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1.1

WAAROM EEN GROENE OLO UITGEVEN

Om de wereldwijde milieuproblemen aan te pakken zijn enorme investeringen nodig.
Die moeten minstens gedeeltelijk worden gefinancierd door de schuldkapitaalmarkten. Recente marktontwikkelingen op het gebied van groene obligaties hebben aangetoond dat het mogelijk is om:
•
•
•

steeds grotere delen van de wereldwijde kapitaalmarkten aan te spreken voor
het financieren van groene projecten,
particuliere beleggingen te mobiliseren en grotere beleggingsvolumes aan te
wenden voor de energie- en milieutransitie,
een nieuw financieel ecosysteem op gang te brengen waarin een rol is weggelegd voor onder meer uitgevers van groene obligaties, die verdieping en
liquiditeit in de markt brengen, en voor sociaal verantwoorde beleggers, die
specifieke groene-obligatiefondsen opstarten. De groene-obligatiemarkt is
een efficiënt middel om de financiële sector er beter van bewust te maken
dat er op het gebied van milieuproblemen dringend actie moet worden ondernomen.

België is een belangrijk emittent in de Europese kapitaalmarkten – vooral in de euromarkt– maar is minder prominent aanwezig in de groeiende groene-obligatiemarkt.
Belgische obligatie-emittenten en institutionele beleggers zijn in dit nieuwe en snelgroeiende marktsegment ondervertegenwoordigd.
Door een eerste groene obligatie uit te geven, krijgt België de kans om:
• te bewijzen dat het zich krachtig inzet om de wereldwijde milieuproblemen
aan te pakken,
• het onaangeboorde marktgroeipotentieel te benutten om middelen te verwerven voor het klimaat- en milieubeleid en
• een leidersrol te spelen in de uitbouw van de groene-obligatiemarkt in België en de rest van de wereld. De groene OLO kan voor de Belgische groeneobligatiemarkt een keerpunt zijn. Hij kan de weg effenen voor eventuele
openbare en particuliere emittenten door te zorgen voor een brede, liquide

1

Minister van Leefmilieu, Gap Report 2017 van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties
(UNEP), Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC)
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benchmark en door de vraag van Belgische retailbeleggers die hiervoor in
aanmerking komen, te stimuleren.

Wat dat laatste betreft, is het bemoedigend dat er na de uitgave van de groene OLO
in België heel wat initiatieven werden genomen: in 2018 gaf Vlaanderen een duurzame obligatie ter waarde van 500 miljoen euro uit en kwam het Waalse Gewest met
een eigen groene obligatie van 1 miljard euro. Bovendien kondigde de vertegenwoordiger van de Belgische financiële sector Febelfin begin 2019 een nieuw kwaliteitslabel
aan voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Dat is bedoeld om
maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten zowel kwalitatief als
kwantitatief naar een hoger niveau te tillen en de principes ervan algemeen ingang te
laten vinden in traditionele financiële producten.

1.2

HET BELGISCHE MILIEUBELEID

Het Belgische milieubeleid is gericht op het aanpakken van de actuele wereldmilieuproblemen. België laat zich daarbij inspireren door de inspanningen van de internationale gemeenschap om aan die problemen het hoofd te bieden. Hoewel ze met elkaar
verband houden, kunnen we grosso modo drie afzonderlijke problemen onderscheiden:
• Klimaatverandering
• Behoud van de biodiversiteit
• Instandhouding van natuurlijke rijkdommen

1.2.1. KLIMAATVERANDERING
De totale broeikasgasuitstoot is sinds 1990 voortdurend toegenomen en bereikte in
2016 ongeveer 51,9 gigaton aan CO2-equivalenten (GtCO2e)1.
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Na jaren van onderhandelen werd in 2015 de Overeenkomst van Parijs goedgekeurd.
Dat was het eerste uniforme en wettelijk bindende antwoord op dat gevaar. De langetermijndoelstellingen van die Overeenkomst zijn: “de stijging van de wereldwijde

gemiddelde temperatuur ruim onder 2 °C te houden ten opzichte van het pre-industriële niveau en ernaar te blijven streven de stijging te beperken tot 1,5 °C” , de
veerkracht voor klimaatverandering te bevorderen en geldstromen in lijn te brengen
met de twee hogervermelde doelstellingen. Om dit temperatuurdoel in de toekomst
te bereiken, is een snelle en sterke vermindering van de uitstoot nodig. Daarom moet
België tegen 2050 koolstofneutraal zijn.

Bij het afronden van de Overeenkomst van Parijs legden alle partijen die bij de Overeenkomst betrokken waren hun nationaal bepaalde bijdragen voor (Nationally Determined Contributions – NDC). Ook als de (on)voorwaardelijke NDC’s tegen 2030 volledig worden uitgevoerd en er daarna gelijkaardige maatregelen worden genomen,
zal de temperatuur tegen 2100 nog altijd met ongeveer 3 °C stijgen. Aangezien het
aantal unieke en reeds bedreigde systemen en de risico’s op extreme weersverschijnselen door de bijkomende opwarming zullen toenemen, zijn extra inspanningen vereist.
België stelde geen eigen NDC voor, maar moet zich houden aan de doelstellingen die
voor de Europese Unie als geheel zijn vastgelegd (-20% tegen 2020, minstens -40%
tegen 2030 in vergelijking met 1990). Die doelstellingen werden daarna binnen de
Europese Unie herverdeeld over enerzijds de industriesectoren die door het Europese
emissiehandelssysteem (ETS) worden gereglementeerd en anderzijds de niet-ETSsectoren, waarvoor de nationale regeringen van de lidstaten zelf emissieverlagende
maatregelen moeten toepassen. In België gelden voor de niet-ETS-sectoren de volgende doelstellingen:

1

Derde Federaal Milieurapport 2019, p. 10; www.klimaat.be

Uit de volgende grafiek1 blijkt dat België wel op koers zit om zijn doelstelling voor
2020 te behalen, maar dat er significante bijkomende maatregelen nodig zijn om de
doelstelling voor 2030 te bereiken.
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1.2.3. INSTANDHOUDING VAN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN

