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Concerne - Betreft

Verantwordelijkheid van de rekenplichtige 

Question - Vraag

Een ambtenaar van de Motorbrigade D&A int , tijdens zijn dienst op de 
openbare weg , met een kwitantieboekje afgeleverd door de rekenplichtige van 
het bevoegde douanekantoor een bepaald bedrag als boete.Omwille van 
redenen buiten zijn wil om (voorgeschreven nachtdienst) kan hij dat geinde 
bedrag niet afdragen bij de bevoegde rekenplichtige .

Is " in alle gevallen (...) de ambtenaar die de kwitantie heeft ondertekend en 
de verschuldigde  som van de overtreder heeft ontvangen  verantwoordelijk 
voor de bewaring van de geinde som en de overdracht aan de rekenplichtige 
van het bevoegde kantoor"? Ook als dat bedrag ontvreemd wordt en hij bij de 
politiediensten een klacht wegens diefstal en een bijbehorend pv van diefstal 
heeft laten opstellen? Of blijft de ontvanger van het bevoegde kantoor als 
enige rekenplichtige verantwoordelijk tov het Rekenhof voor alle voor zijn 
rekening geinde bedragen?

Maw: Wie moet het ontbrekende (gestolen) bedrag met eigen middelen 
bijpassen?

Réponse - Antwoord

§ 870 van de instructie Comptabiliteit – Deel I (D.I. 410) bepaalt: “Ook alle 
ambtenaren die niet rechtstreeks van de kantoren afhangen, kunnen met 
inningen en terugbetalingen worden belast.” 

§ 871 van voormelde instructie bepaalt eveneens: “Wegens de behandeling 
van geldspecie worden de ambtenaren bedoeld in de § 870 als rekenplichtige 
beschouwd binnen de perken van hun bevoegdheid.” 

In alle gevallen is de ambtenaar die de kwitantie heeft ondertekend en de 
verschuldigde som van de overtreder heeft ontvangen derhalve 
verantwoordelijk voor de bewaring van de geïnde som en de overdracht aan de 
rekenplichtige van het bevoegde kantoor 



Ook als dat bedrag ontvreemd wordt en het betrokken personeelslid bij de 
politiediensten een klacht wegens diefstal heeft neergelegd, met opstellen van 
een proces-verbaal van diefstal, blijft deze ambtenaar van de motorbrigade in 
feite verantwoordelijk.

In geval de ambtenaar van de motorbrigade weigert het gestolen bedrag bij te 
passen, moet de ontvanger van het bevoegde kantoor in deficit worden 
geplaatst. 

Ingevolge artikel 67 van het Koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende 
coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit (Belgisch Staatsblad van 21 
augustus 1991) dient een dossier moet worden opgesteld voor het Rekenhof 

Het Rekenhof beslist dan over de verantwoordelijkheid van de betrokken 
ambtenaren. 

In de regel moet de betrokken ambtenaar – in dit geval de ambtenaar van de 
motorbrigade – het bedrag bijpassen. 

                                          * * *

Le § 870 de l’Instruction Comptabilité – Tome I (C.D. 410) stipule que « des 
agents qui ne relèvent pas directement des bureaux peuvent aussi être 
chargés de perceptions et remboursements. » 

Le § 871 de l’instruction précitée stipule également que : « Par suite du 
maniement de numéraire, les agents visés au § 870 sont considérés comme 
comptables dans la limite de leur attributions .» 

Le fonctionnaire qui a signé la quittance et qui a perçu les montants dus par le 
contrevenant est donc bien dans tous les cas responsable du dépôt des 
montants perçus et de leur transmission au comptable du bureau compétent. 

Même dans le cas où le montant a été détourné et qu’une plainte a été 
déposée par l’agent concerné pour vol auprès des services de police avec 
rédaction d’un procès-verbal de vol, cet agent de la brigade motorisée reste en 
fait responsable.

Dans l’hypothèse où le fonctionnaire de la brigade motorisée refuse de 
transférer le montant volé, le receveur du bureau compétent doit être mis en 
déficit. 

En vertu de l’article 67 de l’Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination 
des lois sur la comptabilité de l’Etat (Moniteur belge du 21 août 1991), il 
convient d’établir un dossier pour la Cour des comptes 

La Cour des comptes statue alors sur la responsabilité des fonctionnaires 
concernés. 

En règle générale, c’est le fonctionnaire concerné – en l’occurrence le 
fonctionnaire de la brigade motorisée - qui doit transférer le montant. 


