261,6 miljoen euro voor het Vlaamse Gewest (basisallocatie 23.56.80.45.31.01); 

 182,2 miljoen euro voor het Waals Gewest (basisallocatie 23.56.80.45.31.01); 

 39,0 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (basisallocatie 
23.56.80.45.31.01). 

Het Rekenhof merkt op dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn 
middelenbegroting voor het jaar 2013 een bedrag van 52,7 miljoen euro (13,7 miljoen 
euro meer dan de federale raming) inschrijft

153
. De andere Gewesten en de Duitstalige 

Gemeenschap hebben eenzelfde bedrag als voorgaande jaren ingeschreven in hun 
middelenbegroting. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meent recht te hebben op hogere bedragen dan 
de forfaitaire bedragen die het van de federale overheid ontvangt. Het eist daarom van 
de federale overheid de betaling van de sommen die het vroeger te weinig zou hebben 
gekregen. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde in een vonnis van 
12 oktober 2012 dat de vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond is

154
. De FOD Werkgelegenheid heeft ondertussen stappen 

ondernomen om voor de federale Staat tegen dit vonnis beroep aan te tekenen.  

 

 

152  Deze verhoging werd gedeeltelijk geconcretiseerd door het koninklijk besluit van 19 januari 2000 (verhoging 

met 49,6 miljoen euro voor de jaren 2001 tot 2002). De bijkomende verhogingen voor 2002 en 2003 werden 

niet met een koninklijk besluit vastgelegd terwijl artikel 6, § 1, IX, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming van de instellingen dat wel verplicht (zie Rekenhof, 160e Boek, Deel IIA, Volume I, verslag 

en commentaar op de algemene rekening van de Staat voor 2002, p. 113). Sinds 2002 werden er geen 

Koninklijke besluiten meer genomen. 
153  Brussels Hoofdstedelijk Parlement, stuk A326/1 – 2012/2013 – Ontwerp van ordonnantie houdende 

Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 (artikel 

02.250.01.01.4941) en verslag van het Rekenhof: Ontwerpen van ordonnantie houdende de begrotingen voor 

het jaar 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest p10, goedgekeurd door de algemene vergadering van 16 

november 2012. 
154  De Belgische Staat werd veroordeeld tot de betaling van een bedrag van 70.657.917,91€ aan het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 
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Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid 

1 Wetsbepaling 2.24.4- Tegemoetkomingen aan de gehandicapten 

Wetsbepaling 2.24.4 stelt dat basisallocatie 55.22.34.31.06 - Betaling van de 
tegemoetkomingen aan de gehandicapten bij toepassing van de wet van 27 februari 
1987

155
, in afwijking van artikel 61 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie 

van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, een debetstand mag 
vertonen in vastlegging en in vereffening.  

Het Rekenhof heeft reeds vroeger een opmerking geformuleerd in verband met deze 
wetsbepaling, die voor het eerst werd ingevoegd in de algemene uitgavenbegroting 
2010

156
. Het had eraan herinnerd dat door het toestaan van een debetstand voor een 

basisallocatie, afbreuk wordt gedaan aan de limitatieve aard van de 
begrotingskredieten en erop gewezen dat de in de begroting voorziene kredieten 
zodanig moeten worden berekend dat ze de behoeften volledig dekken. Als een 
krediet ontoereikend blijkt, moet dat worden opgelost via een herverdeling onder 
basisallocaties ofwel via een aanpassing van de begroting.  

Tot dusver diende de wetsbepaling nog niet te worden toegepast omdat, zoals uit de 
onderstaande tabel blijkt, het aanwendingspercentage van de betrokken basisallocatie 
de voorbije drie jaar onder de toegekende kredieten bleef. 

Tabel 10 – aanwending van de basisallocatie 55.22.34.31.06 (in miljoen euro) 

 2010 2011 2012 

Vastleggingskredieten 
ingeschreven in de AUB 

1.842,1 1.795,3 1.870,8 

Aanwending van de 
vastleggingskredieten  

1.804,1 1.790,5 1.850 

Aanwendingspercentage 97% 99,8% 98,9% 

Niet aangewend 
saldo 

38,0 4,8 20,8 

Vereffeningskredieten 
ingeschreven in de AUB 

1.842,4 1.795,3 1.870,8 

Aanwending van de 
vereffeningskredieten  

1.804,1 1.790,5 1.850 

Aanwendingspercentage 98% 99,8% 98,9% 

Niet aangewend 
saldo 

38,3 4,8 20,8 

Bron: SAP-fedcom en algemene uitgavenbegroting (toestand op 24 december 2012) 

Aangezien er de afgelopen jaren geen beroep moest worden gedaan op de 
wetsbepaling er geen elementen zijn die er op wijzen dat dat in 2013 wel het geval zal 
zijn, rijst de vraag naar de noodzakelijkheid om deze wetsbepaling te behouden.  

 

155  De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 
156  Parl. St. Kamer DOC 52 2533/002, blz.16. 
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Sectie 32 – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

1 Programma 32.41.0 – Dienst van de Mededinging en programma 32.41.1 – 
Raad van de Mededinging 

Om het mededingingsbeleid te verbeteren
157

 zal in 2013 een nieuwe structuur voor de 
Belgische mededingingsautoriteit worden ingevoerd

158
. Hierbij zullen de taken van de 

Dienst van de Mededinging en de Raad van de Mededinging worden samengevoegd in 
een nieuwe "Autonome Mededingingsautoriteit". 

De ontwerpbegroting loopt voorop op de invoering van deze "Autonome 
Mededingsautoriteit" en groepeert grosso modo de bestaande kredieten tot één 
dotatie van 4,6 miljoen euro

159
 binnen het programma 32.41.1, zonder dat hiervoor 

reeds een wettelijke basis voorhanden is. Het was initieel de bedoeling van de regering 
deze kredieten in te schrijven op een provisioneel krediet om de nodige 
herverdelingen naar de Dienst van de Mededinging (programma 32.41.0) en de Raad 
van de Mededinging (programma 32.41.1) in de loop van 2013 door te kunnen voeren. 
Deze instanties blijven immers tot de invoering van de nieuwe regeling bestaan

160
. 

Indien begin 2013 de samenvoeging van de diensten niet wordt gerealiseerd, dan zal 
een aanpassing van de uitgavenbegroting moeten worden doorgevoerd om kredieten 
voor de Dienst van de Mededinging te voorzien. De wet laat immers niet toe 
vastleggingskredieten over verschillende programma’s te herverdelen. 

In het in voorbereiding zijnde wetsontwerp voor de oprichting van de Autonome 
Mededingingsautoriteit werd de totale jaarlijkse kost geraamd op 9 miljoen euro. 
Hieruit kan worden besloten dat de onder programma 32.41.1 hiervoor opgenomen 
kredieten met 4,4 miljoen euro zijn onderschat. 

2 Programma 32.42.3 – Financiering van het nucleair passief 

Net als voor de begrotingen sedert het jaar 2008 zijn er ook voor het begrotingsjaar 
2013 geen vereffeningskredieten

161
 ingeschreven ter dekking van de kosten van de 

toekomstige ontmanteling of het "technisch passief" van het Studiecentrum voor 

 

157 Zie ook Rekenhof, Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken: opvolgingsaudit, 7 
december 2011. Beschikbaar op www.rekenhof.be. 

158 Het is de bedoeling een Wetboek van economisch recht in te voeren dat uiteindelijke zal bestaan uit zeventien 
boekdelen. De wetsontwerpen zullen in verschillende fasen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
worden ingediend. In een eerste wetsontwerp wordt boek II – Algemene beginselen en VIII – Kwaliteit van 
producten en diensten ingevoerd, alsook de daarmee overeenstemmende bepalingen in Boek I – Definities 
(Parl. St. Kamer, DOC 2543/001 van 6 december 2012). Aan de hand van een tweede wetsontwerp (Boek IV – 
Bescherming van de mededinging en Boek V – De mededinging en de prijsevoluties, alsook de daarmee 
overeenstemmende bepalingen in Boek I – Definities) zal onder meer de invoering van een nieuwe Belgische 
mededingingsautoriteit worden geregeld. Op de Ministerraad van 7 december 2012 werd beslist om dit 
(tweede) wetsontwerp bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in te dienen. 

159 Daarnaast wordt de logistieke omkadering van de nieuwe instantie voorlopig nog gedragen door de FOD 
Economie (1,9 miljoen euro). In de voorbereiding van het wetsontwerp werd de totale jaarlijkse kost van de 
nieuwe instantie geraamd op 9 miljoen euro. 

160 In de financiewet voor het begrotingsjaar 2013 zijn voor de bestaande instanties kredieten ingeschreven ten 
belope van 0,6 miljoen euro en 0,5 miljoen euro. 

161 Met uitzondering van 0,06 miljoen euro voor het IRE. 
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Kernenergie (SCK) en van de gebouwen van het Instituut voor Radio-elementen 
(IRE)

162
.  

