Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene
gegevensbank

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid
op artikel 92bis, §1, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen,
inzonderheid op de artikelen 42 en 63;
Gelet op de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid
op artikel 31bis;
Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 55bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990;
Gelet op de beslissing van het Overlegcomité Regering-Executieven van 9 mei 1989 waarbij
een Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting werd opgericht;
Gelet op de aanbevelingen van de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting
van 1 maart 1991;
Overwegende dat de belangrijke overdracht van bevoegdheden en dus van financiële
middelen van de nationale Staat naar de Gemeenschappen en de Gewesten ten gevolge van
de Staatshervorming die tot stand kwam in 1980 en 1988, zou kunnen aanleiding geven tot
een belangrijke breuk in de gegevens betreffende de Belgische openbare financiën indien
iedere entiteit buiten alle overleg, eigen criteria zou gaan toepassen voor de aanrekening van
zijn budgettaire gegevens en voor de classificatie ervan in termen van economische en
functionele hergroepering;
Overwegende dat de in alle zelfstandigheid in aanmerking genomen oplossingen perverse
invloeden op de vergelijkbaarheid van de begrotingsgegevens zouden hebben en de
inpassing ervan in de rekeningen van de natie zouden beletten, hebben de Ministers van
Financiën en van Begroting van de nationale Regering en van de Gemeenschappen en
Gewesten een werkgroep van ambtenaren belast met de studie van de haalbaarheid van een
Algemene gegevensbank die wordt gestijfd door en toegankelijk is voor elke entiteit;
Overwegende dat op grond van de werkzaamheden van de werkgroep deze Algemene
gegevensbank de begrotingsgegevens van elke betrokken entiteit zou moeten bevatten, die
worden vastgesteld volgens gemeenschappelijke criteria met het oog op de vergelijkbaarheid
ervan en om de consolidatie ervan mogelijk te maken;
Overwegende dat de opdracht van de Algemene gegevensbank, de structuur van de
werkgroep die ervoor moet waken dat de Algemene gegevensbank de haar opgelegde taken
vervult, alsmede de wijze waarop de gemeenschappelijke criteria worden vastgesteld, moest
worden bepaald.
Overwegende dat de werkgroep evenwichtig moest zijn samengesteld en de mogelijkheid
moest krijgen zijn opdracht doeltreffend te vervullen;

De Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën en de Minister van Begroting;
De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Executieve, in de persoon van de
voorzitter, Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting;
De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Executieve, in de persoon van de
Minister-Voorzitter;
De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Executieve, in de persoon van de
Voorzitter, Gemeenschapsminister voor Financiën, Gezondheid en Gezin, Sport en Toerisme.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het Verenigd
College, in de persoon van de Collegeleden bevoegd voor Financiën en Begroting;
Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Executieve, in de persoon van de
Minister-Voorzitter en in de persoon van de Minister van Begroting, van Financiën en van
Vervoer;
Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Executieve, in de persoon
van de Minister van Financiën, van Begroting, van het Openbaar Ambt en van Externe
Betrekkingen;

Komen overeen wat volgt:
Art.1. De contracterende partijen verbinden zich ertoe een Algemene gegevensbank in te
richten, waarvoor de gegevens worden verstrekt door de Staat, de Gemeenschappen, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Gewesten die toegankelijk is voor
ieder van deze entiteiten alsmede voor de instellingen en organen die ressorteren onder hun
bevoegdheid en die door hen bij naam worden aangewezen.
Art.2. Deze Algemene gegevensbank heeft tot voorwerp de statistieken te beheren, die
behoren tot het gebied van de in onderstaand artikel 4 gedefinieerde openbare financiën, en
de criteria vast te stellen, die het uniforme opmaken van bedoelde statistieken voor elk van de
entiteiten mogelijk maakt. De gebieden waarop deze criteria worden toegepast, worden
gepreciseerd in artikel 5 van dit akkoord.
Art.3. Het beheer van deze Algemene gegevensbank wordt verzekerd door een werkgroep
die is samengesteld uit ambtenaren die behoren tot de centrale administratie van elk van de
betrokken entiteiten, en die worden aangewezen door de in artikel 6 van dit akkoord bepaalde
overheden.
Art.4. De door de Algemene gegevensbank beheerde statistieken inzake de openbare
financiën betreffen:
de begrotingsontvangsten en -uitgaven in termen van vastlegging en
ordonnancering;
de verrichtingen in kastermen en de Schatkistverrichtingen;
de schulden.