1.2.2. BEHOUD VAN DE BIODIVERSITEIT
In de voorbije vijftig jaar is de biodiversiteit er sneller op achteruitgegaan dan in alle
periodes van de menselijke geschiedenis die eraan voorafgingen. Zonder nieuw beleid
zal een op de tien planten- en diersoorten tegen 2050 mogelijk uitgestorven zijn. Er
zijn veel factoren die de biodiversiteit onder druk zetten: verandering in landgebruik
(bv. landbouw, bosbouw, ontwikkeling van infrastructuur), versnippering van natuurlijke habitats, invasie door uitheemse soorten, overexploitatie en overconsumptie (bv.
overbevissing); vervuiling (meststoffen, pesticiden) en klimaatverandering.
België past verschillende verdragen of wetten voor het behoud van de biodiversiteit
toe via EU-verordeningen en/of nationale wetgeving, zoals het strategisch plan 20112020 van het Biodiversiteitsverdrag, het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de verdeling van voordelen, de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES),
de EU-verordening over invasieve uitheemse soorten (IAS), Natura 2000 (Vogel- en
Habitatrichtlijn).

Daarnaast heeft het niet-duurzaam gebruik van grondstoffen geleid tot grote
schaarste. Het heeft ook een klimaatverandering en grootschalige milieuschade teweeggebracht. In de EU alleen al gaat er ongeveer 600 miljoen ton aan materiaal
verloren dat zou kunnen worden gerecycleerd of hergebruikt.
Wat de luchtkwaliteit betreft, worden jaarlijks ongeveer 3,7 miljoen gevallen van
vroegtijdige sterfte toegeschreven aan luchtvervuiling.
Het Belgische circulaire-economiebeleid is bedoeld om de natuurlijke
rijkdommen te beschermen, maar wil tezelfdertijd mogelijkheden creëren om de economie te stimuleren en bij te dragen aan innovatie, nieuwe businessmodellen, groei
en jobcreatie. Met dat doel worden er inspanningen geleverd om de waarde van producten en materialen zo lang mogelijk in het economisch systeem te behouden (de
cirkel sluiten) door: (1) producten langer te gebruiken, (2) (producten en onderdelen)
te hergebruiken; (3) meer en beter te recycleren.
Het Belgische luchtkwaliteitsbeleid is erop gericht de negatieve impact van luchtvervuiling op de gezondheid te halveren en daarbij de EU-richtlijn betreffende luchtverontreiniging (NEC-richtlijn 2016/2284) en de richtlijn over het beperken van de emissies van middelgrote stookinstallaties (2016/2284) te volgen.
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, zijn er uitgaven nodig in de volgende
groene sectoren:
• Duurzaam vervoer
• Energie-efficiëntie
• Hernieuwbare energie
• Circulaire economie (inclusief afval- en waterbeheer)
• Levende natuurlijke rijkdommen en landgebruik
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DE GROENE OLO: MIJLPALEN

•De Federale Regering kondigt de intentie aan om een Groene OLO uit te geven.

•Een interministeriële werkgroup bereidt het groene OLO-raamwerk voor en identificieert de in aanmerking komende groene uitgaven.

•Na de roadshow wordt de Groene OLO voor een bedrag van EUR 4.5 md uitgegeven.

•In het financieringsplan voor 2019, kondigt het Federaal Agentschap van de Schuld een tap aan van de Groene OLO ter hoogte van EUR 1.8 md tot 2.3
md.

•De Groene OLO wordt voor de eerste keer getapt voor een bedrag van EUR 958 mn.

•Publicatie van het allocatierapport.

•Het impact rapport zal worden gepubliceerd.

2018
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SYNDICATIE
Het Federaal Agentschap van de Schuld organiseerde eerst een pan-Europese roadshow voor belangstellende beleggers en NGO’s. Daarna, op vrijdag 23 februari 2018,
kondigde het de eerste groene OLO aan. De benchmark heeft dezelfde kenmerken als
een standaard OLO en moet beantwoorden aan de hoogste normen die er in de
groene-obligatiemarkt bestaan.
De orderboeken werden geopend op maandagvoormiddag 26 februari 2018 en weer
gesloten om 12.45 uur Brusselse tijd. De biedingen klokten af op meer dan 12,7 miljard euro in totaal (waarvan 950 miljoen euro interest voor Joint Lead Managers) en
er werd 4,5 miljard euro toegewezen. Tijdens de roadshow was aangekondigd dat 4,5
miljard euro de maximaal mogelijke omvang van de uitgifte was, rekening houdend
met de uitgaven die de Belgische federale staat had geïdentificeerd als in aanmerking
komende groene uitgaven.

De prijs van de transactie werd vastgesteld op basis van 14 basispunten onder midswaps (m/s-14 bps), een rendement van 1,289%. Dit betekende een verschil van 1,5
basispunten ten opzichte van de mid-swap spread, geïnterpoleerd op basis van OLO’s
2031 en 2037, wat veel zegt over de kwaliteit van het boek.
Met meer dan 150 deelnemende partijen was de vraag naar het orderboek van hoge
kwaliteit. Die vraag werd aangestuwd door zowel duurzame (SRI) als conventionele
beleggers. Dit is een erkenning dat de groene OLO erin is geslaagd de OLO-kenmerken
en de groene-marktkenmerken te combineren.
Wat het type beleggers betreft, waren fondsbeheerders goed voor 33% van de transactie, gevolgd door centrale banken en officiële instellingen (26%) en pensioenfondsen (16%).
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AWARDS

In september 2018 kreeg het Koninkrijk België van Global Capital de EMEA Green/SRI Bond Deal of the Year award

In maart 2019, tijdens de vierde uitgave van de Annual
Green Bond Pioneer Awards, maakte het Climate Bonds Initiative de winnaars van de GBPA’s bekend. Het CBI reikte
twee prijzen uit aan België:

