
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Brussel, september 2013

Boek 2013 
over de Sociale Zekerheid
Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid





Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 4 september 2013

Boek 2013 
over de Sociale Zekerheid
Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid





Sa
m

en
va

tt
in

g





  5

Boek 2013 over de Sociale  
Zekerheid
Het Boek 2013 over de Sociale Zekerheid is het vierde boek dat het Rekenhof publiceert over de 
sociale zekerheid. De structuur en de inhoud van dit vierde boek zijn enigszins gewijzigd zodat 
het parlement uiterlijk in oktober van elk jaar over meer volledige informatie kan beschikken over 
de verschillende sectoren van de sociale zekerheid.

Deel I Budgettaire en financiële toestand 2012

Deel I over de uitvoering van de begroting van het voorgaande jaar werd herzien omdat de kwali-
teit van de boekhoudkundige gegevens die op dit moment van het jaar beschikbaar zijn, nog niet 
volstaat. Meer complete en definitieve gegevens zijn immers pas veel later beschikbaar (tijdens 
het jaar n+2). Dit is voornamelijk te wijten aan de complexe operaties die de openbare instel-
lingen van sociale zekerheid (OISZ) moeten uitvoeren en waarvoor afsluitingen met derden zijn 
vereist, aan de financiering in verschillende fases van de geneeskundige verzorging en aan de 
moeilijkheden die gepaard gaan met de consolidatie door de FOD.

In dit eerste deel ligt de klemtoon op de uitvoering van de maatregelen die de regering bij de 
goedkeuring van de begroting 2012 had aangekondigd. Het onderzoek van de kastoestand en de 
thesauriereserves van de OISZ is eveneens in dit deel I opgenomen.

Hoofdstuk 1 geeft cijfers afkomstig van de algemene toelichting bij de aanpassing van de begro-
tingen van ontvangsten en uitgaven voor 2013. Deze cijfers blijven voorlopig. In 2012 bedroegen 
de sociale bijdragen bijna 48 miljard euro en dekten ze 60,74 % van de financiering van de sociale 
zekerheid, ten opzichte van 60,31 % in 2011.

Hoofdstuk 2 onderzoekt de uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de verschillende tak-
ken van de sociale zekerheid ter waarde van nagenoeg 1 miljard euro waartoe de regering bij de 
opmaak van de begroting 2012 heeft beslist.

Het Rekenhof heeft de belangrijkste maatregelen met betrekking tot het RIZIV, de RSZ, de RVA 
en de werkings- en beheerskredieten van de OISZ onderzocht. De pensioenhervorming werd in 
dit hoofdstuk niet meegenomen omdat de weerslag op de begroting pas na 2012 zichtbaar is.

Het Rekenhof stelde daarbij vast dat de uitvoering van de verschillende geplande maatregelen 
in de praktijk erg uiteenlopend is. Een aantal maatregelen is met vertraging uitgevoerd. Bij het 
RIZIV werden na overleg met de sociale partners maatregelen vervangen door andere die tot 
dezelfde besparingen moesten leiden. Enkele maatregelen werden niet uitgevoerd in 2012, o.m. 
bepaalde besparingen bij het RIZIV.

Het rendement van de maatregelen is geraamd op basis van de financiële gegevens die beschik-
baar waren over de uitvoering van de begroting 2012. In enkele gevallen, zoals bij bepaalde be-
sparingen in verband met medicijnen, stelde het Rekenhof vast dat de maatregelen meer heb-
ben opgebracht dan was geraamd. De vertraging in de uitvoering van bepaalde maatregelen 
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heeft dan weer een lager rendement veroorzaakt dan gepland. In heel wat gevallen stellen de 
beheersorganen van de sociale zekerheid echter een daling van de uitgaven voor prestaties vast 
ten opzichte van het initiële budget, zonder dat ze exact kunnen bepalen wat het aandeel van de 
nieuwe maatregelen in die daling is, omdat er geen aangepaste meetinstrumenten zijn.

De regering heeft ook beslist maatregelen te nemen om de sociale fraude te bestrijden. Om ver-
schillende redenen (noodzakelijke voorlegging voor advies, uitvoeringsbesluiten, nood aan kre-
dieten voor de uitvoering) zijn sommige daarvan nog in voorbereiding.

De kastoestand van de Globale Beheren (RSZ en RSVZ) in 2012 wordt onderzocht in hoofdstuk 3. 
De pieken van de financieringsbehoeften waaraan de RSZ het hoofd moest bieden, zijn in 
2012 aanzienlijk toegenomen. Ze werden voornamelijk gedekt door het in pand geven van de 
portefeuille van het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer.

Deel II Financieel beheer en rekeningen van de OISZ

Deel II gaat in op de overlegging van de rekeningen door de OISZ en op de modernisering van de 
boekhouding van de OISZ.

Overlegging van de rekeningen
De wettelijke en reglementaire termijnen om de rekeningen van de OISZ toe te zenden aan het 
Rekenhof worden onvoldoende nageleefd. Het Rekenhof stelt geen verbetering vast ten opzich-
te van de voorgaande jaren.

Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar beho-
ren te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig over de rekeningen beschikken. De lange 
administratieve procedure die de rekeningen moeten doorlopen voor ze aan het Rekenhof wor-
den toegestuurd en het feit dat een bedrijfsrevisor nog moet optreden nadat de beheersorganen 
de rekeningen hebben goedgekeurd, zijn de belangrijkste oorzaken voor de vertragingen. De 
regelgeving, instructies en organisatie voor de opstelling, goedkeuring en voorlegging van de 
rekeningen zouden moeten worden bijgestuurd.

Ondanks de herhaaldelijke vraag van het Rekenhof, zijn nog geen structurele maatregelen geno-
men waardoor het tijdig over de rekeningen kan beschikken.

Modernisering van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid
De hervorming van de boekhouding van de OISZ heeft een zekere vertraging opgelopen ten op-
zichte van de oorspronkelijke kalender.

Deel III  Overige thema’s

Dit deel handelt over de verschillende thema’s van de sociale zekerheid.

RVA: Evolutie van de activering van de werkloosheidsuitkering in de periode 2002 – 2012
In 2002 was slechts 1 op 23 werklozen opgenomen in een systeem van activering, in 2012 was 
dat 1 op 8. De uitgaven voor activering zijn meer dan verdrievoudigd: van 176,7 miljoen euro in 
2002 naar 544,0 miljoen euro in 2012.
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Het Rekenhof beveelt de RVA aan de verschillende programma’s te evalueren en de mogelijke 
effecten van substitutie tussen de verschillende maatregelen in kaart te brengen. Het pleit er 
bovendien voor bij toekomstige activeringsmaatregelen niet alleen de doelgroep maar ook dui-
delijke doelstellingen voor het aantal werknemers en de uitgaven te formuleren. Zo kan de RVA 
bij een evaluatie de realisaties aan de doelstellingen toetsen en kunnen de programma’s zo nodig 
worden bijgestuurd.

DOSZ: Beheer en organisatie
In 2006 beslisten de toezichthoudende ministers van de Dienst voor Overzeese Sociale Zeker-
heid (DOSZ) een bijzonder regeringscommissaris aan te stellen om het stelsel van de DOSZ gron-
dig te analyseren en voorstellen tot hervorming te formuleren om de overheidsdotatie, die in 
2012 82,11 % van de totale uitgaven van het stelsel financierde, te verminderen. Tot op heden 
werden geen concrete maatregelen genomen en moet de DOSZ zonder bestuursovereenkomst 
en zonder een duidelijke toekomstvisie zijn werking voortzetten.

Het Rekenhof drong aan op een grondige financiële analyse van het stelsel, zodat maatregelen 
kunnen worden genomen om het stelsel financieel in evenwicht te houden. Bovendien zouden 
voor de komende jaren doelstellingen of voorlopige maatregelen moeten worden geformuleerd, 
zodat de instelling geen bijkomende achterstand oploopt in moderniseringsprojecten.

De Ministerraad van 12 juli 2013 heeft beslist dat de DOSZ en de RSZPPO vanaf 1 januari 2015 zul-
len worden samengevoegd in een nieuwe, nog op te richten instelling. Op die datum zal de nieu-
we instelling de opdrachten, het personeel, de goederen en de rechten en de plichten van de hui-
dige instellingen overnemen. In het najaar van 2013 zal een actuariële studie worden uitgevoerd 
waarbij het overzees socialezekerheidsstelsel financieel zal worden doorgelicht.

Evaluatie van het “intern recht” voor grens- en seizoenwerknemers
Een Belgische grens- of seizoenwerknemer heeft voor zijn grens- of seizoenarbeid recht op een 
pensioen “intern recht”. Dit Belgische internrechtpensioen is ten laste van de Belgische overheid 
maar is onder andere afhankelijk van het buitenlandse pensioen en wordt niet gedekt door enige 
bijdrage. De huidige regelgeving over het internrechtpensioen bevat een aantal onvolkomen-
heden en leidt tot steeds hogere uitgaven door de veranderende maatschappelijke context. Zo 
hebben besparingen op pensioenen in de buurlanden – bijvoorbeeld door het optrekken van de 
wettelijke pensioenleeftijd − een hogere uitgave in België tot gevolg. Het Rekenhof beveelt aan 
dit specifieke pensioenstelsel grondig te evalueren en aan te passen.

RSZ: Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
Door hogere bijdragen wordt beoogd het beroep op het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag – het vroegere brugpensioen – te ontmoedigen. Bij meer dan een derde van de aan-
gegeven bijdragen worden echter anomalieën vastgesteld. Gemiddeld vergt dit iets meer dan 
150.000 rechtzettingen per jaar. Hierdoor dreigt de sociale zekerheid een belangrijk bedrag aan 
bijdragen te mislopen. Deze situatie, die al werd beschreven in het Boek 2012 over de Sociale 
Zekerheid, is tot op heden niet veranderd.

RSZ: Toezicht op de sociale secretariaten
Als socialedienstverleners zijn de sociale secretariaten partners van de RSZ. Ze worden erkend 
door de minister van Sociale Zaken. Nagenoeg 90 % van de werkgevers is erbij aangesloten. In 
2012 waren er 35 erkende sociale secretariaten. Het zijn vzw’s die worden gefinancierd door de 
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aangesloten werkgevers en door de belegging van de sociale bijdragen die op hun rekeningen 
passeren voordat ze aan de RSZ worden doorgestort.

De sociale secretariaten worden gecontroleerd door de RSZ. Het gaat onder meer over techni-
sche controles die vooral nagaan of de bijdrageaangiften correct zijn op basis van de gegevens 
die de werkgevers doorsturen. De financiële controles van hun kant gaan na of de secretariaten 
de bijdragen correct berekenen en ze binnen de wettelijke termijnen doorstorten aan de RSZ. Die 
controles, die grotendeels op basis van steekproeven verlopen, stellen echter de RSZ niet in staat 
een overkoepelend beeld te hebben van de problemen die zich voordoen.