Volgens de verantwoording zijn de betalingen voor het SCK gedurende enkele jaren 
opgeschort. Daarbij zijn er voor de eerstkomende jaren nog voldoende middelen 
beschikbaar in het fonds bij NIRAS voor de dekking van dit nucleair passief. Voor het 
technisch passief van het IRE zullen de eigenlijke ontmantelingswerken op het 
ogenblik van hun uitvoering worden gefinancierd. De lasten worden daardoor naar de 
toekomst overgedragen. 

Voor het SCK werd daarbij naar aanleiding van de begroting 2012 een aanpassing van 
de vervaldagenkalender, zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 oktober 1991, 
in het vooruitzicht gesteld

163
, wat tot dusver nog niet is gebeurd

164
. De overeenkomstig 

voornoemd koninklijk besluit verschuldigde, maar nog niet vereffende, bedragen 
lopen voor de periode 2008-2013 op tot 108,9 miljoen euro. Rekening houdende met de 
in het koninklijk besluit voorziene actualisatievoet van 8% zou hiervoor in 2014 143,2 
miljoen euro moeten worden betaald. Indien de betaling van de bijdragen verder 
wordt uitgesteld en de in het koninklijk besluit voorziene vervaldagenkalender niet 
wordt aangepast, zal dit met toepassing van de huidige actualisatievoet van 8% in de 
toekomst alsmaar hogere bijkomende kosten veroorzaken.  

3 Programma 32.42.4 – Sociaal Stookoliefonds 

Ook in 2013 wordt, zoals dit het geval is sedert het jaar 2008, een krediet ingeschreven 
van 30 miljoen euro voor de financiering van het Sociaal Stookoliefonds

165
. Het Sociaal 

Stookoliefonds kan (via de OCMW’s) een verwarmingstoelage toekennen ten gunste 
van bepaalde personen met een laag inkomen die stookolie, lamppetroleum of 
propaangas in bulk verbruiken voor de verwarming van de gezinswoning. 

Voortgaande op de onderbenutting van de kredieten in de voorgaande jaren
166

, zijn de 
ingeschreven kredieten mogelijks opnieuw overschat. In de verantwoording ontbreekt 

 

162 De dotaties voor het technisch passief zijn verschuldigd aan de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en 
Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de 
regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot 
wijziging van de statuten van dit centrum (zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 18 december 
1998 en 10 mei 2007) en het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het 
toezicht op en de subsidiëring van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen en tot wijziging van de 
statuten van dit instituut. In de begroting (en de verantwoording) zijn hiervoor de basisallocatie 
32.42.30.31.22.13 – Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van het SCK en de basisallocatie 
32.42.30.31.22.24 – Dotatie aan de NIRAS voor het technisch passief van IRE, gedeelte gebouwen, 
opgenomen. Voor het SCK legt het koninklijk besluit een totale betaling van 161,4 miljoen euro, 
geactualiseerd aan 8 % tot in 1988, vast. 

163 Parl. St. Kamer, DOC 53-1943/008, p. 166. 
164 Een nieuw koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 en dat betrekking 

heeft op de definitie van het technisch passief, de boekhoudkundige regels en de regels voor de financiering 
van het technisch passief van het SCK is opgesteld maar werd nog niet goedgekeurd. In dit ontwerp koninklijk 
besluit is voorzien dat de jaarlijkse dotaties voor de sanering van het technisch passief van het SCK vanaf het 
jaar 2010 voor ieder jaar n worden geactualiseerd aan een voet gelijk aan de inflatie van het jaar n -1, 
verhoogd met 2%. 

165  Het Sociaal Stookoliefonds wordt gefinancierd door een bijdrage op alle petroleumproducten aangewend 
voor verwarming en door een subsidie van de FOD Economie. 

166  Onderbenutting vereffeningskredieten 2008: 0 miljoen euro (in 2008 werden de opgebouwde tekorten 
weggewerkt), 2009: 30 miljoen euro, 2010: 23,6 miljoen euro, 2011: 4 miljoen euro en 2012: 20 miljoen euro. 
Voor 2012 is de verwachte stijging van de uitgaven (zie Parl. St. Kamer, DOC 53 2112/005, p. 64) uitgebleven. 
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concrete informatie met betrekking tot de vaststellingswijze van het vooropgestelde 
krediet voor het jaar 2013.  

4 Programma 32.44.4 – Onderzoeksprogramma 

Sinds 1980 komt de federale Staat tussen in de financiering van de onderzoeks- en 
ontwikkelingskosten van Belgische ondernemingen voor de bouw van 
Airbusvliegtuigtypes

167
. De ondernemingen moeten deze toegekende terugvorderbare 

voorschotten slechts integraal terugbetalen in geval van een succesvolle 
commercialisering

168
. 

In 2012 stelde het Rekenhof vast dat de Ministerraad eind 2010 en 2011 nog niet 
verschuldigde sommen op een geblokkeerde rekening van een privéonderneming 
heeft laten storten (19,2 miljoen euro in 2010 en 38,8 miljoen euro in 2011), om te 
voorkomen dat aan het eind van die begrotingsjaren nog niet gebruikte kredieten 
zouden worden geannuleerd. Voor deze afwijking van het annaliteitsprincipe van de 
begroting ontbreekt een wettelijke basis

169
. Dit moet in de toekomst dan ook worden 

vermeden. De op deze rekeningen gestorte bedragen overschrijden bovendien 
ruimschoots de in 2011 en 2012 door de administraties verschuldigde en betaalde 
bedragen. De rekening vertoont eind 2012 dan ook nog een positief saldo dat op 11,8 
miljoen euro (of 5,9 miljoen euro voor beide betrokken administraties)

170
 wordt 

geraamd .  

Het Rekenhof wees er de minister en administratie op dat met de op de geblokkeerde 
rekening resterende saldi rekening moest worden gehouden bij de raming van de 
kredietbehoeften voor het Airbusprogramma in het kader van de opmaak van de 
begroting over het jaar 2013. Het Rekenhof stelt vast dat dit niet is gebeurd. Uit de 
verantwoording bij de begroting blijkt dus niet hoeveel middelen er in 2013 nog 
effectief beschikbaar zullen zijn voor de financiering van de verschillende projecten. 
Het is voor het Rekenhof dan ook onmogelijk na te gaan in welke mate de in de 
begroting voor het Airbusprogramma ingeschreven kredieten overeenstemmen met de 
in de 2013 te verwachten behoeften. 

 

167  De financiële steun aan de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (en de terugbetaling) wordt telkens voor 
de helft aangerekend op de begroting van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en op de 
begroting van de POD Wetenschapsbeleid. 

168  Niettegenstaande de uitgaven in de algemene uitgavenbegroting als financiële uitgave worden aangemerkt 
(ESR-code 8) heeft het INR in 2011 bij de bepaling van het vorderingensaldo een correctie doorgevoerd om 
alsnog met deze uitgaven rekening te houden. Er is immers gebleken dat de invorderbaarheid voorwaardelijk 
is en de kans op terugbetaling gering waardoor de uitgaven in aanmerking moeten worden genomen bij de 
berekening van het vorderingensaldo. 

169  Over de terugbetaling van voorschotten toegekend aan Belgische ondernemingen in het kader van de 

Airbusprogramma’s wordt uitgebreid gerapporteerd in het 169° Boek van het Rekenhof dat vanaf 18 januari 

2013 op de www.rekenhof.be zal beschikbaar zijn. 
170  Het gebruik van de ingeschreven vereffeningskredieten 2012 (14,9 miljoen euro per departement) is daarbij 

zeer beperkt (1,2 miljoen euro). Volgens de verantwoording werd het gebruik van de kredieten geraamd op 
4,6 miljoen euro (na volledige aanwending van de geblokkeerde rekening) waardoor in 2012 een bijkomende 
onderbenutting van 3,4 miljoen euro werd gerealiseerd. 

http://www.rekenhof.be/
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5 Algemene directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij 

De algemene directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, opgericht bij 
koninklijk besluit van 16 maart 2007

171
, is nog niet terug te vinden in de 

ontwerpbegroting 2013. Naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof bij de 
begroting 2009 werd geantwoord dat de oprichting van de nieuwe organisatieafdeling 
in voorbereiding was

172
. 

  

 

171 Bij koninklijk besluit van 16 maart 2007 tot oprichting van een algemene directie Telecommunicatie en 
Informatiemaatschappij bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie werd deze 
algemene directie opgericht als gevolg van de opheffing van het koninklijk besluit van 26 februari 2002 
houdende oprichting van de POD Telecommunicatie. De POD Telecommunicatie had als opdracht de 
voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake telecommunicatie. 

172 Parl. St. Kamer, DOC 52 1527/007, p.175. Het Rekenhof maakte een gelijkaardige opmerking naar aanleiding 
van de begroting 2011 (Parl. St. Kamer, DOC 53 1347/003, p. 43). 
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Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer 

1 Programma 33.22.5 – Begrotingsfonds Dienst Regulering van het 
Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-
Nationaal 

Dit organiek begrotingsfonds werd eind 2011 opgesplitst in een "Fonds betreffende de 
werking van de Regulering van het Spoorwegvervoer" en een "Fonds betreffende de 
werking van de economische regulerende overheid van de Luchthaven Brussel-
Nationaal"

173
, onder meer omdat de diensten die deze fondsen beheren werden 

opgesplitst. Het Rekenhof merkt op dat de inwerkingtreding van beide 
begrotingsfondsen nog steeds bij koninklijk besluit moet worden geregeld

174
. In de 

algemene uitgavenbegroting 2013 wordt dan ook het oorspronkelijke fonds behouden. 