Largest single bond to a trillion market
Largest new issuer to a trillion market

2018
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GROENE OLO-RAAMWERK

1

Use of Proceeds

2

Projectevaluatieen -selectieproces

3

•
•
•
•
•
•
•
•

In aanmerking komende groene uitgaven met betrekking tot een groot aantal activa, in lijn met de rol van de staat en bedoeld voor verschillende begunstigden: gezinnen, bedrijven, lokale besturen en overheidsorganen.
Er werden vijf groene sectoren gedefinieerd: duurzaam vervoer, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, circulaire economie en levende natuurlijke rijkdommen en landgebruik.
Investeringsuitgaven, werkingsuitgaven en fiscale uitgaven komen in aanmerking.
De selectie van in aanmerking komende groene uitgaven wordt elk jaar beheerd door een interministeriële werkgroep.
De selectie moet representatief zijn voor de opdrachten van de federale staat en in lijn zijn met de federale begroting.
Elke FOD (Federale Overheidsdienst) is verantwoordelijk voor het vinden van in aanmerking komende groene uitgaven.
In het selectieproces is een mechanisme ingebouwd om uitgaven van een aantal geselecteerde sectoren uit te sluiten (fossiele brandstoffen, wapens, nucleaire activiteiten, grootschalige waterkrachtontwikkelingen).
Groene uitgaven die andere Belgische instanties eventueel zelf willen gebruiken om hun eigen groene obligaties uit te geven,
zijn uitgesloten.

Management of Proceeds

•
•

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal de allocatie van de obligatieopbrengst opvolgen.
In aanmerking komende groene uitgaven van het vorige en het lopende jaar zijn inbegrepen.

4

•

België verbindt zich ertoe om twee rapportniveaus te verschaffen:
o Het beheer en de allocatie van de obligatieopbrengst.
o De beoordeling van de milieu-impact van in aanmerking komende groene uitgaven.

Externe controle

•
•

Sustainalytics geeft vooraf een Second Party Opinion over het groene OLO-raamwerk.
De allocatietabel zal door een onafhankelijk auditkantoor worden gecontroleerd.

Reporting
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verband wordt gelegd tussen enerzijds het bedrag dat aan een bepaald begrotingsprogramma mag worden uitgegeven of dat aan specifieke derde partijen mag worden betaald en anderzijds bepaalde federale inkomsten.
De minister van Begroting houdt toezicht op de dagelijkse uitvoering van de
federale begroting. Hij wordt daarin bijgestaan door de Inspectie van Financiën, die voor rekening van ministers verantwoordelijk is voor de administratieve en begrotingscontrole, die onderzoek en audits verricht en advies uitbrengt over het administratieve, financiële en begrotingsbeleid.
Het Rekenhof controleert voor rekening van het parlement en ex-post de
overheidsfinanciën op het federale en subfederale niveau.
Na elk kalenderjaar en voor 30 juni legt de minister van Begroting de algemene rekening van de federale regering van het vorige jaar ter goedkeuring
voor aan het parlement. In die jaarrekening zijn alle inkomsten en uitgaven
van de staat opgenomen.

METHODE

1.5.1. SELECTIE VAN IN AANMERKING KOMENDE GROENE
UITGAVEN
De selectie van in aanmerking komende groene uitgaven wordt onder toezicht van de
eerste minister jaarlijks gekeurd door een interministeriële werkgroep, die gecoördineerd wordt door het Federaal Agentschap van de Schuld, de minister van Leefmilieu
en de FOD Financiën. Elke overheidsdienst bepaalt binnen zijn eigen actieterrein welke
groene uitgaven er mogelijk zijn en brengt daarover verslag uit aan de werkgroep. De
selectie is voorbereid op basis van de toekenningsvoorwaarden, zoals uiteengezet in
het groene OLO-raamwerk.

Uitgebreide toelichting over het begrotingsproces in België, de rollen van de
verschillende betrokken partijen en het Rekenhof is (in het Nederlands en
Frans) te vinden op de algemene website1.
Ook de recentste jaarbegrotingen staan op die website.

De emissie van 2018 werd grondig voorbereid. De uitgaven die uiteindelijk werden
gekozen, komen dan ook grotendeels overeen met de uitgaven die tijdens de beleggersroadshow van februari 2018 werden voorgesteld.

In dit allocatierapport worden de bedragen die de federale regering in een
gegeven jaar daadwerkelijk voor elke geselecteerde begrotingspost heeft betaald, als uitgaven beschouwd. Er staat in vermeld onder welke begrotingsposten de uitgaven werden begroot en voor welke bedragen er binnenin die
programma’s in aanmerking komende groene uitgaven werden geïdentificeerd.

1.5.2. TYPE IN AANMERKING KOMENDE GROENE UITGAVEN
De volgende drie typen uitgaven werden aangemerkt als in aanmerking komende
groene uitgaven: begrotingsuitgaven, fiscale uitgaven en investeringen door overheidsorganen. Voor elk type werd er een specifieke methode op punt gesteld om de
bedragen die beantwoorden aan de selectiecriteria van het groene OLO-raamwerk te
traceren. In de regel verwijzen we, waar mogelijk, naar openbare informatie over die
bedragen en waar die informatie te vinden is. Waar nodig wordt de methode meer in
detail beschreven in de rubriek individuele uitgaven verder in dit document.
•

Federale begrotingsuitgaven: De federale algemene uitgavenbegroting
met alle begrotingsuitgaven voor het volgende jaar wordt jaarlijks, voor de
start van het kalenderjaar, ter stemming aan het parlement voorgelegd. Voor
gewone (limitatieve) vastleggingskredieten worden de bedragen die de federale regering aan elk begrotingsprogramma mag uitgeven in deze toekomstgerichte begroting beperkt. In uitzonderlijke gevallen wordt er gewerkt met
variabele kredieten of toegewezen middelen, waarbij een rechtstreeks
1

http://www.budgetfederal.be

2018

•

Fiscale uitgaven: Een aantal fiscale uitgaven wordt als in aanmerking komende groene uitgaven beschouwd. Een fiscale uitgave wordt omschreven
als “een minderontvangst wegens fiscale tegemoetkomingen voortvloeiend

uit een afwijking van het algemeen stelsel van een gegeven belasting ten
voordele van zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale,
culturele, ... activiteiten en die kan worden vervangen door een rechtstreekse
betoelaging."