Sinds 2009 is de verbetering van de werking van de sociale secretariaten opgenomen in de so-
cialezekerheidswetgeving door middel van een kwaliteitsbarometer. Door de actoren binnen de 
sociale zekerheid meer te responsabiliseren, moet de kwaliteit van de doorgestuurde gegevens 
verbeteren. Doordat de RSZ en secretariaten van mening verschillen over de relevantie van be-
paalde indicatoren, is de kwaliteitsbarometer echter nog niet operationeel. De beoordeling van 
de kwaliteit van de secretariaten loopt dan ook vertraging op. Daardoor kan de RSZ niet beschik-
ken over een onmisbaar meetinstrument voor de gedetecteerde vergissingen, waarvan sommige 
gevolgen kunnen hebben voor de sociale rechten van werknemers. De minister wenst dat de on-
derhandelingen kunnen worden afgerond, zodat de kwaliteitsbarometer kan worden samenge-
steld, wat een meerwaarde voor alle partijen zou betekenen.

RSZ: beheersing van het het IT-systeem voor de DMFA
Nagenoeg 240.000 werkgevers maken gebruik van de multifunctionele kwartaalaangifte 
(DMFA). Sinds 2003 worden die aangiften ontvangen en verwerkt door een reeks computerappli-
caties. De vzw SMALS staat in voor alle verrichtingen inzake productie, beheer en ontwikkeling 
van het DMFA-informatiesysteem. Het Rekenhof heeft onderzocht over welke middelen de RSZ 
beschikt om controle uit te oefenen op de werkwijzen van zijn informaticaleverancier.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de RSZ de IT-processen van de DMFA effectief onder con-
trole heeft. Er bestaat echter geen schriftelijke, gestandaardiseerde en gedocumenteerde pro-
cedure die de aanmaak en herziening van Service Level Agreements (SLA’s) beschrijft. In die docu-
menten zijn nochtans de respectieve rechten en verplichtingen van de RSZ en zijn IT-leverancier 
vervat. Ze beschrijven ook de controles die op de systemen worden uitgevoerd en hoe daarover 
wordt gerapporteerd. Voorts zouden deze SLA’s effectief in voege moeten zijn van zodra de ap-
plicaties in gebruik worden genomen. In elke SLA zou de procedure voor “incident management” 
beschreven moeten zijn. Ook moet er een beleid voor crisisbeheer komen en moet een continu-
iteitsplan worden opgesteld. Tot slot zou er een SLA moeten worden gesloten over het beleid 
inzake gegevensopslag, de tests voor gegevensherstel en de daarbij horende rapportering.

Dienstencheques: wijzigingen in de wetgeving sinds de audit van 2009
Het dienstenchequesysteem is sinds 2004, afgaande op het aantal erkende ondernemingen 
(2.711 in 2011) en het aantal gecreëerde jobs (150.000 werknemers), een succesverhaal. In 
2009 bracht het Rekenhof de leemten van dat systeem op het vlak van de kwaliteit van de gecre-
eerde jobs onder de aandacht en wees het op de risico’s van frauduleus gebruik. Sindsdien zijn de 
wetgeving en reglementering gewijzigd. De ondernemingen moeten voldoen aan striktere voor-
waarden op het vlak van solvabiliteit en integriteit om te worden erkend. De gecreëerde banen 
moeten ook stabieler zijn. Contracten van onbepaalde duur en met een arbeidstijd van minstens 
één derde van een voltijdse betrekking zijn globaal de norm geworden. Om de financiële druk 
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te verminderen van dit voor de Staat dure systeem (1,6 miljard euro in 2012) werd de nominale 
waarde van de dienstencheque verhoogd en het jaarlijkse aantal cheques dat mag worden ge-
bruikt verlaagd.

Detachering van werknemers in het kader van de Europese regelgeving
Steeds meer worden werknemers binnen de Europese Unie gedetacheerd. De detachering past 
binnen het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van personen en van kapitalen. Een 
gedetacheerde werknemer blijft onder bepaalde voorwaarden vallen onder de sociale zekerheid 
van zijn lidstaat van oorsprong (de detachering mag niet langer dan 24 maanden duren, er moet 
een organieke band blijven met een werkgever die hoofdzakelijk actief is in het land van oor-
sprong…).

De Belgische sociale inspectiediensten worden geconfronteerd met problemen van sociale frau-
de, deloyale concurrentie en niet-aangegeven werk. Ze kunnen de geldigheid van de detachering 
controleren aan de hand van een A1-formulier dat de gedetacheerde werknemer in principe in 
zijn bezit moet hebben. Dat formulier bewijst dat de werknemer onderworpen is aan de sociale 
zekerheid van het land van oorsprong. Bij verdachte gevallen of bij fraude kunnen echter alleen 
de instellingen van het land van oorsprong de geldigheid en de authenticiteit van het formulier 
betwisten. De controles hangen dus af van hun goede wil. Ze zijn daardoor lang en vaak erg com-
plex.

De betwistingsprocedure van A1-formulieren waarbij onregelmatigheden worden vermoed is 
het enige wettelijke middel om valse detacheringen te bestrijden. De inspectiediensten moeten 
ze systematisch gebruiken en zo nodig, als de instellingen van het land van oorsprong niet echt 
willen samenwerken, in beroep gaan bij de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van 
de Socialezekerheidsstelsels.

DEEL IV   Opvolging van de uitvoering van aanbevelingen in de Boeken 
2011 en 2012 over de Sociale Zekerheid

In dit deel brengt het Rekenhof verslag uit over het gevolg dat werd gegeven aan aanbevelingen 
die het in de Boeken 2011 en 2012 over de Sociale Zekerheid had geformuleerd.
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Voorwoord

De meeste bedragen in dit hoofdstuk zijn voorlopige, nog niet geauditeerde cijfers. Ze 
hebben betrekking op de jaren 2010, 2011 en 2012. De cijfers 2010 en 2011 zijn in augus-
tus 2012 door de FOD Sociale Zekerheid aan het Rekenhof bezorgd. De vermelde cijfers 
2012 zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de algemene toelichting bij de aanpassing 
van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor 2013 (Parl. St. Kamer, 3 mei 2013, 
DOC 53 2768/001).

De cijfers met betrekking tot 2012 zijn vaak nog ramingen, soms in de vorm van vastgestel-
de rechten en soms in de vorm van thesaurieontvangsten of -uitgaven. In een aantal geval-
len heeft het Rekenhof gecontroleerde of meer recente cijfers vermeld en de verschillen ten 
opzichte van de cijfers in de algemene toelichting duidelijk gemaakt.

1.1 Financiering van de sociale zekerheid

1.1.1 Overzicht van de ontvangsten
De sociale zekerheid wordt gefinancierd door middel van bijdragen, staatstoelagen, alterna-
tieve financiering en diverse ontvangsten.

In 2012 bedroegen de ontvangsten van de Globale Beheren, inclusief de tak van de genees-
kundige verzorging, bijna 79 miljard euro.

Tabel 1 –  Ontvangsten van de Globale Beheren en van de geneeskundige verzorging (in miljoen euro)

Ontvangsten 2010 2011 2012 (voorlopige gegevens)

Bijdragen 43.911,0 45.909,7 47.951,7

Staatstoelagen 9.627,5 8.496,2 11.619,7

Alternatieve financiering 13.930,9 16.462,4 14.872,8

Andere ontvangsten 4.840,2 5.251,6 4.505,4

Totaal 72.309,6 76.119,9 78.949,6

Bronnen: voor 2010 en 2011: samengevoegde gegevens op basis van de cijfers die de FOD Sociale Ze-
kerheid in augustus 2012 meedeelde; voor 2012: samengevoegde gegevens op basis van de Algemene 
Toelichting bij de aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 
2013 van 3 mei 2013
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Grafiek 1 –  Samenstelling van de ontvangsten van de Globale Beheren en van de geneeskundige 
verzorging (in percenten)
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Sociale bijdragen  
De financiering van de sociale zekerheid steunt op diverse bijdragen, waaronder:  

- de bijdragen op de lonen en bijkomende voordelen toegekend aan personen die in 
de privésector werken, betaald aan de RSZ1; 

- de bijdragen op de lonen van personeelsleden in de overheidssector met een 
arbeidsovereenkomst, betaald aan de RSZ; 

- de bijdragen op de lonen van vastbenoemde ambtenaren van de lokale overheden 
(gemeenten, provincies, OCMW's, openbare ziekenhuizen …), betaald aan de 
RSZPPO; 

- de bijdragen op de beroepsinkomsten van de zelfstandigen, bestemd voor het 
RSVZ. 

In 2012 bedroegen de sociale bijdragen bijna 48 miljard euro en dekten ze 60,74 % van de 
financiering van de sociale zekerheid, ten opzichte van 60,31% in 2011. 

Overdrachten ten laste van de federale begroting  
In toenemende mate wordt de sociale zekerheid gefinancierd met overdrachten vanuit de 
algemene uitgavenbegroting van de Staat. Die bestaan uit de recurrente staatstoelage, de 

1 Hierin begrepen de bijdrage voor de tak geneeskundige verzorging op de wedden van alle vastbenoemde ambtenaren 
die door de RSZPPO (voor de ambtenaren van de lokale overheden) of de bevoegde overheidsdienst (voor de andere 
ambtenaren) wordt doorgestort aan de RSZ. 
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Bronnen: voor 2010 en 2011: samengevoegde gegevens op basis van de cijfers die de FOD Sociale Ze-
kerheid in augustus 2012 meedeelde; voor 2012: samengevoegde gegevens op basis van de Algemene 
Toelichting bij de aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 
2013 van 3 mei 2013

Sociale bijdragen
De financiering van de sociale zekerheid steunt op diverse bijdragen, waaronder:

• de bijdragen op de lonen en bijkomende voordelen toegekend aan personen die in de 
privésector werken, betaald aan de RSZ1;

• de bijdragen op de lonen van personeelsleden in de overheidssector met een arbeids-
overeenkomst, betaald aan de RSZ;

• de bijdragen op de lonen van vastbenoemde ambtenaren van de lokale overheden (ge-
meenten, provincies, OCMW’s, openbare ziekenhuizen …), betaald aan de RSZPPO;

• de bijdragen op de beroepsinkomsten van de zelfstandigen, bestemd voor het RSVZ.

In 2012 bedroegen de sociale bijdragen bijna 48 miljard euro en dekten ze 60,74 % van de 
financiering van de sociale zekerheid, ten opzichte van 60,31 % in 2011.

Overdrachten ten laste van de federale begroting
In toenemende mate wordt de sociale zekerheid gefinancierd met overdrachten vanuit de 
algemene uitgavenbegroting van de Staat. Die bestaan uit de recurrente staatstoelage, de 
bijzondere staatstoelage met het oog op het verzekeren van het evenwicht in ESR-termen 
(hierna: evenwichtsdotatie) en de alternatieve financiering.

In 2012 vertegenwoordigden ze 33,55 % in de totale financiering van de sociale zekerheid.