2 Bpost, NMBS-groep en Beliris 

De kredieten ingeschreven in sectie 33 van het ontwerp van algemene 
uitgavenbegroting 2013 stijgen met 5,6% ten opzichte van de aangepaste begroting 
2012. 

Tabel 11 – Vereffeningskredieten FOD Mobiliteit en Vervoer: vergelijking kredieten 2013 met de aangepaste 
kredieten 2012 (in miljoen euro) 

Omschrijving 2012 2013 Mutatie % 

Programma 33.41.5 – Overheidsbedrijven 
(voornamelijk Bpost) 

336,0 326,4 -9,6 -2,9% 

Programma 33.51.1 – Spoorwegvervoer 2.855,8 3.087,6 231,2 8,1% 

Programma 33.55.2 – Directie 
vervoersinfra-structuur (Beliris-fonds) 

140,3 125,3 -15,0 -10,7% 

Andere programma’s175 123,5 111,4 -12,1 -9,8% 

Totaal 3.455,6 3.650,1 194,5 5,6% 

Bron: algemene uitgavenbegroting 

Meer dan 95% van het budget van de FOD Mobiliteit en Vervoer is voorbehouden 
voor de federale financiering van Bpost, de NMBS-groep en de werkzaamheden van 
Beliris. De in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven kredieten voor Bpost en de 
NMBS-groep zijn respectievelijk 27,2 miljoen euro

176
 en 140 miljoen euro lager dan de 

 

173 Artikelen 28 en 29 van de wet van 2 december 2011 houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit. 
174 Zie ook Parl. St. Kamer, DOC 53 1943/008, p. 169. 

175 De bestaande subsidieregeling ter promotie van het gecombineerd vervoer ingevolge de artikelen 20 tot met 
24 van de programmawet van 22 december 2008 loopt op 31 december 2012 ten einde. Enkel de nog 
benodigde vereffeningskredieten voor de verdere afwikkeling van deze subsidiëring worden ingeschreven in 
de algemene uitgavenbegroting op de basisallocatie 33.51.80.31.22.01 – Bevordering van het gecombineerd 
goederenvervoer (6,7 miljoen euro ). Hierdoor dalen de vereffeningskredieten met 12,8 miljoen euro. In de 
voorbije drie jaren werd voor deze subsidieregeling telkens voor ongeveer 16 miljoen euro vereffend. Alsnog 
zou de bestaande regeling tot 28 februari 2013 worden verlengd (waarvoor een amendement op het 
begrotingsontwerp ten belope van 4,2 miljoen euro wordt ingediend). 

176 In de algemene uitgavenbegroting 2012 was de vergoeding aan bpost voor de opdrachten van openbare 
dienstverlening met 10 miljoen euro verminderd. Deze vermindering werd in 2013 verdubbeld. Daarnaast 
werd de vergoeding aanvullend met 7,2 miljoen verlaagd omdat de loonkost van bpost zal dalen ingevolge 
een beperking van het aantal ziektedagen (zie ook sectie 21, punt 1). 
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in toepassing van de bestaande beheersovereenkomsten berekende bedragen
177

. De 
voor de NMBS-groep voorziene kredieten 2013 stijgen ten opzichte van de kredieten 
2012 met 231,2 miljoen euro omdat in 2012 de in de beheersovereenkomsten voorziene 
bedragen werden verminderd met 253 miljoen euro en vanwege de indexering van 
deze kredieten. 

De Europese Commissie kwam begin 2012 tot de bevinding dat Bpost tijdens de 
oorspronkelijke looptijd van de vierde beheersovereenkomst (2005-2010) een 
overcompensatie had ontvangen voor de taken van openbare dienst. Ingevolge de 
terugvordering van staatssteun aan Bpost, werd in de aangepaste 
rijksmiddelenbegroting 2012 een nettobedrag van 293 miljoen euro ingeschreven (na 
aftrek van het belastingeffect en rekeninghoudende met verschuldigde interesten)

178
. 

In de rijksmiddelenbegroting 2013 is voor 2011 en 2012 een ontvangst van 128,2 miljoen 
euro ingeschreven (waarvan 4 miljoen euro interesten). In 2013 zou de vijfde 
beheersovereenkomst in werking treden.  

Vermits voor het Beliris-fonds de geraamde uitgaven even groot zijn als de geraamde 
ontvangsten (een voorafname op de opbrengst van de personenbelasting van 125 
miljoen euro) wordt verwacht dat het saldo van de vereffeningskredieten dat eind 2012 
443,5 miljoen euro bedroeg stabiel zal blijven in 2013

179
. Het Rekenhof wijst erop dat 

het eventueel in de toekomst aanwenden van het saldo een negatieve impact zal 
hebben op het begrotingssaldo. 

3 Belgocontrol 

Het Rekenhof constateert dat de federale overheid alsnog in geen maatregel voorziet 
om Belgocontrol op structurele wijze te herfinancieren

180
. In het kader van een 

gemeenschappelijk Europees luchtruim werden de voorbije jaren door Europa een 
aantal maatregelen genomen die een weerslag hebben op de financiële structuur van 
dit autonoom overheidsbedrijf. Sedert 1 januari 2010 is de Europese verordening nr. 
1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 in werking. 
Hierdoor kunnen de prestaties die Belgocontrol verleent voor de regionale 
luchthavens niet meer worden gerecupereerd via de "en route"

181
 en moet het 

 

177  Zolang de vijfde beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en bpost niet in werking is getreden, blijft 
de vierde beheersovereenkomst, afgesloten in 2005 en die afliep op 23 september 2010, van kracht. De 
beheersovereenkomsten met de NMBS, de NMBS-Holding en Infrabel liepen ten einde op 31 december 2012. 
In afwachting van nieuwe beheersovereenkomsten, worden de huidige beheersovereenkomsten (van 
rechtswege) verlengd. De besparingen op de toelagen moeten nog worden opgenomen in de bestaande 
beheerscontracten. Bij de definitieve opmaak van het geconsolideerd meerjareninvesteringsplan 2013-2025 
voor de NMBS-groep zal met de doorgevoerde besparingen op de investeringskredieten rekening moeten 
worden gehouden. 

178 Zie commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 
voor het begrotingsjaar 2012, Parl. St. Kamer, DOC 53 2112/002, p. 30. 

179 Het saldo beschikbaar voor bijkomende vastleggingen zou daarentegen dalen met 25 miljoen euro tot 182,4 
miljoen euro. De voorlopige uitvoeringsgegevens van 21 december 2012 van het fonds tonen aan dat voor 
2012 de vastleggings- en vereffeningskredieten voorlopig deels niet benut werden (voor respectievelijk 35,9 
en 25,6 miljoen euro). 

180 Naar aanleiding van de commentaren van het Rekenhof bij de initiële begroting 2012 werd geantwoord dat de 
regering er zich toe verbonden had om voor 2012 adequate structurele oplossingen te vinden voor het herstel 
van het evenwicht in de rekeningen en in het beheer van dit autonoom overheidsbedrijf (Parl. St. Kamer, DOC 
53 1943/008, p. 171). 

181 Tot en met 2009 werd de netto-kost van de luchtverkeersleiding op de regionale luchthavens, die ten laste 
van Belgocontrol was, voor 75 % gerecupereerd via de «en route kostenbasis» (nationale kostenbasis), die 
gefactureerd wordt aan de luchtvaartmaatschappijen. 
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overheidsbedrijf deze kosten zelf ten laste nemen (17,1 miljoen euro voor het boekjaar 
2011), waardoor de jaarrekeningen van Belgocontrol negatieve resultaten vertonen (19,1 
miljoen euro in 2010 en 15,3 miljoen euro in 2011). 

Waar in de algemene uitgavenbegroting 2011 in de mogelijkheid was voorzien een 
terugvorderbaar voorschot aan Belgocontrol te verlenen ten belope van 9 miljoen 
euro, werd noch in de algemene uitgavenbegroting 2012, noch in de ontwerpbegroting 
2013 in een budgettaire maatregel voorzien die het bedrag van de onderfinanciering 
van Belgocontrol ingevolge de uitoefening van zijn taken van openbare dienst 
compenseert. 
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Sectie 51 – Rijksschuld 

1  Modaliteiten voor het bepalen van de kredieten in verband met de 
rentelasten 

De bedragen die in sectie 51 - Rijksschuld zijn ingeschreven voor de betaling van de 
rente van de leningen van de rijksschuld in euro, zowel op korte als op lange 
termijn

182
, worden door de administratie van de Thesaurie bepaald. De administratie 

van de Thesaurie baseert haar ramingen op forward-rentevoeten
183

 en vervolgens, in 
een tweede fase, past ze daarop een forfaitaire vermindering toe. Zo wordt 
bijvoorbeeld voor de leningen met een termijn van 10 jaar een vermindering van 0,75 
procentpunt toegepast op de forward-rentevoeten op 10 jaar die voor het jaar 2013 
worden verwacht. Evenzo bedraagt de vermindering voor de leningen op 30 jaar 1,95 
procentpunt van de forward-rentevoeten op 30 jaar die voor het jaar 2013 worden 
verwacht. 