De Administratie Beleidsexpertise en -Ondersteuning van de FOD Financiën
leverde gedetailleerde analyses aan om de omvang van die fiscale uitgaven
te ramen. Aangezien een belastingcyclus vaak meerdere jaren duurt (normaal
gezien drie jaar voor de personenbelasting en vier jaar voor de vennootschapsbelasting), is de uiteindelijke raming van de fiscale uitgaven pas met
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enige vertraging beschikbaar. Statistieken worden berekend op basis van de
belastingaangiftes beschikbaar op de 30e Juni van elk jaar. Daarom wordt in
dit document voor elke begrote fiscale uitgave van een gegeven jaar gewerkt
met de recentste raming op basis van de beschikbare historische gegevens.
Zolang de raming van de fiscale uitgaven niet definitief is, wordt ze het jaar
erna vervangen door een recentere raming en uiteindelijk door de definitieve
cijfers wanneer die eenmaal beschikbaar zijn.
De geraamde fiscale uitgaven worden elk jaar gepubliceerd in de bijlage bij
de federale middelenbegroting, de ‘Inventaris van de vrijstellingen, aftrekken
en verminderingen die de ontvangsten van de staat beïnvloeden’ 1.

•

2018

Dat stappensysteem geeft voldoende zekerheid dat de opbrengst van de groene OLO
toegewezen wordt aan geselecteerde en betaalde in aanmerking komende groene
uitgaven. Als de ramingen van het vorige jaar gecorrigeerd worden, dan zal dat in het
volgende allocatierapport worden gepubliceerd.

Investeringen door overheidsorganen: De overheidsorganen waarvan
de investeringen worden beschouwd als in aanmerking komende groene uitgaven (FPIM en BIO-Invest) schrijven en publiceren hun eigen jaarverslag2.
We gebruikten de rapporten van die overheidsorganen en werkten met de
effectief tijdens het jaar geïnvesteerde bedragen, dus op basis van werkelijke
uitgaven en niet op basis van vastleggingen.

1.5.3. ALLOCATIEPROCES
De feitelijke allocatie van de opbrengst van de obligatie-emissie aan de geselecteerde
in aanmerking komende groene uitgaven verloopt in stappen:
•
•

•

eerst worden alle in aanmerking komende groene uitgaven van 2017 en 2018
verzameld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ramingen (E) en bevestigde bedragen (F);
vervolgens wordt het bedrag van de uitgifte van 2018 (4,5 miljard euro) toegewezen aan de uitgaven van 2017, waarbij er gerekend wordt met 95% van
alle bevestigde bedragen en 75% van de geraamde bedragen. Door toepassing van dat percentage hoeven er achteraf geen correcties te gebeuren
mochten de uiteindelijke fiscale uitgaven toch lager uitvallen dan de ramingen.
in een laatste stap wordt het resterende deel van het bedrag van de uitgifte
(opnieuw rekening houdend met 95% van de bevestigde bedragen en 75%
van de geraamde bedragen) proportioneel toegewezen aan de uitgaven van
2018.

1

https://finance.belgium.be/en/figures_and_analysis/figures/federal_tax_expenditures_report.

2

http://www.bio-invest.be/en/library/annual-report/category/2.html en http://www.sfpifpim.be/en/publications
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De volgende in aanmerking komende groene uitgaven werden geïdentificeerd volgens
de procedure beschreven in het vorige hoofdstuk.

2.1

FEDERALE BEGROTINGSUITGAVEN:

2018

Die investeringen passen in de plannen van de regering om de overstap naar duurzaam vervoer in België te bevorderen. Een uitgebreider aanbod van spoorwegdiensten
moet ervoor zorgen dat de auto minder wordt gebruikt en dat pendelaars en recreatiereizigers hun gedrag veranderen.
Uit het activiteitenverslag van de NMBS blijkt dat het aantal binnenlandse reizigers in
de voorbije jaren sterk is toegenomen. In 2017 en 2018 werden respectieve groeicijfers van 3,6% en 3,7% opgetekend1.

2.1.1. SUBSIDIES AAN DE NMBS
Evolutie van het aantal binnenlandse reizigers

De federale regering draagt uit haar jaarlijkse begroting bij aan de opdracht van de
NMBS, namelijk het uitbaten van de Belgische spoorwegen. De subsidies die worden
betaald onder de federale begrotingsposten 33 51 10 31.22.02 en 33 51 10 31.22.18
dienen voor allerlei exploitatiekosten. Het groene OLO-raamwerk erkent slechts een
subgroep van twee grote categorieën als in aanmerking komende groene uitgaven:
•
•

de vergoeding die de NMBS jaarlijks aan Infrabel betaalt voor het gebruik van
de spoorweginfrastructuur waarop ze haar vervoerdiensten aanbiedt;
de kosten voor onderhoud en herstelling van het eigen rollend materieel van
de maatschappij.

Die uitgavencategorieën worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag van de NMBS,
dat te vinden is op hun website1.
In aanmerking komende uitgaven in euro

Infrastructuurvergoeding
Kosten rollend materieel

2017
660.523.000
90.017.000

2018
689.750.000
93.790.000

2.1.2. SUBSIDIES AAN DE NMBS (INVESTERINGSPROGRAMMA)
Naast enkele categorieën van terugkerende exploitatiekosten worden ook grote investeringsprogramma’s van de NMBS met federale overheidssubsidies gefinancierd.
Die zijn terug te vinden onder de federale begrotingsposten 51 11 51.11.01, 33 51 11
51.11.02 en 33 51 11 51.11.04.