1 Hierin begrepen de bijdrage voor de tak geneeskundige verzorging op de wedden van alle vastbenoemde ambte-
naren die door de RSZPPO (voor de ambtenaren van de lokale overheden) of de bevoegde overheidsdienst (voor 
de andere ambtenaren) wordt doorgestort aan de RSZ.
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Binnen de overdrachten bedroegen de Staatstoelagen 11,619,7 miljoen euro of 14,72 % in 
de financiering van de sociale zekerheid. De RSZ ontving daarvan 9.862,4 miljoen euro 
en het RSVZ 1.757,3 miljoen euro. Het bedrag van 11.619,7 miljoen euro omvat in de eerste 
plaats de gewone staatstoelage aan de RSZ-Globaal Beheer (6.225,2 miljoen euro) en aan 
het RSVZ-Globaal Beheer (1.353,2 miljoen euro). Daarnaast werd, net als in 2010 en 2011, 
ook een evenwichtsdotatie toegekend van 4.041,3 miljoen euro (waarvan 3.637,2 miljoen 
euro aan de RSZ-Globaal Beheer en 404,1 miljoen euro aan het RSVZ-Globaal Beheer). Deze 
evenwichtsdotatie wordt zo berekend dat het saldo in ESR-termen van de sociale zekerheid 
geen overschot of tekort vertoont.

De alternatieve financiering bestaat erin een deel van de fiscale ontvangsten specifiek te 
bestemmen voor de sociale zekerheid. Ze moet de werkgeversbijdrageverminderingen com-
penseren en het bedrag van de wettelijke staatstoelagen beperken. In 2012 leverde de alter-
natieve financiering 18,83 % van de ontvangsten van de sociale zekerheid. Het ging om een 
bedrag van 14.872,8 miljoen euro, volgens de gegevens in de algemene toelichting bij de 
aanpassing van de begroting 2013 (tabellen p. 124, 144 en 158)2.

Overige financieringsbronnen
Tot de overige financieringsbronnen behoren onder meer de bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid en de opbrengsten uit beleggingen.

1.1.2 Globale Beheren
Met uitzondering van de eigen ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (zie 
volgend punt) worden alle ontvangsten geïnd door de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Glo-
baal Beheer. Die verdelen ze vervolgens over de OISZ die de prestaties van de sociale zekerheid 
beheren. Voor die verdeling wordt uitgegaan van de thesauriebehoeften van die instellingen.

De rapportering over de uitvoering van de begroting van de Globale Beheren wordt opge-
maakt op basis van de thesaurieontvangsten en -uitgaven tijdens het begrotingsjaar.

Bepaalde thesaurieontvangsten stemmen overeen met verworven rechten (dat is het geval 
voor de staatstoelagen en de alternatieve financiering wanneer die worden betaald in het 
jaar waarop ze betrekking hebben, wat meestal het geval is). Op het vlak van de sociale bij-
dragen worden echter alleen de stortingen in aanmerking genomen, en niet de vorderingen. 
Bij de uitgaven wordt geen rekening gehouden met de schulden. Sommige uitgaven zijn re-
gulariseringen uit voorgaande boekjaren (dat is het geval voor de voorlopige en definitieve 
afrekeningen tussen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen). Dat maakt het onmogelijk 
de uitgaven die de Globale Beheren geregistreerd hebben, nauwgezet te koppelen aan de 
door derden verworven rechten in de loop van het betrokken boekjaar.

Om het saldo van de thesaurieverrichtingen te laten passen in de optiek van de vastgestelde 
rechten, om de verrichtingen aan een specifiek boekjaar te kunnen koppelen (Europese 

2 Dat bedrag stemt, op 10,24 miljoen euro na, overeen met de in 2012 verschuldigde rechten zoals het Beheers-
comité van de sociale zekerheid die becijferde in zijn 45e verslag (14.883 miljoen euro). Het verschil situeert zich 
voornamelijk op het niveau van de btw die werd toegewezen aan het RSVZ. De 14.883 miljoen euro omvatten 
ook een deel van de achterstallen (24,3 miljoen euro aan btw voor de RSZ). Het Rekenhof heeft de gegevens met 
betrekking tot de alternatieve financiering gereconcilieerd in tabel 2 hierna.
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vereisten van het ESR 95), voeren de Globale Beheren en de FOD Budget dus elk jaar diverse 
correcties uit om het geconsolideerde vorderingensaldo van de sociale zekerheid te becij-
feren3.

1.1.3	 Specifiek	geval	van	de	geneeskundige	verzorging
Voor de tak geneeskundige verzorging geldt een specifieke, bij wet gewaarborgde, financie-
ring.

De ontvangsten van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging omvatten enerzijds eigen ont-
vangsten en anderzijds overdrachten vanuit de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal 
Beheer.

De eigen ontvangsten voor 2012 (bijdragen, specifieke alternatieve financiering, afhoudin-
gen bestemd voor het RIZIV, diverse ontvangsten) vermelden een bedrag van 5.167,9 mil-
joen euro. Dat bedrag ligt 3,6 % hoger dan de verwezenlijkingen 2011.

De overdrachten vanuit de Globale Beheren zijn bij wet op de financiering van de ziektever-
zekering vastgesteld4. Ze bestaan uit een basisbedrag, een aanvullend bedrag als alternatie-
ve financiering en een kleiner aandeel in de uitgaven voor verzekerden met een gemengde 
loopbaan afkomstig van het RSVZ5.

De ontvangsten uit overdrachten vanuit de Globale Beheren evolueren als volgt.

Grafiek 2 –  Ontvangsten afkomstig van de Globale Beheren RSZ en RSVZ (in miljoen euro)
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Na jaren van gestage groei zijn de ontvangsten afkomstig van de Globale Beheren in 2012 
met 705,2 miljoen euro teruggelopen6 tot 23.785,3 miljoen euro. 

In 2012 is het basisbedrag (d.i. de bij wet beperkte tussenkomst) goed voor 93,3% van de 
overdrachten vanuit de Globale Beheren. In vergelijking met 2011 ligt het basisbedrag 
(22.202,1 miljoen euro) 5,1% hoger voor het stelsel van de werknemers en 2,9% hoger voor 
het stelsel van de zelfstandigen. Overeenkomstig de wet op de financiering van de 
ziekteverzekering is die stijging in verhouding met de stijging van de ontvangsten uit 
sociale bijdragen tussen 2010 en 2011. 

De financiering afkomstig van het RSVZ-Globaal Beheer en bestemd voor de 
geneeskundige verzorging van werknemers met een gemengde loopbaan 
(werknemer/zelfstandige) stijgt met 3,4 miljoen euro (2,8%) in vergelijking met 2011 en 
bedraagt 126,8 miljoen euro, wat overeenstemt met 0,5% van de financiering afkomstig van 
de Globale Beheren.  

De alternatieve financiering via de Globale Beheren is in 2012 gedaald als gevolg van de 
maatregelen die de regering nam om enerzijds de berekening van de globale 
begrotingsdoelstelling te baseren op de uitgavenramingen en anderzijds te snoeien in de 
geneeskundige verzorging. De bij wet voorziene aanvullende alternatieve financiering 
beloopt 1.456,5 miljoen euro7 (d.i. 6,1 % van de overdrachten vanuit de Globale Beheren). In 

6 Volgens het principe van de begrotingsboekingen op basis van verworven rechten, overeenkomstig de beginselen die 
vervat zijn in de wet van 31 januari 2007 betreffende de financiering van de ziekteverzekering. 
7
 Artikel 24, § 1 quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers ; artikel 6, § 1 quater, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een 
globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels. Het bedrag 2012 is vastgelegd in het koninklijk besluit van 29 april 2012. 
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3 Cf. het hoofdstuk over de consolidering van de rekeningen van de sociale zekerheid: Rekenhof, Boek 2012 over de 
Sociale Zekerheid, Brussel, november 2012, p. 43 en volgende.

4 Wet van 31 januari 2007 tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact met het oog 
op de invoering van een nieuw systeem voor de financiering van de ziekteverzekering.

5 Ze omvatten ook een bedrag dat betrekking heeft op de afsluiting van de rekeningen van voorgaande jaren in geval 
van een begrotingstekort.
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Na jaren van gestage groei zijn de ontvangsten afkomstig van de Globale Beheren in 
2012 met 705,2 miljoen euro teruggelopen6 tot 23.785,3 miljoen euro.

In 2012 is het basisbedrag (d.i. de bij wet beperkte tussenkomst) goed voor 93,3 % van 
de overdrachten vanuit de Globale Beheren. In vergelijking met 2011 ligt het basisbedrag 
(22.202,1 miljoen euro) 5,1 % hoger voor het stelsel van de werknemers en 2,9 % hoger voor 
het stelsel van de zelfstandigen. Overeenkomstig de wet op de financiering van de ziek-
teverzekering is die stijging in verhouding met de stijging van de ontvangsten uit sociale 
bijdragen tussen 2010 en 2011.

De financiering afkomstig van het RSVZ-Globaal Beheer en bestemd voor de geneeskun-
dige verzorging van werknemers met een gemengde loopbaan (werknemer/zelfstandige) 
stijgt met 3,4 miljoen euro (2,8 %) in vergelijking met 2011 en bedraagt 126,8 miljoen euro, 
wat overeenstemt met 0,5 % van de financiering afkomstig van de Globale Beheren.

De alternatieve financiering via de Globale Beheren is in 2012 gedaald als gevolg van de 
maatregelen die de regering nam om enerzijds de berekening van de globale begrotings-
doelstelling te baseren op de uitgavenramingen en anderzijds te snoeien in de genees-
kundige verzorging. De bij wet bepaalde aanvullende alternatieve financiering beloopt 
1.456,5 miljoen euro7 (d.i. 6,1 % van de overdrachten vanuit de Globale Beheren). In verge-
lijking met 2011 is dat 54,5 % minder voor het stelsel van de werknemers en 55,4 % minder 
voor het stelsel van de zelfstandigen.

1.1.4	 Alternatieve	financiering

Toewijzing van fiscale ontvangsten
Een reeks specifieke wettelijke bepalingen8 zorgen ervoor dat de fiscale ontvangsten deels 
naar de financiering van de sociale zekerheid vloeien. Het gaat om de volgende ontvang-
sten: de btw, de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing, de accijnzen op tabak, de ver-
pakkingsheffing, de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen9, vennootschappen en 
niet-ingezetenen, en de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen. De toegewezen fiscale 
ontvangsten passeren langs toewijzingsfondsen10. De stortingen aan de OISZ worden op die 
fondsen aangerekend.

6 Volgens het principe van de begrotingsboekingen op basis van verworven rechten, overeenkomstig de beginselen 
die vervat zijn in de wet van 31 januari 2007 betreffende de financiering van de ziekteverzekering.

7 Artikel 24, § 1 quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers; artikel 6, § 1 quater, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van 
een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI 
van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels. Het bedrag 2012 is vastgelegd in het koninklijk besluit van 29 april 2012.

8 De artikelen 66 tot 67quinquies van de programmawet van 2 januari 2001, artikel 116 van de programmawet I van 
26 december 2006, artikel 46 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgele-
genheid en artikel 36 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de 
winst van de vennootschappen.

9 Inclusief de belasting op het werknemersaandeel en de voordelen gekoppeld aan de toekenning van opties op 
aandelen.

10 Voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid, voorziet tabel 3 van de algemene uitgavenbegroting 
(pagina 749 e.v. van het Parl. St. kamer, 12 april 2012, DOc 53 2113/002) in veertien toewijzingsfondsen: elke fonds 
stemt overeen met één enkele toegewezen belasting. Voor de btw zijn er diverse fondsen.
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Het principe van de programmawet van 2 januari 2001 was aanvankelijk eenvoudig: een 
percentage van de netto btw-ontvangsten zou naar de sociale zekerheid vloeien11. De wet 
voorzag in een minimumbedrag zodat de sociale zekerheid toch de nodige middelen krijgt, 
zelfs als de btw-ontvangsten zouden dalen. Talrijke programmawetten hebben de bere-
kening gewijzigd van het bedrag dat moet worden verdeeld tussen de RSZ en het RSVZ. 
De programmawetten hebben ook nieuwe rechthebbenden toegevoegd en andere fiscale 
ontvangsten toegewezen. Al die wijzigingen maken het ingewikkeld om te bepalen welke 
bedragen precies verschuldigd zijn per rechthebbende.