De algemene toelichting noch de verantwoordingsstukken van sectie 51 preciseren 
volgens welke modaliteiten die forfaitaire verminderingen zijn bepaald.  

Bovendien bevatten die documenten evenmin een overzicht van de parameters die het 
mogelijk maken te bepalen hoe de regering haar rentevoetramingen realiseert voor de 
leningen op korte termijn (minder dan 12 maanden).  

Om tot meer transparantie te komen beveelt het Rekenhof aan dat in de algemene 
toelichting zou worden beschreven welke methode werd gebruikt om de omvang van 
de hogergenoemde rente-uitgaven te bepalen.  

2. Programma 51.45.1-Lasten van leningen 

Vóór 2011 dekte één basisallocatie de betaling van de rente van de schuld op korte 
termijn in euro en in vreemde munt

184
. Sedert de opneming van sectie 51 in het 

systeem SAP-fedcom vanaf 1 januari 2011 werd die basisallocatie gesplitst om een 
onderscheid te maken tussen de terugbetaling van de rente van de schuld in vreemde 
munt en van de schuld in euro

185
.  

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er zich sedertdien anomalieën hebben voorgedaan 
bij het gebruik van de basisallocatie voor de terugbetalingen van de rente van de 
schuld in vreemde munt

186
.  

In de begroting 2011 werd een krediet van 3,5 miljoen euro voor vastleggingen en 
vereffeningen op die basisallocatie ingeschreven. Ingevolge voor de Staat gunstig 
uitvallende verrichtingen werd dat krediet op 31 december 2011 in het systeem SAP-

 

182  Basisallocaties 45.10.21.10.01 en 45.10.21.10.08. 
183  De forward-rentevoet is een rentevoet die vandaag wordt berekend voor een datum en een looptijd in de 

toekomst, bijvoorbeeld de rentevoet op 10 jaar over 6 maanden. Die rentevoet wijzigt per definitie dag na 

dag.  
184  Basisallocatie 51.45.10.21.00.08. 
185  Basisallocatie 51.45.10.21.10.08- rente van de schuld op korte termijn in euro. 
186  Basisallocatie 51.45.10.21.20.08- rente van de schuld op korte termijn in vreemde munt. 
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fedcom verhoogd tot een bedrag van 4,8 miljoen euro omdat op die basisallocatie 
ontvangsten werden geregistreerd.  

Voor het begrotingsjaar 2012 hebben gelijkaardige verrichtingen het krediet van 4,2 
miljoen euro dat in de aangepaste algemene uitgavenbegroting was ingeschreven in 
het systeem SAP-fedcom tot 6,4 miljoen euro doen aangroeien.  

Er werden geen maatregelen genomen om die ontvangen bedragen over te dragen 
naar een artikel van de rijksmiddelenbegroting.  

Het Rekenhof vestigt de aandacht op artikel 61 van de wet van 22 mei 2003 dat bepaalt 
dat de ministers via geen enkele specifieke bron het bedrag mogen verhogen van de 
kredieten die voor de uitgaven van hun respectieve diensten zijn toegekend.  

Het stelt vast dat in het ontwerp van rijksmiddelenbegroting 2013 geen enkel specifiek 
artikel werd opgenomen waarop een eventuele ontvangst kan worden ingeschreven 
die in 2013 zou worden gerealiseerd.  

Om dergelijke anomalieën in de toekomst te vermijden zou in de 
rijksmiddelenbegroting een artikel moeten worden ingeschreven voor opbrengsten uit 
dergelijke verrichtingen. 

3  Kredieten bestemd voor de terugkoop van effecten van de schuld 

Sectie 51 bevat een basisallocatie met kredieten die bestemd zijn voor de terugkoop 
van effecten van de rijksschuld op de secundaire markt

187
 en een basisallocatie voor 

het in rekening nemen van de terugkooppremies die naar aanleiding van die operaties 
werden betaald

188
.  

Sedert de boekhoudkundige bepalingen van de wet van 22 mei 2003 op de kredieten 
van die begrotingssectie worden toegepast, vertonen die twee basisallocaties 
aanzienlijke overschrijdingen. Zo werd het door de wetgever in 2011 toegekend krediet 
voor de terugkoop van effecten ten belope van 2.383,4 miljoen euro overschreden. Het 
krediet voor het begrotingsjaar 2012 werd op dezelfde wijze met 2.179,8 miljoen euro 
overschreden. Op de tweede basisallocatie werden overschrijdingen ten belope van 
131,6 miljoen euro vastgesteld in 2011 en 248,9 miljoen euro in 2012

189
. Rekening 

houdend met de aard
190

 van de uitgaven, hebben deze echter geen enkele invloed op 
het vorderingensaldo van de Staat en worden ze dus door de Europese instanties niet 
mee in aanmerking genomen voor de beoordeling van het begrotingstekort van de 
Staat.  

Die toestand kan grotendeels worden verklaard doordat bij het begin van het jaar 
onmogelijk het totale volume van teruggekochte effecten van de rijksschuld en 

 

187  Basisallocatie 45.11.81.70.15. 
188  Basisallocatie 45.11.81.70.14. 
189  Toestand op 10 december 2012. Sedertdien werd die overschrijding geregulariseerd door een amendement in 

het derde ontwerp van begrotingsaanpassing.  
190  Die uitgaven maken immers deel uit van de klasse van de kredietverleningen en deelnemingen (klasse 8). In 

die klasse worden de verrichtingen van de Staat gegroepeerd waarvoor de actief- en passiefbewegingen 

elkaar compenseren en bijgevolg geen invloed uitoefenen op het vorderingensaldo van de Staat.  
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bijgevolg het nodige begrotingskrediet kan worden bepaald. Dat nodige krediet hangt 
immers af van sterk schommelende en moeilijk voorzienbare factoren zoals de 
kaspositie van de Schatkist, de evolutie van de intrestvoeten, de wens van de 
investeerders om hun effecten te heronderhandelen, enz.  

In het raam van het actief schuldbeheer is het echter niet denkbaar dat de Schatkist 
marktopportuniteiten zou laten voorbijgaan en dergelijke effecten niet zou 
terugkopen omdat het daartoe in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven krediet 
limitatief is. Het Rekenhof is van oordeel dat een dergelijk limitatief krediet, waarvan 
het bedrag wettelijk gezien niet mag worden overschreden, niet het meest geschikte 
instrument is voor die specifieke uitgave.  

Bij ontstentenis van een structurele oplossing zouden die overschrijdingen in de 
toekomst op zijn minst moeten worden geregulariseerd door te gelegener tijd 
ontwerpen van begrotingsaanpassing bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in te 
dienen

191
.  

 

  

 

191  In 2011 werd geen enkele begrotingsaanpassing voorgelegd om de vastgestelde overschrijdingen te dekken. 

In 2012 werd een dergelijke aanpassing ingediend naar aanleiding van de derde aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting.  
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Terugbetalingsfondsen en toewijzingsfondsen 

1 Artikel 66.34 – Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de 
bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid. 

Omdat de btw-ontvangsten ontoereikend zijn, is bepaald dat van de ontvangsten uit 
de bedrijfsvoorheffing een bedrag van 2.028,5 miljoen euro zal worden voorafgenomen 
om de bedragen te kunnen betalen die krachtens verschillende wetgevingen

192
 

verschuldigd zijn.  

Daar de ontvangsten die van de btw moeten worden voorafgenomen 40,5 miljoen euro 
te laag geschat zijn (zie verder, toewijzingsfonds 66.44), moeten de bedragen die van 
de ontvangsten uit de bedrijfsvoorheffing moeten worden voorafgenomen, met 
datzelfde bedrag vermeerderd worden. 

2 66.44.B. – Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de btw aan het 
Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 

In het verantwoordingsprogramma van dit fonds wordt gesteld dat de totale 
voorafnemingen van de btw-ontvangsten 186.237.000 euro bedragen op basis van 
ramingen, waarvan 105.115.000 euro betrekking heeft op de sociale dotatie en 
81.122.000 euro op het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.  

In de ministeriële omzendbrief PLP49 van 27 november 2012 die handelt over de 
richtlijnen voor het opstellen van de politiebegroting 2013 ten behoeve van de 
politiezones, wordt de sociale dotatie bepaald op 114.972.681,71 euro. Dat bedrag zal in 
2013 via een koninklijk besluit worden bevestigd. Deze dotatie wordt voorafgenomen 
van de btw-opbrengst en aan de RSZPPO gestort

193
. Het op artikel 66.44.B 

ingeschreven bedrag (105.115.000 euro) is 9,86 miljoen euro te laag geschat ten 
opzichte van het bij omzendbrief vastgelegde bedrag.  