1

https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/enterprise/publications/

in miljoen reizigers
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221.3

222.3
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Een deel van de bovengenoemde begrotingsprogramma's werd weerhouden als in
aanmerking komende groene uitgaven voor zover de bedragen daadwerkelijk door de
NMBS tijdens de respectieve begrotingsjaren geïnvesteerd werden. Meer specifiek
werden investeringen in de volgende drie categorieën geselecteerd.
•
•
•

rollend materieel;
klantonthaal (vooral stationsgebouwen, parkeerterreinen en veiligheid);
onderhoud van bovenstaande.
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2018

Voorbeelden van dergelijke investeringen: (1) de aankoop van M7-dubbeldekrijtuigen
om de capaciteit van de drukste lijnen te verhogen; (2) grote werken aan meerdere
treinstations (zoals Bergen, Brussel-Noord, Mechelen, Aalst) en investeringen in de
eigen werkplaatsen van de NMBS (CW Mechelen, TW Oostende, PW Melle, CW Salzinnes); (3) investeringen om de reizigersinformatie te verbeteren.
De selectie van de bedragen van de in aanmerking komende groene uitgaven is gebaseerd op gedetailleerde boekhoudgegevens van de NMBS.
In aanmerking komende uitgaven in euro

Rollend materieel
Klantonthaal
Onderhoud

2017
222,804,000
98.921.000
92.131.000

2018
164,997,000
95.806.000
86.117.000

2.1.3. SUBSIDIES AAN INFRABEL (INVESTERINGSPROGRAMMA)
Figuur 1. M7 dubbeldektrein.

Infrabel is de uitbater van het Belgische spoorwegnet. De federale regering betaalt
een jaarlijkse bijdrage aan het investeringsprogramma van Infrabel onder de begrotingsposten 33 51 11 51.11.51 en 33 51 11 51.11.52.
Die federale investeringsbijdragen aan de spoorweginfrastructuur en aan het Europese veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System) worden volledig in
aanmerking genomen.
In aanmerking komende uitgaven in euro

Spoorweginfrastructuur
Investering in ETCS

2017
485.257.000
317.875.000

2018
458.869.000
320.006.000

Komen in aanmerking als groene uitgaven:
•

Figuur 2. Werkplaats te Melle.

•

investeringen in de veiligheid van het spoor, zoals de uitrol van het ETCSsysteem over de volledige infrastructuur en de afschaffing van een aantal
gelijkgrondse kruisingen;
investeringen in het onderhoud van het spoorwegnet (sporen, bovenleidingen, seininrichting) en tot slot
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investeringen in capaciteitsuitbreiding, zoals een nieuwe ringspoorlijn in Mechelen, de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge en
het Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel.

Hogervermelde uitgaven in verband met het spoorvervoer passen in de plannen van
de regering om het spoor aantrekkelijker te maken en de overstap naar duurzaam
vervoer te bevorderen. Dit is volledig in lijn met het groene OLO-raamwerk.

2.1.4. FEDERALE STEUN AAN OFFSHORE WINDMOLENPARKEN
De kosten voor het ontwikkelen van windmolenparken voor de kust van de Noordzee
worden ondersteund door middel van een toeslag die wordt betaald door de stroomverbruikers. Om te vermijden dat die toeslag onrendabel hoog wordt, voerde de federale regering een systeem in waardoor de toeslag degressief wordt en onder een
bepaald plafond blijft.
Op die manier verleent de federale regering steun aan de ontwikkeling van een hernieuwbare energievoorziening.
Die tegemoetkoming gebeurt door middel van betalingen aan de CREG (Commissie
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) in de vorm van zogenoemde toewijzingen uit de federale begroting. Die zijn terug te vinden onder de begrotingsposten 66.82.B en 66.83.B Onder die posten staan er nog aan aantal andere betalingen
aan de CREG. De volgende bedragen zijn betalingen met betrekking tot het ondersteuningsmechanisme van de offshore windmolenparken.
In aanmerking komende uitgaven in euro

Offshore windmolenparken

2017
74.380.000

2018
116.970.000

2.1.5. BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De visie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (OS) op de actuele wereldmilieuproblematiek is gebaseerd op de wet ontwikkelingssamenwerking. Die wet zegt
dat de dienst bij al zijn activiteiten rekening moet houden met de bescherming van
1

https://www.oecd.org/dac/environment-development/%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf

2018

het milieu en de natuurlijke rijkdommen en met de strijd tegen klimaatverandering,
woestijnvorming en wereldwijde ontbossing.
Het milieubeleid van de dienst werd in 2014 vernieuwd en benadrukt dat duurzame
ontwikkeling ter bevordering van economische groei en menselijk welzijn nieuwe ontwikkelpaden moet bieden om adequaat te reageren op de gevolgen van klimaatverandering, voortschrijdende milieuschade en uitputting van natuurlijke rijkdommen.
Dat beleid werd in 2018 vertaald in een klimaatvisie volgens drie lijnen: (1) het systematisch opnemen van het klimaatrisico en klimaatkansen in alle projecten en programma’s, (2) ondersteuning van specifieke klimaatactie en (3) nationaal bepaalde
bijdragen van partnerlanden en beleidscoherentie voor de strijd tegen klimaatverandering.
De Belgische regering steunt meerdere multilaterale milieu- en klimaatinitiatieven, zoals het Wereldmilieufonds (Global Environment Facility), het Fonds voor de Minst Ontwikkelde Landen (Least Developed Countries Fund – LDCF), het Groene Klimaatfonds
(GCF) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). OS financiert ook de
‘Capaciteiten voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling’ (CEBioS) van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Die bijdragen vertegenwoordigen bijna
de helft van door de interministeriële werkgroep in aanmerking genomen groene uitgaven voor 2017.
Daarnaast draagt de Belgische federale regering ook bij aan verschillende OSprojecten via meerjarenprogramma’s van het maatschappelijk middenveld (vooral van
NGO’s). Het hoofddoel van de geselecteerde projecten moet altijd in lijn zijn met de
milieu-uitdagingen die in het groene OLO-raamwerk beschreven zijn. Het selectieproces is gebaseerd op de methode van de door de OESO ingevoerde Rio-indicatoren1.
Alleen projecten waarvan het hoofddoel afgestemd is op een van die uitdagingen (Rioindicator 2) werden geselecteerd als in aanmerking komende groene uitgaven.
Tot slot draagt de Belgische regering ook rechtstreeks bij aan OS-projecten via het
Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel. Ook hier worden de projecten als groene
uitgaven in aanmerking genomen op basis van hogervermelde Rio-indicatoren.
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Federale bijdragen aan de ontwikkelingssamenwerking vallen onder de volgende begrotingsposten: 14 54 10 54.52.02, 14 54 20 35.60.72, 14 54 31 35.40.02,
14 54 42 35.40.06, 14 54 61 35.40.01 en 14 54 22 41.30.37. Alleen betaalde bedragen
komen in aanmerking. De volgende bedragen werden beschouwd als in aanmerking
komende groene uitgaven:
In aanmerking komende uitgaven in
euro