Bovendien worden sommige bedragen volgens uiteenlopende methodes geïndexeerd12, wat 
ertoe leidt dat de rechthebbenden en de FOD Financiën, die de toewijzing van de fiscale 
ontvangsten moet uitvoeren, er verschillende interpretaties op nahouden. Dat leidt dan 
weer tot vertraging bij de bepaling en betaling van achterstallen.

De wet stelt dat bepaalde bedragen maandelijks moeten worden betaald, zonder echter te 
preciseren hoe dat moet gebeuren. De FOD Financiën bepaalt die maandelijkse bedragen 
via ingewikkelde en weinig transparante berekeningen en ook als de wet in vaste bedragen 
voorziet, vertonen de stortingen grote verschillen van maand tot maand. De wetgever zou 
duidelijk moeten bepalen hoe de maandelijkse bedragen moeten worden berekend.

De wet bepaalt dat bedragen bij koninklijk besluit kunnen worden vastgelegd. Die besluiten 
worden laat gepubliceerd.

Toewijzing van andere ontvangsten
Van de toewijzingsfondsen van de sociale zekerheid voor de alternatieve financiering be-
treffen twee fondsen ontvangsten van derden. Het gaat om de bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid13 en de sociale Maribel14. Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid 
beschouwt deze ontvangsten niet als onderdeel van de alternatieve financiering maar als 
toegewezen ontvangsten15 opgenomen onder “andere ontvangsten”16. De verschuldigde be-
dragen belopen 362,1 miljoen euro (303,1 miljoen euro werd betaald in 2012).

Perimeter van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid
De alternatieve financiering beslaat een veel groter terrein dan dat van de Globale Beheren 
of de geneeskundige verzorging. Aldus vloeien er ontvangsten naar de RVA voor het betaald 
educatief verlof, voor de administratiekosten van de PWA, voor de startbaanovereenkom-
sten en voor de sociale economie, naar de RSZPPO voor de veiligheidscontracten, naar het 
Fonds voor de Beroepsziekten (voor het Asbestfonds) en naar het Fonds Sluiting Onderne-
mingen.

11 Het percentage van de btw dat moet worden verdeeld over de RSZ en het RSVZ werd verminderd met de vaste 
bedragen bestemd voor de RSZPPO, de RVA en de RSZ voor de veiligheidscontracten.

12 Volgens het mechanisme van de gemiddelde prijsindex en volgens het mechanisme van de overschrijdingen van de 
spilindex dat voor de lonen wordt gehanteerd.

13 Titel XI van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. Het gaat om de bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid die door Financiën wordt geïnd.

14 Artikel 47 van de economische herstelwet van 27 maart 2009.
15 Zie Parl. St. kamer , 3 mei 2013, DOc 53 2768/001, Algemene toelichting bij de aangepaste ontvangsten- en uitga-

venbegroting, p. 124, 144 en 158.
16 Zie tabel 1, punt 1.1.1 Overzicht van de ontvangsten.
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Die alternatieve financiering buiten de Globale Beheren en de geneeskundige verzorging 
bedraagt 134,7 miljoen euro in 2012 (inclusief achterstallen), waarvan 129,7 miljoen euro 
werd betaald in 2012.

Toegewezen ontvangsten in 2012
Het Rekenhof bevestigt de bedragen die verschuldigd zijn op grond van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen en die in detail zijn weergegeven in de departementsnota’s van de 
ontwerpbegrotingen17, in de interne nota’s van de administratie die voorafgaan aan de in-
houdingen op de fiscale ontvangsten en de betaling ervan, en in het verslag aan de regering 
dat wordt opgesteld door het beheerscomité van de sociale zekerheid. Daarna controleert 
het Rekenhof of de verschuldigde bedragen tijdig bij de begunstigden terechtkomen.

De volgende tabel vermeldt de bedragen die in 2012 verschuldigd waren en betaald werden, 
per begunstigde OISZ en per belasting.

Tabel 2 –  Overzichtstabel van de toewijzingen aan de sociale zekerheid in 2012 (in duizend euro)

Verschuldigde 
bedragen 

(volgens het 
beheers- 
comité)  

(1)

Verschuldig-
de bedragen 
(berekenin-
gen van het 
Rekenhof)

(2)

Betaald op 
31/12/2012 

(3)

Verschul-
digd 
saldo 
(2)-(3)

Globale Beheren en geneeskundige 
verzorging

RSZ-Globaal Beheer 11.213.421 11.281.676 11.200.166 81.509

BTW 10.365.454 10.364.982 10.412.004 -47.023

 Achterstallen 24.287 24.287 -2.964 27.251

Roerende voorheffing 478.953 478.950 396.112 82.838

 Achterstallen 45.532 41.284 4.248

Opties op aandelen 105.243 105.243 92.907 12.336

 Achterstallen 20.065 20.065 0

Accijnzen op tabak 61.793 61.793 61.200 593

 Achterstallen 1.838 1.838 0

Personenbelasting en 
vennootschapsbelasting

173.927 175.310 174.800 510

 Achterstallen -112 0 -112

Belasting op werknemersparticipaties 3.764 3.764 2.896 869

 Achterstallen 26 26 0

RSVZ-Globaal Beheer 947.075 (*) 893.217 884.055 9.162

BTW 869.306 869.285 870.958 -1.673

 Achterstallen -60.098 -60.800 702

Roerende voorheffing 53.217 53.217 44.012 9.204

 Achterstallen 5.059 4.587 472

17 Zie bv. Parl. St. kamer, 12 april 2012, DOc 53 2113/001, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de alge-
mene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, p. 98 en volgende.
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Opties op aandelen 4.648 4.648 4.104 545

 Achterstallen 886 886 0

Accijnzen op tabak 15.448 15.448 15.300 148

 Achterstallen 410 410 0

Personenbelasting en 
vennootschapsbelasting

1.704 1.704 1.691 14

 Achterstallen -9 0 -9

Verzekeringstaks 2.751 2.751 2.795 -44

 Achterstallen -86 112 -198

RIZIV 2.719.818 2.742.495 2.735.518 6.976

BTW 1.824.842 1.824.842 1.824.842 0

Accijnzen 894.976 894.976 888.000 6.976

 Achterstallen 22.676 22.676 0

RVA-Globaal Beheer 2.777 2.753 2.650 104

BTW 2.777 2.777 2.748 28

 Achterstallen -23 -99 75

Totaal Globale Beheren en 
geneeskundige verzorging

14.883.092 14.920.140 14.822.389 97.751

 Waarvan achterstallen 24.287 60.450 28.021 32.429

RVA buiten Globaal Beheer

BTW 70.399 70.399 70.399 0

 Achterstallen 5.740 5.740 0

RSZPPO

BTW 40.902 40.902 40.902 0

Asbestfonds

BTW 5.000 5.000 0 5.000

 Achterstallen 10.000 10.000 0

Fonds Sluiting Ondernemingen

BTW 2.649 2.649 2.649 0

Totaal buiten Globaal Beheer 118.950 134.690 129.690 5.000

RSZ andere

Bijzondere bijdrage en sociale Maribel 287.911 224.708 63.202

 Achterstallen 74.228 78.409 -4.181

Totaal RSZ andere ontvangsten 362.139 303.118 59.021

Algemeen totaal 15.002.042 15.416.970 15.255.197 161.773

 Waarvan totale achterstallen 24.287 150.419 122.170 28.248

Bij elke belasting heeft de eerste lijn betrekking op de bedragen van het jaar, de tweede lijn op de ach-
terstallen. Bij de verschuldigde bedragen gaat het om vastgestelde rechten. Bij de betaalde bedragen 
gaat het om betalingen die in 2012 werden aangerekend.
* De algemene toelichting bij de aangepaste ontvangsten- en uitgavenbegroting vermeldt een bedrag 
van 936,8 miljoen euro aan voorlopige realisaties 2012 betreffende het RSVZ-Globaal Beheer (Parl. St. 
Kamer, 3 mei 2013, DOC 53 2768/001, p. 144).

Bron: beheerscomité van de sociale zekerheid (45e rapport aan de regering) en tabellen Rekenhof
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In 2012 werd volgens de aanrekeningen op de toewijzingsfondsen 15,26 miljard euro betaald 
aan de OISZ, waarvan 15,12 miljard euro naar de Globale Beheren en de geneeskundige ver-
zorging ging (14,82 miljard euro geregistreerd in de alternatieve financiering en 0,30 mil-
jard euro toegevoegd bij de andere ontvangsten).

De verschillen tussen de verschuldigde bedragen zoals het Beheerscomité van de Sociale Ze-
kerheid ze vaststelde in zijn 45e verslag en de door het Rekenhof gecontroleerde bedragen, zijn 
voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat rekening werd gehouden met achterstallen. Die 
belopen in totaal 150,4 miljoen euro, waarvan 122,2 miljoen euro werd aangezuiverd in 2012.

1.2 Uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers

In 2012 zijn de lopende uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers op 67.342,5 mil-
joen euro geraamd18. Ze liggen 250 miljoen euro hoger dan de initiële begrotingsramingen 
(d.i. + 0,4 %) en ze stijgen met 1.602,4 miljoen euro in vergelijking met 2011 (d.i. + 2,4 %).

Tabel 3 –  Uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers (in miljoen euro)

Uitgaven 2010 Uitgaven 2011 Begroting 
2012

Voorlopige 
uitgaven 

2012

Sociale prestaties (behalve de 
geneeskundige verzorging)

37.743,5 39.490,8 41.233,9 41.516,0

Uitkeringen (RIZIV) 5.009,0 5.454,8 5.906,8 5.927,4

Pensioenen (inclusief 
kapitalisatie)

18.328,7 19.375,0 20.555,5 20.693,1

Kinderbijslag 4.199,6 4.368,5 4.541,4 4.534,9

Arbeidsongevallen 186,4 192,4 204,3 201,1

Beroepsziekten 303,8 268,2 284,3 271,3

Loopbaanonderbreking, 
werkloosheid, werkloosheid 
met bedrijfstoeslag

9.700,1 9.818,1 9.726,6 9.875,1

Zeevarenden en minderjarigen 15,8 14 15,0 13,1

Betalingskosten 4,0 3,6 4,7 2,8

Beheerskosten 1.111,5 1.154,0 1.192,0 1.197,6

Externe overdrachten 21.893,6 23.155,5 22.525,2 22.492,8

Geneeskundige verzorging 20.979,2 22.136,0 21.534,2 21.534,2

Andere 914,4 1.019,5 990,9 958,6

Intresten 8,6 17,8 8,0 6,1

Diverse uitgaven 1.731,0 1.918,5 2.128,6 2.127,1

Dienstencheques 1.231,4 1.431,3 1.607,1 1.607,2

Andere 499,6 486,6 521,5 519,9

Totale uitgaven 62.492,1 65.740,1 67.092,4 67.342,5

Bron: FOD Sociale Zekerheid voor 2010 en 2011 (augustus 2012) en voorlopige realisaties 2012 (aange-
paste begroting 2013)

18 Parl. St. kamer, 3 mei 2013, DOc 53 2768/001, Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor 
het begrotingsjaar 2013, Algemene toelichting.
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1.2.1	 Pensioenuitgaven
De uitgaven van de werknemerspensioenen19 zijn ten opzichte van 2011 toegenomen met 
6,80 % tot 20,69 miljard euro.

