
 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): annulatie van vorderingen 
 
 
Situering 
 
Met haar brief van 4 februari 2011 vraagt de Administrateur-generaal van OVAM het INR om een 
advies betreffende de ESR95-registratie van de annulatie van vorderingen. 
 
De OVAM heeft in de loop van de voorbije jaren in verscheidene dossiers kosten gemaakt door 
bodemonderzoeken, bodemsaneringen en verwijderingen van afvalstoffen ambtshalve uit te 
voeren. De door OVAM gemaakte kosten zijn juridisch terugvorderbaar. 
In sommige dossiers heeft de OVAM via vrijwillige betaling of via gerechtelijke weg verkregen dat 
de kosten gerecupereerd werden. In andere dossiers stelt de OVAM vast dat de kosten langs 
minnelijke of gerechtelijke weg niet teruggevorderd kunnen worden, omwille van verschillende 
redenen. Die hebben vooral te maken met het feit dat de aansprakelijke persoon onbekend blijft, 
de saneringsaansprakelijke of -plichtige overleden is of niet langer bestaat, of de te verwachten 
kostprijs van een gerechtelijke of buitengerechtelijke terugvorderingsprocedure niet in verhouding 
staat tot de kansen op succesvolle recuperatie van de kosten. 
 
In het jaar dat de kosten van ambtshalve verwijderingen en saneringen geboekt werden, werden 
naar aanleiding van de terugvorderingen de gemaakte kosten ingeschreven als een ontvangst in 
de begroting ongeacht van de effectieve inning van deze bedragen. 
 
In het kader van de begrotingsopmaak of -controle dient de OVAM een decreetsbepaling in waarbij 
aan de OVAM de machtiging wordt gegeven af te zien van verdere terugvordering in ambtshalve 
dossiers. De annulatie van deze vordering behoeft momenteel een uitgave in de OVAM-begroting. 
 
Vraag: Op welke wijze dienen in de ESR95-rekeningen de ontvangsten inzake terugvorderingen te 
worden geregistreerd en de in het verleden teveel ingeschreven bedragen erin te worden 
verwerkt? 
 
 
 INR-advies  
 
In het kader van het Europees systeem van rekeningen (ESR 1995) moet worden nagegaan of de 
invorderingsgraad van de kosten al dan niet hoog is. Bij een hoge invorderingsgraad is de door 
OVAM toegepaste boekhoudkundige behandeling aanvaardbaar, op voorwaarde dat de 
regularisering van de rekeningen via de registratie als uitgaven van de bedragen die verschuldigd 
zijn maar niet zullen worden ingevorderd, regelmatig plaatsvindt, namelijk op jaarbasis bij het 
afsluiten van de rekeningen. Ingeval de invorderingsgraad van de kosten niet hoog is, zou het 
beter zijn in de ontvangsten hetzij enkel een redelijke raming te registreren van de kosten die 
zullen worden ingevorderd (die raming moet gebaseerd zijn op de resultaten van de voorgaande 
jaren), hetzij alleen de gedurende het boekjaar daadwerkelijk ingevorderde kosten als ontvangsten 
te boeken. 
 
In de praktijk is het mogelijk dat de regularisering van de rekeningen gedurende verscheidene 
jaren niet meer werd verricht en dat ze bijgevolg, zodra ze wordt uitgevoerd, zal bestaan uit een 
registratie van abnormaal hoge uitgaven, terwijl de rekeningen van de voorgaande jaren werden 
geflatteerd door de registratie van overgewaardeerde ontvangsten. In dat geval is het absoluut 
noodzakelijk dat de OVAM het INR de rekeningen verschaft die werden gecorrigeerd volgens een 
van de hierboven beschreven methoden, voor het jaar waarin de rekeningen daadwerkelijk werden 
geregulariseerd alsook voor de vier daaraan voorafgaande jaren. 
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