Bijdragen aan OS

2017

2018

74.550.000

30.700.000

De bedragen van die vrijstellingen en fiscale aftrekken worden door de Administratie
Beleidsexpertise en -Ondersteuning van de FOD Financiën berekend op grond van de
aangiften in de personenbelasting. Ze worden gepubliceerd in de bijlage bij de federale middelenbegroting, de ‘Inventaris van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat beïnvloeden’ 4. Zoals aangegeven onder 1.5.2
zijn de bedragen voor 2017 en 2018 voorspellingen gebaseerd op finale data van
voorbije jaren en voorlopige gegevens van belastingaangiftes. De allocatie houdt rekening met het voorlopige karakter van deze bedragen volgens de methode beschreven onder 1.5.3.
In aanmerking komende uitgaven in euro

2.2

2018

Pendelen met openbaar vervoer
Fietsvergoeding
Elektrisch aangedreven voertuigen

FISCALE UITGAVEN

2017
238.000.000
41.180.000
630.000

2018
238.000.000
44.760.000
630.000

2.2.1. BELASTINGVRIJSTELLINGEN EN AFTREKKEN TER
BEVORDERING VAN DUURZAAM VERVOER

2.2.2. VERHOOGDE BELASTINGSAFTREK VOOR GROENE
INVESTERINGEN

De Belgische wetgeving op het vlak van personenbelasting voorziet in een aantal belastingvrijstellingen en -aftrekken om het gebruik van duurzame vervoermiddelen te
bevorderen. Die fiscale uitgaven omvatten de volgende drie elementen:

Het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelastingen voorziet in een verhoogde investeringsaftrek, uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde van die investeringen5. Dat bedrag mag in één keer afgetrokken worden van de verschuldigde belasting. De impact op de belastinginkomsten van twee categorieën investeringsaftrek
wordt als in aanmerking komende groene uitgave beschouwd.

•

•

•

volledige vrijstelling (voor belastingplichtigen die forfaitaire beroepskosten
toepassen) van de terugbetaling van pendelkosten door de werkgever, voor
zover daarbij gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer1;
volledige vrijstelling (tot een maximumbedrag per kilometer) van de fietsvergoeding die de werkgever betaalt voor het pendeltraject dat de werknemer
per fiets aflegt2;
fiscale aftrek van de aankoop van een voertuig dat volledig op elektriciteit
rijdt3.

Art. 38, § 1, sectie 1, 9° a) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92),
38, § 1, sectie 1, 14° a) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92)
3Art. 145/28 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92)

•

•

1

4

2Art.

5

de investeringsaftrek voor specifieke, energiebesparende investeringen in
vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en voor de
terugwinning van energie in de industrie;
de investeringsaftrek voor investeringen ter bevordering van herbruikbare
verpakkingen.

https://finance.belgium.be/en/figures_and_analysis/figures/federal_tax_expenditures_report
Investeringsaftrekken (in het algemeen) worden beschreven in de artikelen 68-77, 201, 207,
240, 528 en 530 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92)
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Om voor die investeringsaftrekken in aanmerking te komen, moeten de belastingplichtigen een certificaat voorleggen van het Gewest waar de investering werd gedaan.
De impact hiervan op de belastinginkomsten wordt berekend door de Administratie
Beleidsexpertise en -Ondersteuning van de FOD Financiën en bekendgemaakt in de
bijlage bij de federale middelenbegroting, gebaseerd op de aangiften in de personenbelasting1. Zoals aangegeven onder 1.5.2 zijn de bedragen voor 2017 en 2018 voorspellingen gebaseerd op finale data van voorbije jaren en voorlopige gegevens van
belastingaangiftes. De allocatie houdt rekening met het voorlopige karakter van deze
bedragen volgens de methode beschreven onder 1.5.3.
In aanmerking komende uitgaven in
euro

Aftrek groene investeringen

2017

2018

49.010.000

49.010.000

2.2.3. VERMINDERDE VERPAKKINGSHEFFING VOOR GEBRUIK
VAN INVIDUELE HERBRUIKBARE DRANKVERPAKKINGEN
De verpakkingsheffing is een belasting die equivalent is aan accijns en die toegepast
wordt op individuele drankverpakkingen (behalve voor melk en gearomatiseerde zuiveldranken)2.
Voor herbruikbare verpakkingen geldt een verminderde verpakkingsheffing op voorwaarde dat de natuurlijke of rechtspersoon die drank in dergelijke verpakkingen in
omloop brengt, hiervoor de nodige goedkeuring heeft gevraagd en gekregen.
Een verpakking is herbruikbaar als ze minstens zeven keer kan worden nagevuld,
opgehaald wordt via een statiegeldstelsel en daadwerkelijk opnieuw gebruikt wordt.
De impact van lagere belastinginkomsten wordt aanvaard als in aanmerking komende
groene uitgave omdat de maatregel vervuiling voorkomt en bijdraagt aan de circulaire
economie.