Ze overschreden de begroting met 137,5 miljoen euro. Het Rekenhof had in zijn commen-
taar op de aanpassing van de begroting20 al gewezen op een mogelijke onderraming van de 
uitgaven, als gevolg van de onderraming van het aantal gerechtigden op een rust- en over-
levingspensioen en de onderraming van de pensioenbonus. De definitieve realisaties geven 
aan dat het gemiddeld aantal rechthebbenden inderdaad sterker toenam dan de ramingen 
(+10.280 meer rustpensioenen en 1.589 meer overlevingspensioenen) en dat de uitgaven van 
de pensioenbonus 56,14 miljoen euro hoger liggen dan de begroting. Deze meeruitgaven 
werden deels gecompenseerd door een minderuitgave ten gevolge van een latere indexering 
van de uitkeringen in december 2012 (- 64 miljoen euro).

Het aandeel van de rustpensioenen in de totale pensioenuitgaven bedraagt in 2012 73,62 % 
en vormt de belangrijkste uitgavenpost. Het zijn vooral deze pensioenen die in 2012 sterk 
zijn toegenomen (+8,09 %) en dit terwijl er, in tegenstelling tot de voorbije jaren, geen 
bijkomende maatregelen werden genomen om de pensioenen te verhogen. Enkel in het ka-
der van de welvaartsmaatregelen werden de pensioenen, ingegaan in 2007, op 1 septem-
ber 2012 verhoogd met 2 %21.

De significante stijging van de uitgaven in de rustpensioenen kan verklaard worden door de 
cumulatie van volgende factoren:

• de toename van het gemiddeld aantal gepensioneerden in 2012 met 2,85 %22, d.i. de 
sterkste stijging in de afgelopen vijf jaar – zie tabel 4;

• de indexeringen van de uitkeringen in februari en december 2012;
• het wegvallen van oudere (en dus lagere) pensioenen door overlijden en de toekenning 

van nieuwe en hogere pensioenen (door de langere loopbaan en hogere inkomens);
• de toename van het aantal rustpensioenen aan het bedrag alleenstaande toegekend aan 

vrouwen (m.a.w. de toekenning van een eigen pensioen op basis van een eigen loop-
baan) met 19.270 gerechtigden en de daarmee gepaard gaande afname van een zuiver 
overlevingspensioen bij de vrouwen (-5.909 gerechtigden) en een rustpensioen aan het 
gezinsbedrag bij de mannen (-4.830 gerechtigden).

19 Gecumuleerde uitgaven rust- en overlevingspensioenen, vakantiegeld, verwarmingstoelage en renten.
20 Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpasing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 

2012, 23 april 2012. Te raadplegen op de website www.rekenhof.be.
21 Sinds 2009 worden elk jaar in september de pensioenen die vijf jaar eerder ingingen met 2 % verhoogd. In 2012 wor-

den de pensioenen die ingingen in 2007 in september aangepast, in 2013 de pensioenen van 2008, enz.
22 In zijn begroting ging de RVP ervan uit dat het aantal gerechtigden in 2012 minder sterk zou toenemen (met 2,16 %) 

dan in 2011.



SOcIALE ZEkERHEID In 2012 / 31

Tabel 4 –  Evolutie rustpensioenen werknemers

Uitgaven  
(in miljoen euro)

Toename  
(in %)

Gerechtigden 
(jaargemiddelde)

Toename  
(in %)

2008 11.952,53 1.405.134

2009 12.706,76 6,31 % 1.423.602 1,31 %

2010 13.199,56 3,88 % 1.443.540 1,40 %

2011 14.093,18 6,77 % 1.481.102 2,60 %

2012 15.233,73 8,09 % 1.523.335 2,85 %

Bron: Jaarverslagen van de RVP

1.2.2	 Werkloosheidsuitgaven
De uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen, werkloosheid met bedrijfstoeslag en loop-
baanonderbreking bedragen 9.875,1 miljoen euro in 2012. De stijging met 57 miljoen euro 
(+0,58 %) ten opzichte van 2011 is in hoofdzaak afkomstig van de stijging van de uitgaven 
voor werkloosheid en loopbaanonderbreking.

De uitgaven voor de tak werkloosheid bedragen in totaal 7.416,1 miljoen euro. De toename 
is hier vooral het gevolg van de stijging van het aantal tijdelijke werklozen ten opzichte van 
2011, van 140.847 naar 161.340 (+14,55 %). In 2012 daalt het aantal werknemers in activerings-
programma’s door de uitdoving van het Winwin-aanwervingsplan23.

De uitgaven voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) bedragen 
1.626,0 miljoen euro in 2012 (-1,64 %). De daling van de uitgaven is in hoofdzaak te wijten 
aan de afname van het aantal werklozen met bedrijfstoeslag en de lagere voorschotten die 
werden betaald in de eerste maanden van 2012.

In 2012 bedragen de uitgaven voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet 832,9 miljoen euro 
(+2,30 %). Net als in 2011 steeg het aantal begunstigden in 2012, ondanks de hervormingen 
van het stelsel in 2012.

De uitgaven voor tewerkstellingsprogramma’s (startbaanovereenkomsten, tussenkomst so-
ciale economie, start- en stagebonus, opleidingsfonds dienstencheques) dalen van 58 mil-
joen euro in 2011 naar 36,7 miljoen euro in 2012 (-36,73 %). In 2012 is er geen storting voor 
sociale economie gedaan.

De uitgaven voor outplacement dalen tot 16,9 miljoen euro (-59,72 %).

Het dienstenchequesysteem blijft een succes. In 2012 stijgen de brutokosten met 175,3 mil-
joen euro tot 1.607,2 miljoen euro (+12,24 %). De strengere erkenningsvoorwaarden voor 
nieuwe bedrijven en de nieuwe verplichtingen die in 2012 van kracht zijn geworden24, rem-
men de groei van het systeem af. Het aantal dienstenchequeondernemingen neemt toe met 
1,7 % in 2012 tegenover 5,1 % in 2011. Ook de groei van het aantal gebruikers vertraagt in ver-
gelijking met 2011. Het aantal aangekochte cheques blijft weliswaar toenemen. Die toename 

23 In deel III van dit Boek 2013 is een artikel opgenomen over de activeringsmaatregelen.
24 In deel III van dit Boek is een artikel gewijd aan de evoluties in de wetgeving op de dienstencheques sinds 2009.



32

is in hoofdzaak het gevolg van de prijsstijging vanaf 1 januari 2013. In december 2012 werden 
er 48,5 % meer cheques aangekocht dan in dezelfde periode van 2011.

1.3 Uitgaven van het Globaal Beheer van de zelfstandigen

In 2012 bedragen de voorlopige uitgaven 6.288,2 miljoen euro, tegenover 6.228,4 miljoen 
euro in de aangepaste begroting. Ten opzichte van 2011 zijn de uitgaven gestegen met 1,83 %.

Tabel 5 –  Uitgaven van het Globaal Beheer van de zelfstandigen (in miljoen euro)

Uitgaven 
2010

Uitgaven 
2011

Begroting 
2012

Voorlopige 
uitgaven 

2012

Sociale prestaties 3.558,1 3.731,6 3.879,5 3.943,5

RIZIV – Uitkeringen 321,2 343,3 372,6 363,1

RSVZ - Pensioenen 2.805,4 2.952,1 3.056,1 3.127,2

RSVZ – Gezinsbijslag 413,2 422,9 435,0 442,9

RSVZ - Faillissementsverzekering 18,3 13,3 14,6 10,3

RSVZ – Palliatieve zorgen 0,0 0,0 1,2 0,0

Welvaartsaanpassingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Betalings- en beheerskosten 80,5 82,0 90,0 86,8

Externe overdrachten 2.213,2 2.356,2 2.253,9 2.252,8

RIZIV - Geneeskundige verzorging 2.211,4 2.354,5 2.251,1 2.251,1

Andere 1,8 1,7 2,8 1,7

Diverse uitgaven 4,4 5,1 5,0 5,1

Totaal uitgaven 5.856,2 6.174,9 6.228,4 6.288,2

Bron: FOD Sociale Zekerheid voor 2010 en 2011 (augustus 2012) en voorlopige realisaties 2012 (aange-
paste begroting 2013)

In 2012 bedragen de uitgaven voor pensioenen 3.127,2 miljoen euro. Dit bedrag ligt 2,33 % 
hoger dan geraamd en 5,93 % hoger dan de uitgaven van 2011. In de rekeningen van het 
RSVZ bedragen de uitgaven voor pensioenen 3.096,5 miljoen euro, een stijging met 4,89 % 
ten opzichte van 201125.

Dat de uitgaven hoger liggen dan de aangepaste begrotingsramingen is volgens de RVP het 
gevolg van de (onterechte) vermindering van de uitgavenramingen met 6 miljoen euro in 
de aangepaste begroting 2012. Ook de evolutie van de uitgaven voor de pensioenbonus ligt 
aan de basis van de stijging: zoals het Rekenhof in zijn commentaar bij het ontwerp van 
begroting 2013 heeft opgemerkt26, zijn die uitgaven de afgelopen jaren onderschat in de 
begroting.

25 In de aangepaste begroting 2013 zijn voor 2012 bedragen opgenomen die niet overeenstemmen met de gegevens 
van de RVP en het RSVZ.

26 Parl. St. kamer, 8 januari 2013, DOc 53-2521/004, commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwer-
pen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013, p. 86 en Parl. St. kamer, 17 mei 2013, DOc 53-2769/002, 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van aanpassing van Staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2013, p. 55.
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Van de geraamde uitgaven van 2.251,1 miljoen euro voor de tak Geneeskundige Verzorging 
heeft het RSVZ 2.178,9 miljoen euro ook werkelijk aan het RIZIV gestort (thesaurie).

1.4	 Geneeskundige	verzorging

De uitgaven van de tak geneeskundige verzorging dekken:

• de verstrekkingen inzake geneeskundige verzorging;
• de beheerskosten van het RIZIV en van de verzekeringsinstellingen, alsook de dotatie 

aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;
• de externe overdrachten, namelijk de financiering van de ziekenhuizen, de uitgaven 

voor oorlogsinvaliden en de dotatie aan het Fonds voor de Medische Ongevallen;
• diverse uitgaven zoals uitgaven krachtens internationale overeenkomsten, uitgaven in 

verband met het sociaal statuut en de sociale akkoorden, toegestane uitgaven voor de 
uitbouw van internetplatformen (eHealth, eMed).

