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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met 
het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de 
Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals 
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse 

Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende 
het gebruik van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht 

Aanvrager Minister-president Rudi Vervoort 

Aanvraag ontvangen op 20 juli 2022 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - 

Fiscaliteit - Financiën  

Advies aangenomen door de Raad van Bestuur 

op 

26 september 2022 

Advies bekrachtigd door de Plenaire 

vergadering op 

20 oktober 2022 
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Vooraf 
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord regelt de verhoudingen tussen de partijen, het bepaalt hun 
verantwoordelijkheden bij het gebruik van de financiële steun die België uit de Faciliteit voor Herstel 
en Veerkracht krijgt toegewezen en het beschrijft de daarop betrekking hebbende procedures. De 
volgende elementen kunnen worden opgemerkt. 

De partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen van het Plan die onder hun 

bevoegdheden vallen. Zij moeten onafhankelijke audits van de systemen en handelingen laten 

uitvoeren. 

Het Interfederaal Opvolgingscomité van het Plan bereidt de betalingsaanvragen voor, op basis van de 

bijdragen van de partijen met betrekking tot de bevoegdheden die hen aanbelangen. Deze 

betalingsaanvragen worden vervolgens ter goedkeuring aan de Interministeriële Conferentie (IMC) 

voorgelegd, voordat ze naar de Europese Commissie (EC) worden gestuurd. 

De aan België toegewezen financiële middelen worden op basis van een beslissing van het 

Overlegcomité tussen de partijen verdeeld. 

De betalingsschijven die overeenkomen met de door de Europese Commissie goedgekeurde evaluaties 

van de betalingsaanvragen worden gestort aan de federale staat, die ze volgens de overeengekomen 

verdeling aan de andere partijen doorstort. Betalingsschijven kunnen geheel of gedeeltelijk worden 

opgeschort indien de EC in het kader van haar evaluatie vaststelt dat niet alle of een deel van de 

doelstellingen werden behaald. Indien de partijen corrigerende maatregelen nemen en deze door de 

EC worden gevalideerd, worden de geschorste betalingen aan de betrokken partijen doorgestort. 

Indien gevallen van fraude, corruptie, belangenconflicten, dubbele financiering of ernstige schending 
van een verplichting uit hoofde van het financieringsakkoord tussen de EC en België worden 
vastgesteld, kan het bedrag van de Europese steun evenredig worden verminderd en kan de 
terugvordering van elk aan de begroting van de Europese Unie verschuldigd bedrag worden geëist. Het 
is aan de verantwoordelijke partijen om de nodige maatregelen voor een dergelijke terugvordering te 
nemen. 

Advies 

Brupartners neemt akte van het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het 

samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het 

Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige 

Gemeenschap betreffende het gebruik van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht. 

Brupartners vraagt om ervoor te zorgen dat de diensten van de Inspectie van Financiën die zullen 

worden belast met de controle van de projecten die de Brusselse regering in het kader van de Faciliteit 

voor Herstel en Veerkracht indient, over de nodige menselijke middelen zouden beschikken om hun 

nieuwe auditopdrachten tot een goed einde te brengen.  

Daarnaast vraagt Brupartners om ervoor te zorgen dat het personeel van de Inspectie van Financiën 

dat deze audits zal uitvoeren, de gepaste opleidingen zou krijgen om zijn nieuwe opdrachten uit te 

voeren. 
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