1

https://finance.belgium.be/en/figures_and_analysis/figures/federal_tax_expenditures_report

2018

De impact op de belastingkomsten wordt elk jaar gepubliceerd in de ‘Inventaris van
de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat beïnvloeden’, een bijlage bij de federale middelenbegroting. Zoals aangegeven onder 1.5.2
zijn de bedragen voor 2017 en 2018 voorspellingen gebaseerd op finale data van
voorbije jaren en voorlopige gegevens van belastingaangiftes. De allocatie houdt rekening met het voorlopige karakter van deze bedragen volgens de methode beschreven onder 1.5.3.
In aanmerking komende uitgaven in euro

Verminderde verpakkingsheffing

2.3

2017
61.700.000

2018
60.600.000

INVESTERINGEN DOOR
OVERHEIDSORGANEN

2.3.1. GROENE INVESTERINGEN DOOR DE FPIM
De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) staat in voor het centrale beheer van het aandelenbezit van de federale regering, werken samen met de
regering aan specifieke projecten en volgen een eigen investeringsbeleid in het belang
van de Belgische economie. Bij het beoordelen van mogelijke investeringen wordt
altijd rekening gehouden met de naleving van milieuaspecten (verbintenissen op het
gebied van milieubescherming, toepassing van het voorzorgsbeginsel ten aanzien van
milieuproblemen, rationeel energiebeheer).
De FPIM (en haar volle dochtermaatschappij FSI) heeft deelnemingen in verschillende
prioritaire sectoren, waaronder duurzaamheid. Deelnemingen die rechtstreeks ten
goede komen van groene projecten of investeringen worden geselecteerd en als in
aanmerking komende groene uitgaven opgenomen in het jaar waarin betalingen
wordt verricht.

2Beschreven

in art. 371 van de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, laatst gewijzigd door de wet van 28 maart 2007.
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2018

De geselecteerde investeringen gaan naar energie-efficiëntie in de constructie van
gebouwen en de sanering van verontreinigde plaatsen.
Zoals bepaald in het raamwerk van de groene OLO wordt er gewerkt met investeringen over een periode van drie jaar (2016-2017-2018) in plaats van twee jaar voor
andere soorten uitgaven.
In aanmerking komende uitgaven in
euro

Investeringen door FPIM

2017

2018

26.600.000

14.400.000

2.3.2. GROENE INVESTERINGEN DOOR BIO-INVEST
BIO is een privébedrijf waarvan het kapitaal in handen is van de Belgische staat (FOD
Ontwikkelingssamenwerking). De opdracht van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) is het ondersteunen van een sterke privésector in
de opkomende en ontwikkelingslanden om economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Om dat te bereiken, investeert BIO rechtstreeks in projecten in de privésector en
levert zo een structurele bijdrage aan de sociaal-economische groei van de gastlanden. Aan het mandaat zijn strenge criteria verbonden in verband met de geografische
doelen, financieringsmiddelen en vooral de ontwikkelingsimpact. Een van de grote
uitdagingen voor instellingen voor ontwikkelingsfinanciering (Development Finance
Institutions – DFI) is de gefinancierde bedrijven helpen inzien dat deugdelijk bestuur
en goede sociale en milieuprestaties een essentieel onderdeel zijn voor het slagen en
uitbreiden van de onderneming en dat die dus permanent in de bedrijfsstrategie geintegreerd moeten worden. BIO houdt rekening met de ecologische en sociale implicaties over de volledige levenscyclus van het project en integreert de principes en
goede praktijken op alle niveaus, van het commercieel strategisch model tot de dagdagelijkse beslissingen.

Figuur 1. De zonne-energiecentrale van EL Carsmen in El Salvador.

De opdracht van BIO om te investeren in projecten uit de privésector heeft als doel
een structurele en positieve bijdrage te leveren aan de sociaal-economische groei van
de gastlanden en hun bevolking en dit in lijn met de Social Development Goals van
de VN. 35% van de vastleggingen van BIO in 2017 was bestemd voor projecten op
het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
Er werd rekening gehouden met de volgende in aanmerking komende groene uitgaven: de betalingen die tijdens 2016-2017 en 2018 werden verricht in de vorm van
leningen voor projecten op het vlak van hernieuwbare energie, zonne- en waterenergie (< 25 MW), of in de vorm van participaties in hernieuwbare-energiefondsen.
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Figuur 4. De Belgische premier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking voor
een zonne-energiecentrale in Senegal.

In aanmerking komende uitgaven in euro

Investeringen door Bio-Invest

2017
40.200.000

2018
48.200.000

2018
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ALLOCATIETABEL

2018
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2018

De bedragen en allocatie van elk van de groene uitgaven weerspiegelen de bepaling van de in aanmerking komende groene uitgaven beschreven onder 2. en de allocatiemethode onder 1.5.3.
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2018
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Informatie, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgemaakt in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria aangaande de toewijzing van opbrengsten
aan de in aanmerking komende groene uitgaven vermeld onder sectie IV van het ‘Green
OLO Framework’ gepubliceerd in februari 2018 en beschikbaar via www.debtagency.be/nl/groene-olo (hierna: ‘de Criteria’).

Basis voor onze conclusie

Onafhankelijk Assurance report met een beperkte mate van zekerheid
Aan het Strategisch Comité van het Federaal Agentschap van de Schuld
met betrekking tot het Groene OLO Allocatie rapport 2018

Wij hebben onze controlewerkzaamheden op de Geselecteerde Informatie uitgevoerd in
overeenstemming met de International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000:
“Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”,
zoals uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
Deze controle-opdracht is gericht op het bekomen van een beperkte mate van zekerheid.
Onze verantwoordelijkheden krachtens deze standaard worden verderop in ons verslag beschreven in de Sectie ‘Onze verantwoordelijkheden aangaande de controle van de Geselecteerde Informatie’.
Onze conclusie is gevormd op basis van, en onderworpen aan de gegevens die verder in dit
verslag uiteen zijn gezet.

VRIJE VERTALING VAN HET ONAFHANKELIJK ASSURANCE REPORT ZONDER
VOORBEHOUD OORSPRONKELIJK OPGEMAAKT IN HET ENGELS

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om daarop onze conclusie te baseren.

Inleiding

Verantwoordelijkheid van het FAS aangaande de Geselecteerde Informatie

Het Strategisch Comité van het Agentschap van de Schuld (hierna ‘FAS’ of ‘het Agentschap’),
gevestigd in Brussel, België, heeft ons gevraagd om een opinie op basis van een beperkte
mate van zekerheid te verstrekken met betrekking tot volgende informatie (samen ‘de Geselecteerde Informatie) opgenomen in het Groene OLO Allocatie rapport 2018.

De directie van het FAS is verantwoordelijk voor het opstellen van de Geselecteerde Informatie conform de Criteria.