1.4.1 Uitgaven voor prestaties
Wat de uitgaven voor prestaties betreft, was de wettelijke groeinorm van de globale begro-
tingsdoelstelling tot 2011 vastgelegd op 4,5 % bovenop de gezondheidsindex27. Die groei werd 
berekend op basis van de begrotingsdoelstelling van het voorgaande jaar. Voor 2012 besliste 
de regering die methode niet toe te passen en de begrotingsdoelstelling te bepalen op basis 
van de uitgavenramingen voor 2012 en op basis van besparingsmaatregelen28. De globale 
begrotingsdoelstelling werd vastgelegd op 25.627,4 miljoen euro.

27 Artikel 40 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen.

28 Voor een gedetailleerde analyse van de maatregelen en de implementering ervan, zie hoofdstuk 2.
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Realisaties van 2012 in vergelijking met die van voorgaande jaren

Grafiek 3 –  Evolutie van de prestaties inzake geneeskundige verzorging (in miljoen euro)
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van de prestaties met 907,0 miljoen euro30 ten opzichte van 2011 (+3,8 %) is voornamelijk 
toe te schrijven aan de evolutie van de medische erelonen (+308,9 miljoen euro, d.i. +4,4%), 
de verpleegdagen (+223,3 miljoen euro, d.i. +4,3%), de prestaties in rust- en 
verzorgingstehuizen31 (+117,8 miljoen euro, d.i. +5,0%), de kost van implantaten (+76,0 
miljoen euro, d.i. +13,8%) en de verpleegkosten (+75,6 miljoen euro, d.i. +6,8 %).  

Realisaties 2012 in vergelijking met de (globale en partiële32) begrotingsdoelstellingen  

In 2012 blijven de realisaties inzake geneeskundige verzorging 642,5 miljoen euro onder de 
begrotingsdoelstelling, die werd berekend volgens de bepalingen van de wet betreffende de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (25.627,4 miljoen euro)33. Het verschil omvat de 320,1 
miljoen euro die het RIZIV niet mocht uitgeven van de regering, en de aanvullende 

29 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging  – December 2012, Nota 
CGV 2013/106, 4 april 2013. 
30 Ibid. 
31 Rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en dagverzorgingscentra. 
32 De globale begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging is uitgesplitst in partiële 
begrotingsdoelstellingen die verband houden met de sectoren (er zijn nagenoeg 40 sectoren en die vertegenwoordigen 
de medische verstrekkingen, de tandheelkundige verstrekkingen, de geneesmiddelen enz.). 
33 Art. 40, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gewijzigd door art. 11 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. 
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Bron: RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging – De-
cember 2012 (publicatie van 4 april 2013)

De prestaties inzake geneeskundige verzorging belopen 24.984,9 miljoen euro29. De stijging 
van de prestaties met 907,0 miljoen euro30 ten opzichte van 2011 (+3,8 %) is voornamelijk 
toe te schrijven aan de evolutie van de medische erelonen (+308,9 miljoen euro, d.i. +4,4 %), 
de verpleegdagen (+223,3 miljoen euro, d.i. +4,3 %), de prestaties in rust- en verzorgingste-
huizen31 (+117,8 miljoen euro, d.i. +5,0 %), de kost van implantaten (+76,0 miljoen euro, d.i. 
+13,8 %) en de verpleegkosten (+75,6 miljoen euro, d.i. +6,8 %).

Realisaties 2012 in vergelijking met de (globale en partiële32) begrotingsdoelstellingen
In 2012 blijven de realisaties inzake geneeskundige verzorging 642,5 miljoen euro onder 
de begrotingsdoelstelling, die werd berekend volgens de bepalingen van de wet betreffen-
de de ziekte- en invaliditeitsverzekering (25.627,4 miljoen euro)33. Het verschil omvat de 
320,1 miljoen euro die het RIZIV niet mocht uitgeven van de regering, en de aanvullende 
besparingen ten belope van 20,2 miljoen euro waartoe beslist werd bij de begrotingsaan-
passing van 12 maart 2012.

29 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging  – December 2012, 
Nota CGV 2013/106, 4 april 2013.

30 Ibid.
31 Rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en dagverzorgingscentra.
32 De globale begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging is uitgesplitst in partiële be-

grotingsdoelstellingen die verband houden met de sectoren (er zijn nagenoeg 40 sectoren en die vertegenwoordi-
gen de medische verstrekkingen, de tandheelkundige verstrekkingen, de geneesmiddelen enz.).

33 Art. 40, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gewijzigd door art. 11 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
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De begrotingsdoelstelling omvat eveneens bedragen die moeten worden geneutraliseerd 
om een vergelijking te kunnen maken met de geboekte uitgaven. Dat is het geval voor een 
bedrag van 146 miljoen euro aan kosten voor buitenlandse verzekerden, dat zowel vervat is 
in de partiële begrotingsdoelstelling van de ziekenhuizen en in de administratieve begro-
ting. Dat is ook het geval voor de 92,5 miljoen euro aan diverse negatieve uitgaven34 en voor 
de 12,5 miljoen euro voor het Fonds voor de Medische Ongevallen. Als men al die elementen 
neutraliseert, liggen de realisaties 51,1 miljoen euro lager dan de begrotingsdoelstelling35.

Bij meer dan vier vijfde van de sectoren blijven de realisaties onder de partiële begrotings-
doelstellingen, voor in totaal 547,5 miljoen euro36. De prestaties inzake geneeskundige ver-
zorging liggen vooral in de volgende domeinen lager dan de begrotingsdoelstellingen:

• de verpleegdagen (- 119,5 miljoen euro, d.i. – 2,2 %)37;
• de functionele revalidatie (- 68,3 miljoen euro, d.i. - 11,3 %);
• de maximumfactuur (- 62,7 miljoen euro, d.i. – 16,1 %);
• de medische erelonen (- 38 ,6 miljoen euro, d.i. - 0,5 %)38;
• de rust- en verzorgingsinstellingen (- 32,4 miljoen euro, d.i. – 1,3 %);
• diverse prestaties (- 29,4 miljoen euro, d.i. - 90 %);
• de implantaten (- 24,7 miljoen euro, d.i. – 3,8 %);
• de bandagisten en orthopedisten (- 18,3 miljoen euro, d.i. - 6,4 %);
• de tandheelkundigen (-17,4 miljoen euro, d.i. – 2,1 %);
• het bijzonder solidariteitsfonds (- 15,5 miljoen euro, d.i. - 79,0 %);
• de patiënten met een chronische aandoening (-15,4 miljoen euro, d.i. – 14,5 %).

De elementen waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de partiële begro-
tingsdoelstellingen, worden op jaarbasis berekend. In de realisaties worden de nieuwe 
initiatieven en de positieve maatregelen (ten gunste van de sectoren) enerzijds en de be-
sparingsmaatregelen anderzijds, becijferd aan de hand van de datum waarop ze effectief 
werden toegepast. De verschillen tussen de realisaties en de bedragen die voor de maatre-
gelen in kwestie werden begroot, worden aangeduid als “gereserveerde bedragen”.

Het bedrag van 320,1 miljoen euro dat van de regering niet mocht worden besteed, omvat 
170,9 miljoen euro aangaande bedragen die in 2012 werden gereserveerd, rekening hou-
dend met de data waarop de nieuwe initiatieven inzake geneeskundige verzorging effectief 
in werking traden. De technische ramingen van het RIZIV steunen op gegevens van eind 
september 2012 en schatten de gereserveerde bedragen voor 2012 in totaal op 269,3 miljoen 
euro, wat veel meer is dan het bedrag waar de regering van uitging bij de opmaak van de 
begroting. De grootste gereserveerde bedragen bevinden zich in de volgende sectoren: de 

34 In de begrotingsdoelstelling opgenomen uitgaven waarvan de realisaties elders geboekt worden. Het mechanisme 
van de negatieve uitgaven wordt gebruikt om dubbele boekingen te vermijden. Voor 2012 situeren die diverse 
negatieve uitgaven zich op het niveau van het kankerplan, de pneumokokken, de maatregelen BFM 2010 enz.

35 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging  – December 2012, 
Nota CGV 2013/106, corrigendum 16 april 2013.

36 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging  – December 2012, 
Nota CGV 2013/106 van 4 april 2013.

37 Dat bedrag moet evenwel gerelativeerd worden, want de 146 miljoen euro aan kosten voor buitenlandse verzeker-
den zijn zowel vervat in de partiële begrotingsdoelstelling van de ziekenhuizen als in de administratieve begroting.

38 Dat bedrag moet echter worden gerelativeerd gezien de bevriezing van de gereserveerde bedragen via het uitstel 
van maatregelen, o.m. bij het globaal medisch dossier voor 46 miljoen euro.
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artsen (71,9 miljoen euro), de rusthuizen (42,4 miljoen euro), de implantaten (35,2 miljoen 
euro), de functionele revalidatie en de beroepsrevalidatie (19,4 miljoen euro), en de zieken-
huizen (15,5 miljoen euro). Die gereserveerde bedragen verklaren grotendeels waarom de 
realisaties onder de partiële begrotingsdoelstellingen blijven.

Het bedrag van 320,1 miljoen euro omvat ook een besparing van 149,3 miljoen euro, die ver-
band houdt met de gunstige evolutie van het verbruik van prestaties inzake geneeskundige 
verzorging. De gegevens 2012 bevestigen dit lagere verbruik.

Tot slot is het zo dat bij één vijfde van de sectoren, de realisaties in totaal 67,7 miljoen hoger 
liggen dan de partiële begrotingsdoelstellingen39. De belangrijkste overschrijding doet zich 
voor in de sector van de farmaceutische verstrekkingen (+64,7 miljoen euro, d.i. + 1,5 %). De 
overschrijdingen in de andere sectoren zijn beperkt; ze bedragen 3 miljoen euro in totaal.

1.4.2 Uitgaven andere dan voor prestaties
De uitgaven zonder de prestaties zoals ze zijn weergegeven in de algemene toelichting bij 
de aangepaste begroting 2013, bedragen 3.440,6 miljoen euro, wat 31,0 % minder is dan de 
realisaties 2011. Die daling valt in hoofdzaak te verklaren door de bijdrage tot het financieel 
evenwicht van de sociale zekerheid van 2011 (1.093,5 miljoen euro)40. In 2012 werd niet in een 
bijdrage voorzien omdat de begrotingsdoelstelling werd bepaald op basis van de uitgaven. 
Die gegevens zijn voorlopig en stemmen overeen met de aangepaste begroting 2012.

1.4.3 Financiële responsabilisering van de verzekeringsinstellingen
Bij het afsluiten van de rekeningen van de geneeskundige verzorging kunnen de verzeke-
ringsinstellingen 25 % van de begrotingsresultaten van de sector geneeskundige verzorging 
aanrekenen in hun rekeningen via het zogeheten systeem van de financiële responsabili-
sering. Als ze het boekjaar afsluiten met een tegoed, komt dat percentage terecht in hun 
bijzondere reservefondsen waarmee ze in de toekomst eventuele tekorten van de verzeke-
ringsinstellingen kunnen dekken41.

39 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige verzorging  – December 2012, 
Nota CGV 2013/106, 4 april 2013.

40 Artikel 42 van de programmawet van 23 december 2009.
41 Artikel 198 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering geneeskundige ver-

zorging en uitkeringen.
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Sinds 2010 wordt het tegoed dat naar de reservefondsen gaat, als volgt berekend.