Het bedrag dat overeenstemt met de werkgeversbijdrage aan het Fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie wordt voorafgenomen van de opbrengst van 
de btw-ontvangsten

194
. Dat bedrag is een percentage van de loonmassa van de 

personeelsleden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale 
politie en van de lokale politie. Deze bijdragen worden op 111,7 miljoen euro geraamd 
(d.i. het bedrag dat in 2011 werkelijk werd betaald, vermenigvuldigd met twee 
overschrijdingen van de spilindex), terwijl een bedrag van 81.122.000 euro in 
aanmerking werd genomen. Zulks leidt tot een onderschatting van 30.625744,68 euro. 

Dit toewijzingsfonds 66.44.B onderschat de van de btw vooraf te nemen ontvangsten 
in totaal met 40,5 miljoen euro.   

 

192  Met toepassing van artikel 66, § 1, 2e lid van de programmawet van 2 januari 2001. 
193  Artikel 190 van de programmawet van 24 december 2002. 
194  Artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen 

van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale 

politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de 

geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid. 
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DEEL IV 

Sociale zekerheid 
1  Inleiding 

De begrotingsdoelstelling die de regering voor 2013 bepaalde voor de sociale zekerheid 
is dezelfde als die voor 2012, namelijk een nulsaldo bereiken in ESR-termen. In 2013 
komt een reeks nieuwe besparingsmaatregelen bovenop de maatregelen waartoe de 
regering in 2012 al besliste om grip te houden op de socialezekerheidsuitgaven. De 
bijzondere staatstoelage (evenwichtsdotatie) die de Staat toekent aan de sociale 
zekerheid, stijgt van 4.041 miljoen euro voor 2012

195
 tot 4.875 miljoen euro voor 2013, 

wat neerkomt op een stijging met 834 miljoen euro (d.i. 20,64%). 

Bij de drie voornaamste socialezekerheidsstelsels zien de begrotingsramingen 2013 
voor de lopende rekeningen er als volgt uit: 

 een tekort van 359 miljoen euro bij het Globaal Beheer van de werknemers; 

 een overschot van 171 miljoen euro bij het Globaal Beheer van de zelfstandigen; 

 een evenwicht bij de geneeskundige verzorging. 

De ESR-correcties, toegepast op de volledige socialezekerheidsperimeter, brengen het 
globale begrotingstekort terug tot nul. 

Bij die verschillende doelstellingen formuleert het Rekenhof de volgende commentaar: 

 Het ESR-saldo wordt uitgedrukt in termen van vastgestelde rechten, maar de 
begrotingsboekhoudingen van de globale beheren van de werknemers en de 
zelfstandigen berusten nog voornamelijk op betalingen (kasontvangsten en  
-uitgaven). De hervormde boekhouding van de openbare instellingen van de 
sociale zekerheid (OISZ) impliceert dat er een begroting van vastgestelde rechten 
moet worden opgesteld. Volgens de initiële planning moesten de koninklijke 
besluiten tot uitvoering van die hervorming vóór eind 2012 worden gepubliceerd, 
maar dat is niet gebeurd

196
. 

 De macro-economische hypotheses waarop men zich bij de opmaak van de 
begroting 2013 heeft gebaseerd, gaan uit van een verwachte economische groei van 
+ 0,7% van het BBP voor dat jaar. In tegenstelling tot de initiële begroting 2012 laat 
de begroting 2013 geen marge voor het geval de economische situatie zou 
verslechteren. 

 Sinds 2009 is de thesaurie van het Globaal Beheer van de werknemers 
voortdurend negatief, met financieringsbehoeften die kunnen oplopen tot 4 à 5 

 

195  Het initiële bedrag van 3.596 miljoen euro werd bij de begrotingsaanpassing van mei 2012 met 445 miljoen 

euro verhoogd. 
196  Rekenhof - Boek 2012 over de sociale zekerheid, deel III, Modernisering van de boekhouding van de OISZ, blz. 

113-128. 
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miljard euro voor enkele dagen. In 2010 en in 2011 kon het Globaal Beheer van de 
werknemers het thesauriesaldo op een gemiddeld jaarniveau van -1 miljard euro 
houden dankzij een renteloze lening vanwege de Schatkist. Voor de jaren 2012 en 
volgende zijn er geen maatregelen genomen. Volgens de gegevens die de RSZ 
heeft meegedeeld, zou het saldo 2012 bijna 500 miljoen euro extra in het negatief 
gaan. De kortetermijnintrestvoeten liggen historisch laag, maar de 
financieringscapaciteit van de RSZ-Globaal Beheer is niet oneindig en blijft 
voornamelijk gewaarborgd door het reservefonds van 4,4 miljard euro (cijfers 
2011). Om de acute financieringspieken te beperken en de financieringscapaciteit 
van de RSZ niet te overschrijden, stelt het Rekenhof voor dat de regering zou 
nagaan hoe de inning van de ontvangsten beter kan worden afgestemd op de 
thesauriebehoeften, en na te denken over het moment waarop de sociale 
bijdragen worden geïnd en over de planning van de stortingen van de 
staatstoelagen en de alternatieve financiering

197
.  

2  Transversale maatregelen  

2.1 Beheerskosten van de sociale zekerheid  

Volgens de begrotingsramingen 2013 zullen de lopende uitgaven van de globale 
beheren en van de geneeskundige verzorging beïnvloed worden door een 
onderbenutting van de socialezekerheidskredieten, door de vermindering van de 
beheersbudgetten van de OISZ en door besparingen op het niveau van derden die 
opdrachten uitvoeren voor rekening van de sociale zekerheid. 

De weerslag van deze verschillende maatregelen bedraagt in totaal 37,9 miljoen euro. 

2.2 Strijd tegen sociale fraude  

De maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude kaderen in het plan van de 
staatssecretaris voor Fraudebestrijding. 

Bij gebrek aan precieze cijfers in de beschrijving van de verschillende maatregelen is 
het moeilijk in te schatten hoeveel de nieuwe, voor 2013 geplande maatregelen zullen 
opbrengen. De begrotingstabellen vermelden een raming van 97,5 miljoen euro 
waarvan 70,6 miljoen euro afkomstig zou zijn van het stelsel van de werknemers en 
26,9 miljoen euro van het stelsel van de zelfstandigen. Die bedragen gaan uit van 
hogere ontvangsten en lagere uitgaven. 

Eén van de maatregelen is de aanwerving van 85 voltijdse equivalenten, zowel voor 
administratieve functies (om de achterstand weg te werken in dossiers die door de 
inspectie werden geopend) als voor functies van sociaal controleur. Het gaat om 
bijkomende medewerkers bovenop de extra mankracht die voor 2012 was gepland ter 
versterking van de diensten in de FOD’s en in de OISZ. Volgens de ramingen van de 
staatssecretaris zou de intensivering van de socialefraudebestrijding in totaal 6,7 
miljoen euro kosten (personeel, IT-middelen…).  

 

197  Rekenhof – Boek 2012 over de sociale zekerheid, deel II, Kastoestand en reserves, hoofdstuk 1 "Globaal Beheer 

werknemers", blz. 91-97.  
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Het Rekenhof formuleert volgende opmerkingen aangaande de met de 
socialefraudebestrijding beoogde opbrengsten: 

 er bestaat geen precieze en exhaustieve definitie van het concept sociale fraude. 
Bovendien zijn er thans weinig middelen voorhanden om te bepalen welke 
ontvangst het rechtstreeks gevolg is van de strijd tegen sociale fraude; 

 er is vaak een verschil tussen de bedragen die als gevolg van de controles worden 
gevorderd en de effectief geïnde bedragen; 

 de opbrengst van bepaalde maatregelen viel niet te bepalen omdat ze 
voorafgaand overleg vereisen tussen diverse entiteiten alvorens effectief te 
worden. Dat is het geval bij de strijd tegen fraude met uitkeringen en met 
bijdragen via verbrekingsvergoedingen

198
; 

 voor sommige maatregelen in vroegere programmawetten is nog geen 
uitvoeringsbesluit genomen. Dat is zo voor de maatregel betreffende de 
implementatie van de hoofdelijke aansprakelijkheid en de 
aanwezigheidsregistratie op werven, die ten vroegste in april 2013 in werking zal 
treden. Van die maatregel wordt een belangrijke opbrengst verwacht (10% van 
het globale bedrag); 

 in de meeste gevallen wordt de berekeningsmethode niet meegedeeld;  

 sommige maatregelen vallen niet onder de bevoegdheid van de staatssecretaris. 
Dat is zo voor de maatregel betreffende de Inkomensgarantie voor Ouderen 
(IGO) en de sociale regularisatie (cf. DOC 53 2520/001, blz. 176). 

3  Globaal Beheer van de werknemers 

3.1 Ontvangsten 

De geraamde lopende ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer die in de initiële 
begroting 2013 zijn ingeschreven, stijgen met 3,79% in vergelijking met de aangepaste 
begroting 2012. De sociale bijdragen stijgen met 2,65%, de staatstoelage met 8,76%, de 
alternatieve financiering met 3,78% en de overige ontvangsten met 3,84%. 