•
2017 toegekende groene OLO-opbrengsten ten belope van 2.379,3 miljoen EUR (pagina 22)
•
2018 toegekende groene OLO-opbrengsten ten belope van 2.120,7 miljoen EUR (pagina 22)

Conclusie
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie is er ons
niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de Geselecteerde

De directie is eveneens verantwoordelijk voor de interne beheersing zoals zij die noodzakelijk acht voor het opstellen van de Geselecteerde Informatie en het Groene OLO Allocatie
rapport 2018, die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of
van fouten.
De directie is eveneens verantwoordelijk voor het bepalen van de Criteria, het selecteren en
implementeren van de beleidsvoering, het maken van beoordelingen en inschattingen die
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn en het handhaven van een adequate administratie met betrekking tot het Groene OLO Allocatie rapport 2018 en de Geselecteerde Informatie hierin opgenomen.
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Onze verantwoordelijkheden aangaande de controle van de Geselecteerde
Informatie
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een controle-opdracht met beperkte mate van zekerheid uit te voeren en een conclusie te formuleren gebaseerd op de werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de Geselecteerde Informatie. Wij hebben onze procedures uitgevoerd in overeenstemming met de International Standard on Assurance Engagements
(ISAE) 3000: “Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information” zoals uitgevaardigd door de International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB). Deze standaard vereist dat wij onze werkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren opdat een beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat de Geselecteerde Informatie vrij zou zijn van afwijkingen van materieel belang.
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International Standard on Assurance Engagements - (ISAE) 3000, alsmede de deontologische - en onafhankelijkheidsvereisten.
Onze conclusie volgend uit onze controle-opdracht met een beperkte mate van zekerheid
heeft enkel betrekking op de Geselecteerde Informatie, en niet op het Groene OLO Allocatie
rapport 2018 van het FAS in zijn geheel. Het is bijgevolg niet onze verantwoordelijkheid om
een oordeel uit te brengen over:
-

-

De werkzaamheden die bij een controle-opdracht met een beperkte mate van zekerheid
worden uitgevoerd zijn erop gericht de aannemelijkheid van de informatie vast te stellen en
zijn minder diepgaand dan deze uitgevoerd voor het verkrijgen van een redelijke mate van
zekerheid. Het niveau van zekerheid dat wordt verkregen bij een controle-opdracht met beperkte mate van zekerheid is bijgevolg aanzienlijk lager dan bij een controle-opdracht met
een redelijke mate van zekerheid.
Onjuistheden kunnen ontstaan als gevolg van fraude of van fouten en worden als materieel
beschouwd wanneer er redelijkerwijze verwacht kan worden dat ze, individueel of gezamenlijk, de beslissingen van gebruikers, genomen op basis van de Geselecteerde Informatie,
beïnvloeden.
Het materialiteitsniveau beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van de impact van de geïdentificeerde onjuistheden op onze besluitvorming.
Wij passen de International Standard on Quality Control 1 toe en handhaven dienovereenkomstig een algemene regeling inzake kwaliteitsbeheersing, met inbegrip van gedocumenteerde beleidslijnen en procedures met betrekking tot het naleven van de deontologische
voorschriften, professionele standaarden en de van toepassing zijnde door wet- of regelgeving gestelde vereisten.
Wij hebben de onafhankelijkheids- en overige deontologische voorschriften van de Code of
Ethics for Professional Accountants van de International Ethics Standards Board for Accountants nageleefd, die gebaseerd zijn op de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en professionaliteit.
Wij hebben professionele oordeelsvorming toegepast en hebben een professioneel-kritische instelling gehandhaafd gedurende de controle, dit in overeenstemming met de
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-

De geschiktheid van de Criteria in verhouding tot de 2017 Groene Obligatiebeginselen van de Capital Markets Association zoals beoordeeld door de ‘Second Opinion’ gepubliceerd in februari 2018 en beschikbaar via www.debtagency.be/nl/groene-olo;
De milieu-impact van de toegewezen opbrengsten volgens de Criteria die geëvalueerd zullen worden door de Belgische Minister van Milieu ingevolge het ‘Green
OLO Framework’ gepubliceerd in februari 2018 op www.debtagency.be/nl/groeneolo;
De accuraatheid van de toewijzing van de groene OLO-opbrengsten uitgesplitst per
soort uitgaven, entiteit, sector of klimaat gerelateerde uitdaging of doelstelling;
Het beheer van de groene OLO-opbrengsten in afwachting van hun toewijzing of
het gebruik van groene OLO-opbrengsten na hun toewijzing.

Uitgevoerde werkzaamheden
Onze controle-opdracht met beperkte mate van zekerheid over de Geselecteerde Informatie bestaat erin navraag te doen over de Geselecteerde Informatie, voornamelijk bij de personen verantwoordelijk voor het opstellen van de Geselecteerde Informatie, en het uitvoeren van analytische en andere procedures voor het verkrijgen van bewijsstukken. Deze procedures hielden onder meer in:
•

Het identificeren van domeinen van de Geselecteerde Informatie waar afwijkingen van
materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, te verwachten zijn, het ontwerpen en uitvoeren van controlewerkzaamheden gericht op het bekomen van een beperkte mate van zekerheid die hieraan gerelateerd zijn, alsook het bekomen van bewijsmateriaal dat toereikend en geschikt is om als basis te dienen voor onze conclusie;

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor onze controleopdracht met beperkte mate van zekerheid met als doel controlewerkzaamheden op te
zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van het Agentschap;
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•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte rapporteringscriteria en hun consistente toepassing, inclusief de redelijkheid van de door de directie gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen met betrekking tot de Geselecteerde Informatie;

•

Het interviewen van relevante personen verantwoordelijk voor het opstellen van de
Geselecteerde Informatie, voor het uitvoeren van de interne controleprocedures
hierop alsmede het consolideren van deze Geselecteerde Informatie;

•

De evaluatie van relevante interne en externe documentatie, op een beperkte testbasis,
om de betrouwbaarheid van de Geselecteerde Informatie te bepalen;

•

Voorafgaande en finale analytische controlewerkzaamheden om ons begrip van de tendensen in de Geselecteerde Informatie te bevestigen.

Antwerpen, 19 juni 2019
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA

Mike Boonen
Partner
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