Tabel 6 –  Berekening van de tegoeden die naar de bijzondere reservefondsen van de verzekeringsin-
stellingen gaan (in miljoen euro)

2010 2011 2012

Globale begrotingsdoelstelling 24.249,2 25.869,3 25.627,4

Uitgaven die het RIZIV rechtstreeks ten laste neemt -757,0 -1.201,3 -1.319,0

Deel van de doelstelling dat naar het Fonds voor de 
Toekomst van de Geneeskundige Verzorging gaat 

-294,2 - -

Deel van de doelstelling dat naar het evenwicht van de 
sociale zekerheid gaat 

-350,0 -1.093,5 -

Door de verzekeringsinstellingen te verwezenlijken 
begrotingsdoelstelling 

22.847,9 23.574,6 24.308,3

Uitgaven van de verzekeringsinstellingen -22.250,9 -23.427,3 -24.332,9

Te verdelen tegoeden / tekorten 597,0 147,3 -24,6

Aandeel van 25 % dat naar de bijzondere 
reservefondsen van de verzekeringsinstellingen gaat 

149,2 36,8 -6,1

Bron: voorlopige afsluiting geneeskundige verzorging – voorlopige uitgaven boekjaar 2012, dienst Finan-
ciën RIZIV, mei 2013

In 2012 worden de rekeningen van de geneeskundige verzorging voor het eerst sinds 
2005 voorlopig afgesloten met een tekort, wat er globaal op wijst dat de middelen die in 
2012 ter beschikking werden gesteld van de verzekeringsinstellingen, ontoereikend waren 
om alle door hen betaalde verstrekkingen inzake geneeskundige verzorging te dekken. Het 
tekort van 2012 is gelijk aan 0,1 % van de uitgaven voor verstrekkingen in 2012. Het tekort 
belichaamt echter verschillende realiteiten, want drie verzekeringsinstellingen laten sa-
men een gecumuleerd tekort van 59,8 miljoen euro optekenen, terwijl de vier andere ver-
zekeringsinstellingen samen een gecumuleerd tegoed van 35,2 miljoen euro realiseerden.

In geval van een mali, d.w.z. wanneer de voorlopige uitgaven van een verzekeringsinstelling 
hoger zijn dan haar voorlopige begrotingsaandeel, krijgt de verzekeringsinstelling door het 
RIZIV een voorschot uitbetaald dat overeenstemt met het verschil tussen de voorlopige uit-
gaven en het voorlopige begrotingsaandeel, verminderd met 25 % van dat verschil42.

In geval van een boni stort de verzekeringsinstelling aan het RIZIV een bedrag terug dat 
gelijk is aan het verschil tussen haar voorlopige begrotingsdoelstelling en de voorlopige 
uitgaven43. De financiële middelen die met de boni’s overeenstemmen, worden opgenomen 
in de lopende thesauriemassa van de geneeskundige verzorging. De middelen in kwestie 
tellen mee bij het vaststellen van de liquiditeitscoëfficiënt. Als er een overschot is, worden 
ze dus teruggestort op de rekening-courant voor liquiditeitsoverschotten van het RIZIV. 
De verzekeringsinstellingen mogen die middelen alleen gebruiken om behoeften inzake 
geneeskundige verzorging te dekken.

42 Artikel 202, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen. Het verschil mag niet hoger zijn dan 2 % van het begrotingsaandeel. In sommige 
gevallen kan het verhoogd worden met de teruggestorte en niet heropgenomen bedragen.

43 In sommige gevallen verminderd met de teruggestorte en niet heropgenomen bedragen.
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2.1 Inleiding

Bij de opmaak van de begroting 2012 en bij de eerste aanpassing van de begroting heeft de 
regering een aantal besparingsmaatregelen genomen in de verschillende takken van de 
sociale zekerheid, voor in totaal ongeveer 1 miljard euro.

Het Rekenhof heeft de belangrijkste maatregelen met betrekking tot het RIZIV, de RSZ, de 
RVA en de werkings- en beheerskredieten van de OISZ onderzocht. De pensioenhervor-
ming werd in dit hoofdstuk niet meegenomen omdat de weerslag op de begroting pas na 
2012 zichtbaar is.

Eerst heeft het Rekenhof de uitvoering van de verschillende geplande maatregelen onder-
zocht. Het stelde daarbij vast dat die erg uiteenlopend is. Een aantal maatregelen is met 
vertraging uitgevoerd. Bij het RIZIV werden na overleg met de sociale partners maatregelen 
vervangen door andere die tot dezelfde besparingen moesten leiden. Enkele maatregelen 
werden niet uitgevoerd in 2012, o.m. bepaalde besparingen in de administratiekosten van 
het RIZIV voor een gepland bedrag van 40,1 miljoen euro.

Vervolgens heeft het Rekenhof geprobeerd het rendement van de maatregelen te ramen op 
basis van de financiële gegevens die beschikbaar waren over de uitvoering van de begroting 
2012. In enkele gevallen, zoals bij bepaalde maatregelen in verband met medicijnen, stelde 
het Rekenhof vast dat de maatregelen meer hebben opgebracht dan was geraamd. De ver-
traging in de uitvoering van maatregelen heeft dan weer een lager rendement veroorzaakt 
dan gepland. In heel wat gevallen stellen de beheersorganen van de sociale zekerheid echter 
een daling van de uitgaven voor prestaties vast ten opzichte van het initiële budget, zonder 
dat ze exact kunnen bepalen wat het aandeel van de nieuwe maatregelen in die daling is, 
omdat er geen aangepaste meetinstrumenten zijn.

De regering besliste ook een aantal maatregelen te nemen om de sociale fraude te bestrij-
den. Om verschillende redenen (voorlegging voor advies, uitvoeringsbesluiten, nood aan 
kredieten voor de uitvoering) zijn sommige maatregelen nog in voorbereiding. Voorts kan 
het rendement van de maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude moeilijk worden 
becijferd omdat er onvolledig en fragmentarisch wordt gerapporteerd over de uitvoering 
ervan.

2.2 RIZIV

2.2.1	 Geneeskundige	verzorging

2.2.1.1 Geneesmiddelensector
De regering heeft twaalf besparingsmaatregelen genomen om de evolutie van de uitgaven 
voor de terugbetaling van geneesmiddelen te beheersen. De maatregelen zijn voornamelijk 
bedoeld om de kosten voor terugbetaalde geneesmiddelen te drukken, maar moeten ook 
de voorgeschreven hoeveelheden inperken en aanzetten tot het gebruik van geneesmid-
delen die de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden. De belangrijkste maatregelen zijn de 
volgende.
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Algemene prijsdaling van 1,95 %
De farmaceutische bedrijven waren verplicht om op 1 april 2012 de prijzen en de vergoe-
dingsbasissen van hun vergoedbare specialiteiten te laten zakken44. Ze mochten zelf kiezen 
op welke specialiteiten ze die budgettaire inspanning zouden toepassen, maar de globale 
besparing voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging moest minstens 
1,95 % bedragen van de omzet die in 2010 op de Belgische markt werd gerealiseerd.

De maatregel werd op de geplande datum van kracht. De impact ervan voor 2012 stemt 
overeen met de raming van 52,13 miljoen euro die het RIZIV heeft gemaakt op basis van de 
omzet die effectief in België werd gerealiseerd in 2010.

Verdere prijsdaling bij de originele specialiteiten45

Volgens het systeem van de referentieterugbetaling daalt de prijs van originele speciali-
teiten indien het generische alternatief terugbetaalbaar wordt. Tot het moment waarop de 
maatregel in werking trad, ging het telkens om een prijsdaling van 31 %. De reglementering 
liet vrijstellingen toe, o.m. voor geneesmiddelen met dezelfde molecule maar een andere 
toedieningsvorm. Bij de volledig terugbetaalde geneesmiddelen werd de prijsdaling met 
10 % opgetrokken, van 31 % tot 41 %.

Twee jaar nadat ze in het systeem van de referentieterugbetaling zijn opgenomen, onder-
gaan de geneesmiddelen andermaal een prijsdaling van 6 % en vier jaar later volgt nog een 
prijsdaling. Tot het moment waarop de maatregel in werking trad, ging het om een daling 
van 5,5 %. Bij de volledig terugbetaalde geneesmiddelen daalde de prijs sterker. De prijsda-
ling die wordt doorgevoerd, vier jaar nadat het generische alternatief terugbetaalbaar werd 
gemaakt, is met 1,5 % opgetrokken tot 7 %.

De regeringsmaatregel wil de prijsdaling ook uitbreiden naar alle specialiteiten die uit de-
zelfde molecule zijn opgebouwd als het generisch alternatief, ook al is de toedieningsvorm 
verschillend. In dat laatste geval daalt de prijs echter niet zo sterk.

De verdere prijsdalingen zijn zoals gepland in werking getreden op 1 april 2012. Het RIZIV 
raamde de verwachte besparing op 11,97 miljoen euro voor 2012. Het RIZIV baseerde zich 
voor die raming op de hoeveelheden geneesmiddelen die eind 2010 en begin 2011 werden 
terugbetaald. In dat verband moet worden benadrukt dat de farmaceutische firma’s de le-
venscyclus van hun producten aansturen. De verkoop van oudere geneesmiddelen neemt 
af en de verkoop van meer recente producten stijgt, vermits die als doeltreffender worden 
aangeboden. De raming van het RIZIV zou dus te hoog kunnen zijn. De gegevens waarover 
het RIZIV beschikt, maakten het niet mogelijk de werkelijke impact van de maatregelen te 
meten.

44 Die maatregel werd ingevoerd door artikel 12 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. Het 
artikel in kwestie wijzigt artikel 191, 15° septies, § 4, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

45 Die maatregelen werden ingevoerd door artikel 3 van de wet van 17 februari 2012 houdende diverse dringen-
de bepalingen inzake gezondheid. Het artikel in kwestie wijzigt artikel 35 ter van de gecoördineerde wet van 
14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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Prijsdaling van een cholesterolverlagende specialiteit en van het generisch alternatief
In 2011 was een specialiteit om het cholesterolgehalte te verlagen de specialiteit die het 
meest kostte aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. De molecule was tot mei 
2012 beschermd door een patent, waardoor geen enkel generisch alternatief op de markt 
kon worden gebracht zonder het akkoord van de patenthouder. In februari 2012 (drie maan-
den vóór het patent verliep) besliste de firma om zelf een generisch alternatief op de markt 
te brengen.

In het kader van de referentieterugbetaling betekende de komst van dat generisch alter-
natief dat de prijs van de originele specialiteit46 met 44,11 %47 daalde. Die specialiteit zou 
normaal gezien op 1 juli 2012 worden opgenomen in het systeem van de referentieterugbeta-
ling. De besparing die voortvloeit uit de vervroegde commercialisering van het generische 
geneesmiddel zou volgens de schattingen van het RIZIV 7,86 miljoen euro opleveren. Gelet 
op de gegevens die in Farmanet geregistreerd staan48, meent het Rekenhof dat de bespa-
ring in werkelijkheid 13,02 miljoen euro49 zal belopen in 2012, want de originele specialiteit 
wordt nog steeds meer dan verwacht voorgeschreven.