De verstrekte statistieken over de schulden beantwoorden aan de eisen, bepaald bij artikel
49, § 8, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten, alsmede aan de eisen, bepaald bij artikel 60 van de wet
van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitse Gemeenschap, zoals
gewijzigd door de wet van 18 juli 1990.
Art.5. De uniforme criteria die door de met het beheer van de Algemene gegevensbank
belaste werkgroep moeten worden vastgesteld, behelzen:
de bepaling en het toepassingsgebied van de statistieken betreffende de
vastleggingen, ordonnanceringen, kasuitkeringen en kasontvangsten;
de uniforme toekenning, aan elke categorie van uitgaven en ontvangsten,
van een code van de economische en functionele classificatie zoals bepaald in het
kader van Benelux. Deze codes worden toegekend op grond van het verslag dat
wordt opgesteld door de groep van deskundigen die aan de werkgroep wordt
toegevoegd ter onderzoek van de problemen die rijzen bij het vaststellen van die
codes.
Art.6. § 1 - De met het beheer van de Algemene gegevensbank belaste werkgroep is
samengesteld uit vertegenwoordigers die worden aangewezen door de Ministers die
Financiën en de Begroting in hun bevoegdheid hebben, ieder wat hem betreft.
De werkgroep is samengesteld als volgt:
3 leden, aangewezen door de nationale Minister die Financiën in zijn
bevoegdheid heeft, en van wie één wordt gekozen onder de ambtenaren van de
Administratie der thesaurie, en één onder de ambtenaren van de Studie- en
Documentatiedienst;
2 leden, aangewezen door de nationale Minister die de Begroting in zijn
bevoegdheid heeft, en die worden gekozen onder de ambtenaren van de
Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven, onder wie de
ambtenaar die het hoofd is van de Studiedienst van deze Administratie;
2 leden, aangewezen door de Vlaamse Executieve onder de ambtenaren van
de Administratie die onder de bevoegdheid ervan ressorteert;
1 lid, aangewezen door de Franse Gemeenschapsexecutieve, onder de
ambtenaren van de Administratie die onder de bevoegdheid ervan ressorteert;
1 lid, aangewezen door de Executieve van het Waalse Gewest onder de
ambtenaren van de Administratie die onder de bevoegdheid ervan ressorteert;
1 lid, aangewezen door de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest onder de ambtenaren van de Administratie die onder de bevoegdheid ervan
ressorteert;
1 lid, aangewezen door de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap
onder de ambtenaren van de Administratie die onder de bevoegdheid ervan
ressorteert;
1 lid, aangewezen door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie onder de ambtenaren van de Administratie die onder de
bevoegdheid ervan ressorteert.
§ 2 - Een groep deskundigen die wordt belast met het vaststellen van uniforme criteria voor
de economische en functionele classificatie van de begrotingsverrichtingen van elk der
entiteiten, is bij toepassing van het huishoudelijk reglement samengesteld uit leden van de
werkgroep of hun plaatsvervangers en uit vertegenwoordigers die worden aangewezen door
de Minister die het Nationaal Instituut voor de Statistiek in zijn bevoegdheid heeft, uit
vertegenwoordigers van het Planbureau en van de Nationale Bank van België.
Art.7. De werkgroep stelt een huishoudelijk reglement op dat hij aan de Interministeriële
Conferentie voor Financiën en Begroting ter goedkeuring voorlegt.

Art.8. De leden van deze werkgroep worden benoemd bij koninklijk besluit of bij besluit van
de betrokken Executieven, naar gelang van het geval. Hun mandaat eindigt zodra zij hun
hoedanigheid van ambtenaar verliezen.
Art.9. De werkgroep wordt bij het beheer van de Algemene gegevensbank bijgestaan door
een secretariaat dat wordt verzekerd door het nationaal Ministerie van Financiën en dat wordt
gevestigd bij de Administratie van de Begroting en de Controle op de Uitgaven. De
werkingsregels van dat secretariaat worden opgenomen in het bij artikel 7 voorgeschreven
huishoudelijk reglement.
Art.10. Dit akkoord treedt in werking op 1 oktober 1991.

Voor de Belgische Staat,

De Minister van Financiën,

De Minister van Begroting,

Ph. MAYSTADT.

H. SCHILTZ.

Voor de Vlaamse Gemeenschap,
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Voor het Waalse Gewest,
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Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

Voor de Duitstalige Gemeenschap,
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van het Openbaar Ambt en van Externe
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Gemeenschapsminister voor Financiën,
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Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
De Collegeleden, bevoegd
voor Financiën en Begroting,
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J.L. THYS.