  

 

198  Voor die maatregel zullen de staatssecretaris en de minister van Werk een werkgroep oprichten met de RVA. 
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Tabel 12 – Lopende ontvangsten 2013 van het globaal beheer van de werknemers, in miljoen euro 

 Aangepaste 
begroting 2012 

Initiële 
begroting 2013 

Verschil 
(2013-2012) 

Bijdragen 42.948,3 44.088,0 + 1.139,7 

Staatstoelage 9.862,9 10.726,7 + 863,8 

Alternatieve financiering  11.339,2 11.767,8 + 428,5 

Overige  2.787,9 2.895,2 + 107,3 

Totaal 66.938,3 69.477,6 + 2.539,4 

Bron: Algemene Toelichting bij de ontwerpen van aangepaste staatsbegroting 2012 en 
Algemene Toelichting bij de ontwerpen van staatsbegroting 2013. 

3.2 Uitgaven 

3.2.1 Evolutie van de lopende uitgaven en van de kapitaaluitgaven  

De geraamde lopende uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer die in de initiële begroting 
2013 zijn ingeschreven, stijgen met 4,09% in vergelijking met de aangepaste begroting 
2012. De uitkeringen (inclusief de welvaartsenveloppe en de sociale fraude) stijgen met 
4,35%, de betalings- en beheerskosten stijgen met 4,40%, de externe overdrachten met 
3,91% en de overige uitgaven met 0,77%. 

De geraamde kapitaaluitgaven voor 2013 blijven stabiel (+ 0,04%) in vergelijking met 
de aangepaste begroting 2012. 
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Tabel 13 – Lopende uitgaven 2013 van het globaal beheer van de werknemers, in miljoen euro  

 Aaangepaste 
begroting 

2012 

Initiële 
begroting 2013 

Verschil 
(2013-2012) 

Prestaties, met uitzondering van 
de geneeskundige verzorging 

41.233,9 43.027,3  + 1.793,4 

 Uitkeringen 5.906,8 6.291,6 + 384,8 

 Pensioenen 20.555,5 21.561,0 + 1.005,5 

 Kinderbijslag  4.541,4 4.684,3 + 142,9 

 Werkloosheid, 
brugpensioenen, 
loopbaanonderbreking  

9.726,6 9.842,8 + 116,2 

 Overige prestaties  503,6 484,6 - 19,0 

 Welvaartsenveloppe  - 171,4 + 171,4 

 Sociale fraude  - - 8,4 - 8,4 

Betalings- en beheerskosten 1.196,7 1.249,3 + 52,6 

Externe overdrachten  22.525,2 23.406,5 + 881,3 

Overige  2.136,6 2.153,1 + 16,5 

Totaal 67.092,4 69.836,2 + 2.743,8 

Bron: Algemene Toelichting bij de ontwerpen van aangepaste staatsbegroting 2012 en 
Algemene Toelichting bij de ontwerpen van staatsbegroting 2013. 

3.2.2 Sociale prestaties (buiten de geneeskundige verzorging) 

Wat betreft de geraamde uitgaven voor de sociale prestaties 2013 (geneeskundige 
verzorging uitgezonderd) wordt de sterkste stijging verwacht voor de uitkeringen van 
het RIZIV (+6,51% ten opzichte van de aangepaste begroting 2012), de pensioenen 
(+4,89%) en de kinderbijslag (+3,15%), hoofdzakelijk door de volumes.  

Over de welvaartsenveloppe, die voornamelijk bedoeld is om de laagste pensioenen en 
sommige sociale uitkeringen op te trekken, zal in het sociaal overleg worden 
onderhandeld. Deze enveloppe omvat onder andere de aanpassingen aan de welvaart 
met 2% voor de pensioenen die al meer dan 5 en 15 jaar lopen, waarvan de kosten op 11 
miljoen geraamd worden in 2013 (dat bedrag wordt bijgevolg niet in rekening 
genomen in de prestaties van de RVP)

 199
.  

Daarenboven wordt de evolutie van de sociale prestaties beïnvloed door de 
maatregelen waartoe in november 2012 werd beslist in de volgende materies:  

 

199  Verslag van het Monitoringcomité, blz. 49 
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a) RIZIV-Uitkeringen  

De twee maatregelen waartoe werd beslist, hebben voornamelijk betrekking op de 
werknemers (47,5 miljoen euro) en de zelfstandigen (2,5 miljoen euro):  

- Controle, herberekening en harmonisering van de stelsels van bijzondere toelagen 
voor invaliditeit (25 miljoen euro) 

Het gaat om de schrapping van de uitkering voor begrafeniskosten, de herschatting 
van de kosten van het moederschapsverlof, de verbetering van de preventie en de 
evaluatie van de primaire ongeschiktheid. Deze maatregelen zullen in januari 2013 aan 
het beheerscomité van de dienst Uitkeringen van het RIZIV worden voorgelegd.  

Het Rekenhof merkt op dat enkel de schrapping van de uitkeringen voor 
begrafeniskosten werd geraamd (6,6 miljoen euro). Het saldo werd forfaitair gespreid 
over de globale beheren van de RSZ (17,4 miljoen euro) en het RSVZ (1 miljoen euro).  

- Wedertewerkstelling « back to work » (25 miljoen euro in 2013) 

Het gaat om een hervorming van de evaluatie- en beslissingsprocessen inzake 
arbeidsongeschiktheid die in januari 2013 aan het beheerscomité van de dienst 
Uitkeringen zal worden voorgelegd.  

De geraamde besparing is niet gebaseerd op voldoende precieze gegevens. 

b) RVP 

Uitgaven voor pensioenen 

De pensioenuitgaven werknemers worden voor 2013 geraamd op 21.561 miljoen euro, 
een stijging met 1.005,5 miljoen euro (+ 4,89%) ten opzichte van de aangepaste 
begroting 2012. 

Voor de raming van het aantal rechthebbenden op een pensioen baseert de RVP zich 
op de demografische evolutie. Op basis van die gegevens wordt voor 2013 een stijging 
van het aantal rechthebbenden verwacht van 2,17% (32.965 rechthebbenden)

200
. 

Het Rekenhof wijst in dit verband op de mogelijke (weliswaar moeilijk te ramen) 
invloed van de pensioenhervorming op het aantal aanvragen. 

Bij de begrotingsopmaak zijn de oorspronkelijke ramingen van de RVP aangepast om 
rekening te houden met de gevolgen van de pensioenhervorming en de kostprijs van 
de penisoenbonus, die de afgelopen jaren onderschat was. 

Het Rekenhof heeft aangaande de budgettaire weerslag van de pensioenhervorming 
(met inbegrip van de overgangsmaatregelen) slechts partiële informatie ontvangen 
waardoor het niet mogelijk is de desbetreffende ramingen te beoordelen. 

 

200  Ter vergelijking: voor de begrotingsramingen 2012 hield de RVP rekening met een toename van 2,38 % van 

het aantal rechthebbenden (39.458 rechthebbenden). 
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4 Globaal Beheer van de zelfstandigen 

4.1 Ontvangsten 

Tabel 14 - Evolutie van de ontvangsten (in miljoen euro) 

 Aangepaste 
begroting 

2012 

Initiële 
begroting 

2013 

Verschil 
2013 - 2012 

Bijdragen 3.736,1 3.756,7 20,6 

Strijd tegen de sociale fraude 0,0 11,0 11,0 

Staatstoelage 1.757,3 1.865,6 108,3 

Alternatieve financiering 957,7 974,8 17,1 

Andere 49,1 42,8 -6,3 

Totaal 
6.500,2 6.650,9 150,7 

Bron: Algemene Toelichting bij de ontwerpen van aangepaste staatsbegroting 2012 en 
Algemene Toelichting bij de ontwerpen van staatsbegroting 2013. 

Voor 2013 worden de totale ontvangsten van het RSVZ-Globaal Beheer geraamd op 
6.650,9 miljoen euro, een stijging met 2,32% ten opzichte van de ontvangsten 2012 
zoals die werden geraamd bij de begrotingscontrole van april 2012. Het grootste 
gedeelte van de stijging (108,3 miljoen euro) komt van de toename van de 
staatstoelage. Daarnaast is voorlopig ook 11 miljoen euro ingeschreven voor de 
maatregelen in het kader van de strijd tegen de sociale fraude, waartoe bij de opmaak 
van de begroting 2013 werd beslist

201
.  

 

201  De totale impact van alle maatregelen voor de sociale zekerheid wordt geraamd op 97,5 miljoen euro. 

Daarvan is 26,9 miljoen euro bestemd voor het RSVZ-Globaal Beheer. Omdat de FOD Sociale Zekerheid bij de 

opmaak van de tabellen (en teksten) voor de Algemene Toelichting nog niet alle informatie had ontvangen 

voor een correcte verdeling, werd beslist om voorlopig 11 miljoen euro in te schrijven als ontvangst en 

15,9 miljoen euro als besparing.  



 Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting 2013/ 72 

 

 

4.2 Uitgaven 

Tabel 15 - Evolutie van de uitgaven 2013 (in miljoen euro) 

 Aangepaste 
begroting 

2012 

Initiële 
begroting 

2013 

Verschil 
2013 - 2012 

Prestaties (zonder geneeskundige verzorging) 3.879,4 4.019,0 139,6 

 Uitkeringen 372,6 376,8 4,2 

 Pensioenen 3.056,1 3.155,5 99,4 

 Kinderbijslag 435,0 449,0 14,0 

 Faillissementsverzekering 14,5 14,6 0,1 

 Palliatieve zorgen 1,2 1,3 0,1 

 Welvaartsaanpassingen 0,0 21,8 21,8 

Strijd tegen de sociale fraude 0,0 -15,9 -15,9 

Beheers- en betalingskosten 90,0 103,5 13,5 

Externe overdrachten 2.253,9 2.367,8 113,9 

Andere 5,0 5,9 0,9 

Totaal 6.228,3 6.480,3 252,0 

Bron: Algemene Toelichting bij de ontwerpen van aangepaste staatsbegroting 2012 en 
Algemene toelichting bij de ontwerpen van staatsbegroting 2013. 

De uitgaven van het RSVZ-Globaal Beheer worden voor 2013 geraamd op 
6.480,3 miljoen euro, een stijging met 4,05% ten opzichte van de aangepaste begroting 
2012. De besparing door de nieuwe maatregelen voor de bestrijding van de sociale 
fraude is als een globaal bedrag in de begroting opgenomen (- 15,9 miljoen euro).  

De uitgaven voor prestaties (met inbegrip van het nog niet verdeelde bedrag voor de 
welvaartsaanpassingen) worden voor 2013 geraamd op 4.019 miljoen euro, een stijging 
met 3,60% ten opzichte van de aangepaste begroting 2012.  

RIZIV-Uitkeringen 

De uitgaven voor de uitkeringsverzekering van het RIZIV worden voor 2013 geraamd 
op 376,8 miljoen euro, een stijging met 1,13% ten opzichte van de aangepaste begroting 
2012. Er werd beslist om twee besparingsmaatregelen door te voeren:  

 een versterking van het project "Back to Work" door de procedures voor evaluatie 
en beslissing over de erkenning van de arbeidsongeschiktheid te hervormen 
(geraamde besparing: 1,5 miljoen euro); 
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 een nieuwe evaluatie van de kostprijs van de moederschapsuitkering en een 
verbetering van de controle en de preventie bij primaire arbeidsongeschiktheid 
(geraamde besparing: 1 miljoen euro). 

Zoals reeds opgemerkt in het hoofdstuk over de RSZ-Globaal Beheer, is de geraamde 
besparing voor het project "Back to Work" niet gebaseerd op objectiveerbare gegevens 
en is er geen detail beschikbaar voor de raming van de andere besparingen

202
  

De uitgaven voor pensioenen worden voor 2013 geraamd op 3.155,5 miljoen euro, een 
stijging met 3,25% ten opzichte van de aangepaste begroting 2012. Er werd rekening 
gehouden met de bijkomende uitgaven voor de gelijkstelling van de pensioenen van 
zelfstandigen met die van de werknemers (12 miljoen euro). Ook de aanpassing van de 
regeling voor de cumulatie van een pensioen met inkomsten uit arbeid na het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd leidt tot bijkomende uitgaven (geraamd 
op 15 miljoen euro). Die aanpassing houdt in dat de sanctieregeling wordt versoepeld 
en dat een onbeperkte cumulatie wordt ingevoerd voor wie een loopbaan heeft van 
ten minste 42 jaar.  

Volgens de meest recente ramingen van de RVP zal de kostprijs voor de 
pensioenbonus in het stelsel van de zelfstandigen in 2013 oplopen tot 69 miljoen euro. 
De ramingen houden rekening met een uitgave van 32 miljoen euro. Het Rekenhof 
merkt op dat de bijkomende kosten niet zijn opgenomen in de ramingen. In de 
ramingen voor de werknemerspensioenen is wel rekening gehouden met de nieuwe 
gegevens.  

In de ramingen is evenmin rekening gehouden met de minderuitgaven als gevolg van 
de pensioenhervorming waartoe naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2012 werd 
beslist en waarvan de weerslag voor de pensioenen van de zelfstandigen in 
december 2011 werd geraamd op 2,4 miljoen euro. Het Rekenhof stelt vast dat voor die 
raming geen recentere berekeningen beschikbaar zijn.  

5 RIZIV-Geneeskundige Verzorging 

De Ministerraad heeft de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering 
geneeskundige verzorging alsook de partiële doelstellingen

203
 vastgelegd op 

30 november 2012. 

De begroting van de geneeskundige verzorging (zonder de uitkeringen) bedraagt 
30.031,4 miljoen euro

204
 voor 2013 en is in evenwicht. Ze stijgt met 3,73% ten opzichte 

van de aangepaste begroting 2012
205

. 

 

202  Cf. punt 3.2.2 in dit verslag. 
203  Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 

14 juli 1994, artikel 40, §2. 
204  In de begrotingsnota ARGV 2012/114 van 10 december 2012 van het RIZIV is sprake van een bedrag van 

30.026 miljoen euro terwijl in de algemene toelichting een bedrag van 30.031,4 miljoen euro wordt vermeld 

(zie blz. 202-208). Het RIZIV heeft in zijn nota geen rekening gehouden met de maatregelen in verband met 

de solidariteitsbijdrage en heeft evenmin de gegevens in verband met de werkingsbegroting kunnen 

verwerken.  
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De regering houdt vast aan haar voornemen om de uitgaven voor geneeskundige 
verzorging in te dijken. De Ministerraad heeft aldus een pakket maatregelen 
afgesproken om enerzijds de uitgaven inzake prestaties voor geneeskundige 
verzorging met 361,7 miljoen euro te verminderen en anderzijds de eigen ontvangsten 
van het RIZIV met 17,2 miljoen euro op te trekken.  

5.1 Ontvangsten 

Tabel 16 - Begroting van het RIZIV geneeskundige verzorging: ontvangsten 2012 en 2013 (in miljoen 
euro) 

 Begroting 2012, 
aanpassing mei 

2012 

Begroting 2013 Verschil 

(2013-2012) 

Eigen ontvangsten 5.166,0 5.312,8 146,8 

Overdracht van de 

Globale beheren RSZ 

en RSVZ 

23.785,3 24.718,7 933,3 

Basisbedrag 22.202,1 23.136,5 934,4 

Alternatieve 
financiering 

1.456,5 1.451,8 -4,7 

Gemengde 
loopbanen 

126,8 130,4 3,6 

Totale lopende 
ontvangsten 

28.951,3 30.031,4 1.080,1 

Bronnen: Algemene Toelichting bij de begroting 2012 (april 2012) en ontwerp van 
Algemene Toelichting bij de begroting 2013 

De eigen ontvangsten omvatten 2.797,3 miljoen euro voor de eigen alternatieve 
financiering van het RIZIV (+ 2,88% ten opzichte van de aangepaste begroting 2012), 
982,5 miljoen euro voor de bijdragen gepensioneerden en persoonlijke bijdragen

206
 

(+ 2,00% ten opzichte van de aangepaste begroting 2012) en 1.533,1 miljoen euro voor 
de andere diverse ontvangsten (+ 3,32% ten opzichte van de aangepaste begroting 
2012).  

Na jaren van groei daalt de alternatieve financiering van het RIZIV via de globale 
beheren (-4,7 miljoen euro of - 0,32% ten opzichte van de aangepaste begroting 2012). 
Die evolutie is het gevolg van de regeringsbeslissing om de alternatieve financiering te 
verminderen als compensatie voor de besparingsmaatregelen en de maatregelen 
inzake het optrekken van de ontvangsten bij de opmaak van de begroting van de 
geneeskundige verzorging.  

                                                                                                                                                       

205  Document « Aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 – Algemene 

toelichting », april 2012. 
206  De begrotingsnota ARGV 2012/114 van 10 december 2012 van het RIZIV vermeldt respectievelijk een bedrag 

van 2.798,8 miljoen euro voor de alternatieve financiering en 974,4 miljoen euro voor de bijdragen. 
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Regeringsmaatregelen 

De regering heeft op het begrotingsconclaaf van november 2012 beslist de eigen 
ontvangsten van het RIZIV voornamelijk via de volgende maatregelen op te trekken:  

 een verhoging van de bijdragen ten laste van de farmaceutische sector ten belope 
van 9,1 miljoen euro;  

 de inning van de bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de 
solidariteitsbijdrage

207
 vanaf 2013 volgens de door de Europese Commissie 

geformuleerde aanbevelingen, die voor de ziekteverzekering 7,6 miljoen euro zou 
moeten opbrengen.  

5.2 Uitgaven 

Tabel 17 - Begroting van het RIZIV geneeskundige verzorging: uitgaven 2012 en 2013 (in miljoen 
euro) 

 Aangepaste 
begroting 2012  

 

Begroting 2013 Verschil (2013-
2012) 

Prestaties 
geneeskundige 
verzorging 25.627,4 26.676,6 1.049,2 

Administratiekosten 1.004,1 992,7 -11,4 

Overige uitgaven 2.319,8 2.362,1 42,3 

Totale lopende 
uitgaven 

28.951,3 30.031,4 1.080,1 

Bronnen: Algemene Toelichting bij de begroting 2012 (april 2012) en ontwerp van 
Algemene Toelichting bij de begroting 2013  

Bepaling van de globale begrotingsdoelstelling 

De wettelijke groeinorm voor de globale begrotingsdoelstelling was tot 2011 bepaald 
op 4,5% boven de gezondheidsindex. Die stijging werd becijferd op basis van de 
begrotingsdoelstelling van het voorgaande jaar. In tegenstelling tot de voorgaande 
jaren werd de begrotingsdoelstelling 2012 vastgesteld op basis van de 
uitgavenramingen 2012. De globale begrotingsdoelstelling van de verzekering 
geneeskundige verzorging werd aldus in de wet vastgelegd op 25.627,4 miljoen euro

208
. 

Voor 2013 is de groeinorm ten opzichte van die globale begrotingsdoelstelling 2012 
vastgelegd op 2%, verhoogd met de geschatte gezondheidsindex, zijnde 1,9% voor 
2013. Daar komt een bedrag van 40 miljoen euro bovenop dat bestemd is voor nieuwe 

 

207  De Europese Commissie heeft een reeks aanbevelingen geformuleerd over de bijdrage aan de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering en de solidariteitsbijdrage. Als die door België worden toegepast, genereert dat 

aanvullende ontvangsten en uitgaven.  
208  Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 

14 juli 1994, artikel 40. 
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jobs in de non-profitsector. De globale begrotingsdoelstelling van de verzekering 
geneeskundige verzorging voor 2013 beloopt bijgevolg 26.676,6 miljoen euro.  

De globale begrotingsdoelstelling 2013 stijgt bijgevolg met 4,09% ten opzichte van de 
globale begrotingsdoelstelling 2012.  

De op die manier berekende globale begrotingsdoelstelling 2013 stemt, op 4,6 miljoen 
euro na, overeen met de technische ramingen die het RIZIV in september 2012 had 
gemaakt. Bij ongewijzigd beleid zou er slechts ten belope van dat bedrag 
manoeuvreerruimte zijn geweest voor nieuwe initiatieven op basis van in september 
uitgevoerde berekeningen.  

Regeringsmaatregelen 

Naar aanleiding van het begrotingsconclaaf werden de technische ramingen van het 
RIZIV herzien om rekening te houden met de correcties en het uitstel van maatregelen 
die initieel in 2013 waren gepland. De Ministerraad heeft beslist de uitgaven van het 
RIZIV-Geneeskundige Verzorging te verminderen. Die twee aspecten hebben ertoe 
geleid dat de uitgaven bij het RIZIV globaal gezien met 361,7 miljoen euro dalen. Die 
daling bestaat enerzijds uit een bedrag van 346,1 miljoen euro dat moet worden 
gerealiseerd in het raam van de globale begrotingsdoelstelling en anderzijds uit een 
bedrag van 15,6 miljoen euro te realiseren op uitgaven in de geneeskundige verzorging 
buiten de begrotingsdoelstelling. Daar komen nog besparingsmaatregelen inzake de 
werkingskosten van het RIZIV bovenop.  

In vergelijking met de geraamde voorlopige realisaties voor 2012
209

 stijgen de in 2013 
geraamde uitgaven die in aanmerking zijn genomen in de globale 
begrotingsdoelstelling, met 4,44% rekening houdend met de 
besparingsmaatregelen

210
. Die groei ligt iets lager dan de stijging van de uitgaven 

inzake geneeskundige verzorging in 2012 (naar schatting 4,72%
211

). 

Tot de maatregelen die de regering heeft genomen om de stijging van de in de 
begrotingsdoelstelling van de geneeskundige verzorging vervatte uitgaven te 
beperken, behoren voornamelijk de volgende besparingen:  

 106,3 miljoen euro aan besparingen op medische erelonen (o.a. 82,3 miljoen euro 
dankzij een beperking van de indexering in de sectoren klinische biologie, 
medische beeldvorming en andere bijzondere verstrekkingen); 

 84,8 miljoen euro in de farmaceutische sector (waaronder een besparing van 53 
miljoen euro ingevolge de algemene prijsvermindering met 1,95% bij de 
terugbetaalde specialiteiten vanaf 1 april 2013, een besparing van 13,3 miljoen euro 
dankzij de aanpassing van de terugbetaling aan de aangewende dosis, een 

 

209  Nota ARGV 2012/073 Algemene raad van het RIZIV van 18 september 2012 ; de uitgaven 2012 worden op 

25.211,8 miljoen euro geraamd. 
210  Nota ARGV 2012/114 Algemene raad van het RIZIV van 10 december 2012. De uitgaven 2013 worden geraamd 

op 26.330,4 miljoen euro, d.i. een stijging met 1.118, 7 miljoen euro. 
211  Nota ARGV 2012/073 Algemene raad van het RIZIV van 18 september 2012. De uitgaven 2011 worden 

geraamd op 24.077,9 miljoen euro en die van 2012 op 25.211,8 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging 

met 1.136,9 miljoen euro.  
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besparing van 11,3 miljoen euro ingevolge de invoering van een 
"terugbetalingsplafond" voor verschillende geneesmiddelen); 

 57,5 miljoen euro ingevolge het uitstellen van maatregelen waartoe vroeger werd 
beslist maar die niet zullen worden uitgevoerd in 2013 (maatregelen « globaal 
medisch dossier », « zorgtraject » en « menselijke weefsels »); 

 27,7 miljoen euro ingevolge het uitstel, tot ergens in 2013 of 2014, van de 
inwerkingtreding van nog niet uitgevoerde maatregelen die in de technische 
ramingen 2013 van het RIZIV aanwezig zijn (de gereserveerde bedragen), en 
ingevolge de achterstand bij het tenuitvoerleggen van besparingsmaatregelen; 

 25 miljoen euro in de ziekenhuissector, waaronder 10 miljoen euro voor de 
herziening van de financiering van de dialyse en 10 miljoen euro voor de 
vermindering van de thesaurie die noodzakelijk is om de kosten van kredieten op 
korte termijn te dekken; 

 24,2 miljoen euro in de andere sectoren van de geneeskundige verzorging 
(19,4 miljoen euro voor de implantaten en 4,7 miljoen op plasmaproducten); 

 10 miljoen euro bij wijze van vermindering van het aan het Fonds voor de 
Medische Ongevallen toegekend budget.  

De administratiekosten
212

 van het RIZIV worden overigens met 13,4 miljoen euro 
verminderd en het budget van de financiële middelen van de ziekenhuizen met 2,1 
miljoen euro.  

Het Rekenhof stelt vast dat voor een groot deel van de door de regering besliste 
besparingsmaatregelen nieuwe procedures moeten worden ingevoerd of bestaande 
procedures moeten worden aangepast of dat er een wettelijke grondslag voor moet 
worden gecreëerd. De maatregelen worden op verschillende tijdstippen van kracht. Er 
zal een regelmatige controle moeten worden uitgevoerd op de invoering en de 
toepassing van de besparingsmaatregelen, alsook op de verwachte onderbenutting 
(vermindering van het verbruik en bevriezing van gereserveerde bedragen).  

Alhoewel het RIZIV reeds over verschillende systemen voor de opvolging van de 
begrotingsuitgaven beschikt

213
, zullen er frequenter controles moeten worden 

uitgevoerd om de resultaten van zo nabij mogelijk op te volgen en in voorkomend 
geval corrigerende maatregelen te nemen om de regeringsbeslissingen in acht te 
kunnen nemen.  

Het bedrag van de wettelijke norm: toepassing van de gezondheidsindex 

Bij de vaststelling van de begrotingsdoelstelling werd uitgegaan van een 
indexeringsmassa van 496,7 miljoen euro op basis van een gezondheidsindex van naar 
schatting 1,9%. Volgens de technische ramingen van het RIZIV van september 2012 
zou het resultaat van de indexering van de tarieven, prijzen en terugbetaling in de 

 

212  De administratiekosten van het RIZIV hebben betrekking op uitgaven inzake geneeskundige verzorging die 

niet vervat zijn in de globale begrotingsdoelstelling. 
213  Met name : het systeem van de permanente audit van het RIZIV en het mechanisme voor de opvolging van de 

uitgaven via een knipperlichtsysteem (dat waarschuwt voor een risico op overschrijding van een partiële 

begrotingsdoelstelling).  
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begroting van de geneeskundige verzorging van 2013 slechts 375,7 miljoen euro 
bedragen, wat neerkomt op een verschil van 121,0 miljoen euro

214
.  

 

 

214  RIZIV, nota Commissie voor Begrotingscontrole 2012/258 corr van 21 september 2012. 
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