Het generische alternatief werd, net zoals de originele specialiteit, ingeschreven in hoofd-
stuk II van de lijst van vergoedbare specialiteiten, wat betekent dat er aanbevelingen be-
stonden voor het voorschrijfgedrag waarvan de naleving a posteriori door het RIZIV werd 
gecontroleerd. Bij dergelijke controles moest de voorschrijvende arts dus medische gege-
vens als bewijs kunnen voorleggen.

Toen het generische alternatief terugbetaalbaar werd, lag de prijs ervan 31 % lager dan de 
prijs van de originele specialiteit. Alvorens het product op de markt te brengen, stemde de 
farmaceutische firma in met een bijkomende prijsdaling van 54 %. In ruil zou het RIZIV 
afzien van de controle a posteriori50. De prijsdaling werd van kracht op 1 april 2012. Volgens 
de ramingen van het RIZIV zou dat een besparing van 6,82 miljoen euro opleveren, in de 
veronderstelling dat het verbruik van de originele specialiteit met 50 % zou dalen ten gun-
ste van het generische alternatief en het verbruik met 20 % zou toenemen door de opheffing 
van de controle a posteriori.

Op basis van de gegevens in Farmanet stelt het Rekenhof vast dat het aandeel van de generi-
sche middelen nagenoeg 50 % bedraagt van het totale verbruik. Het effect van de maatregel 
op de verbruikte hoeveelheden liet zich geleidelijk aan voelen. Tussen juni en november 
2012 bedroeg de stijging gemiddeld slechts 18,42 %.

46 Ministerieel besluit van 18 juni 2012 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 decem-
ber 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

47 19 %, vooruitlopend op de automatische prijsdaling van oudere geneesmiddelen en vervolgens 31 %, bij de toetre-
ding tot het systeem van de referentieterugbetaling.

48 Database met informatie over de geneesmiddelen die in de apotheken worden afgeleverd.
49 Die besparing stemt overeen met 44,11 % van de werkelijke uitgaven voor terugbetaling van de originele speciali-

teit tussen april en juni 2011.
50 Ministerieel besluit van 19 maart 2012 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 decem-

ber 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.
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Het Rekenhof stelt vast dat naast het generische alternatief van de originele patenthouder 
nog heel wat andere generische producten op de markt kwamen na het verstrijken van het 
patent in mei 2012. Die concurrentie heeft de prijzen onder zware druk gezet. Het generi-
sche alternatief was al 54 % goedkoper, maar de andere generische middelen werden tegen 
nog lagere prijzen verkocht. In de gegeven omstandigheden valt onmogelijk te becijferen 
hoe groot de gerealiseerde besparing precies is. De terugbetaling van het actieve bestand-
deel kost over het algemeen steeds minder. Ter vergelijking: de totale terugbetalingen zijn 
tussen 2011 en 2012 met 36 miljoen euro gedaald, ondanks het feit dat het verbruik met meer 
dan 14 miljoen dagelijkse doses toenam.

Automatische nivellering van de prijs van geneesmiddelen waarvoor nog een patent geldt
Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe maatregel51 die de farmaceutische firma’s verplicht het  
RIZIV elk jaar te informeren over de prijzen die in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Ierland, 
Finland en Oostenrijk worden gehanteerd voor actieve bestanddelen die al meer dan vijf 
jaar, maar nog geen twaalf jaar terugbetaalbaar zijn.

Binnen die groep van specialiteiten selecteerde het RIZIV de producten die duurder waren 
in België en die in 2011 een prijsdaling hadden ondergaan in één of meer van de landen 
waarmee wordt vergeleken. Op 1 april 2013 moesten de firma’s de prijs van de specialiteiten 
in kwestie laten zakken, of moesten ze de prijsdaling toepassen op andere vergoedbare spe-
cialiteiten naar keuze, in zoverre dat een even grote besparing zou opleveren voor de verze-
kering geneeskundige verzorging. De globale besparing werd becijferd op 12 miljoen euro.

Bij de opmaak van de begroting 2012 werd aangenomen dat die maatregel van kracht zou 
worden vanaf 1 juli 2012. De daling werd echter pas negen maanden later, op 1 april 2013, 
doorgevoerd, aangezien het tijd vergt om informatie op te vragen bij de farmaceutische fir-
ma’s en om prijzen te analyseren. De maatregel heeft voor 2012 dus geen werkelijke impact.

Blokkering van de geneesmiddelenprijzen
Sinds 1996 wordt de prijs van terugbetaalde geneesmiddelen geblokkeerd om de begro-
tingsuitgaven in de hand te houden. Die blokkering werd ook in 2012 toegepast52. Het RIZIV 
heeft de verwachte besparing niet becijferd.

Terugbetalingsplafond voor geneesmiddelen tegen maagzweren
Voor de belangrijkste geneesmiddelen tegen maagzweren53 werd de vergoedingsbasis ge-
plafonneerd op het niveau van de laagste prijs, verhoogd met een marge van 23,7 %54.

51 Die maatregel werd ingevoerd door artikel 125 van de programmawet van 22 juni 2012. Het artikel in kwestie wij-
zigde artikel 72 bis, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen. De prijsdaling ging in op 1 april 2013, overeenkomstig artikel 3 van de 
programmawet van 27 december 2012.

52 Die maatregel werd ingevoerd door artikel 12 van de wet van 17 februari 2012 houdende diverse dringende bepa-
lingen inzake gezondheid.

53 Het gaat om protonpompinhibitoren (PPI).
54 Die maatregel wordt ten uitvoer gebracht in het ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot wijziging van de lijst van 

vergoedbare specialiteiten.
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Op basis van de prijzen van 2011 was het volgens de schattingen van het RIZIV mogelijk om 
een besparing van 14,56 miljoen euro te realiseren als de maatregel zou worden toegepast 
vanaf 1 maart 2012. De effectieve toepassing werd echter met drie maanden uitgesteld.

Op basis van de gegevens in Farmanet heeft het Rekenhof vastgesteld dat de gemiddelde 
prijs van die geneesmiddelen (per dagelijkse dosis) met 14,47 % daalde tussen mei en juni 
2012. Volgens het Rekenhof zou de globale impact van de maatregel nagenoeg 15,58 miljoen 
euro bedragen. Ondanks de verlate toepassing van de maatregel overstijgt de prijsdaling de 
ramingen van bij de begrotingsopmaak.

Indexering van het remgeld
Het remgeld dat patiënten betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen is geplafonneerd. 
Boven dat maximum moet het RIZIV de volledige verkoopprijs ten laste nemen.

Die indexering moest ingaan op 1 januari 2012, maar het remgeld werd in werkelijkheid 
geïndexeerd op 29 maart 201255.

Volgens het RIZIV zou de maatregel 3,92 miljoen euro opleveren. Het baseerde zich daar-
voor op de hoeveelheden terugbetaalde geneesmiddelen die eind 2010 en begin 2011 werden 
verkocht.

Verscherpt toezicht door de adviserend geneesheren
De geneesmiddelen uit hoofdstuk IV van de lijst met vergoedbare specialiteiten zijn aan 
terugbetalingsvoorwaarden gekoppeld. De adviserend geneesheren van de ziekenfondsen 
moeten erop toezien dat die voorwaarden worden nageleefd. Patiënten die naar de apo-
theek gaan om zo’n geneesmiddel te kopen, moeten het akkoord van de adviserend genees-
heer kunnen voorleggen.

De activiteiten van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het 
RIZIV hebben zwakke punten aan het licht gebracht in die controles vooraf door advise-
rend geneesheren, evenals risico’s op terugbetalingen die niet stroken met de reglementaire 
voorwaarden. Met het oog op besparingen werd beslist het toezicht door de adviserend 
geneesheren van de verzekeringsinstellingen te verscherpen.

Die maatregel moest worden toegepast vanaf 1 januari 2012. De concrete toepassing kwam 
er echter pas op 1 april 2012.

In samenspraak met de verzekeringsinstellingen werd de impact van deze maatregel op 
20 miljoen euro geraamd. Om de werkelijke impact van het verscherpte toezicht te me-
ten, heeft de DGEC de beslissingen onderzocht die de adviserend geneesheren tussen april 
en december 2012 namen voor zes categorieën van geneesmiddelen uit hoofdstuk IV en 
die voornamelijk gebruikt worden voor de behandeling van chronische ziekten. De dienst 
kwam tot het besluit dat de verzekeringsinstellingen een echte inspanning hadden gedaan 
om toestemmingsaanvragen beter te controleren. De DGEC is echter van mening dat de 

55 Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van 
het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.
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budgettaire besparingen in 2012 niet gerealiseerd werden, ondanks de stijging van het aan-
tal afgewezen terugbetalingsaanvragen.

Verplichte aflevering van het goedkoopste geneesmiddel
Wanneer artsen een originele specialiteit voorschrijven, mogen apothekers dat product 
over het algemeen niet uit eigen beweging vervangen door een minder duur alternatief. 
Om apothekers daarin toch de vrije keuze te laten, volstaat het dat artsen de naam van de 
molecule op het voorschrift noteren, zonder een merknaam te vermelden. Dat heet een 
voorschrift op stofnaam.

Uit besparingsoverwegingen werd de terugbetaling voor elk voorschrift op stofnaam be-
perkt tot het minst dure product56. Die maatregel moest ingaan op 1 maart 2012, maar dat 
werd een maand uitgesteld.

Volgens de ramingen van het RIZIV zou de maatregel een besparing van 7,95 miljoen euro 
opleveren.

Hervorming van het voorschrijfsysteem en aflevering van geneesmiddelen in rusthuizen
De meeste rusthuizen kopen de geneesmiddelen voor hun bejaarden in een gewone apo-
theek, op basis van voorschriften van artsen. Gezien de gekochte hoeveelheden wordt over-
wogen om een systeem te hanteren dat vergelijkbaar is met dat van ziekenhuisapotheken, 
waarbij de distributiemarges beperkt zijn. Het beoogde systeem zou ook moeten garande-
ren dat de geneesmiddelen correct worden toegediend aan de patiënten.

Bij de opmaak van de begroting 2012 werd ervan uitgegaan dat die hervorming, die op 
1 juli 2012 moest ingaan, tien miljoen euro aan besparingen zou opleveren.

Volgens de informatie die bij het RIZIV werd opgevraagd, kan de hervorming niet op korte 
termijn in voege treden. De maatregel heeft in 2012 dus geen impact op de begroting.

Minder voorschriften voor antibiotica en voor geneesmiddelen 
tegen maagzweren of alternatieve maatregelen
De nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen moest voorstellen uitwerken om het 
voorschrijven van antibiotica en van geneesmiddelen tegen maagzweren aan banden te leg-
gen. Zo niet was voorzien in twee alternatieve maatregelen ten aanzien van de apothekers: 
enerzijds zouden ze verplicht worden om een goedkoper product af te leveren aan patiënten 
met een voorschrift voor antibiotica of een antimycoticum; anderzijds zouden ze verplicht 
worden om – volgens naderhand te bepalen modaliteiten – een bijdrage te betalen voor een 
geraamd bedrag van in totaal vijftien miljoen euro. Die bijdrage werd verantwoord met het 
argument dat de apothekers dankzij de toegenomen verkoop van goedkopere geneesmid-
delen, kortingen konden krijgen bij de groothandelaars.

56 Die maatregel werd ingevoerd door artikel 9 van het koninklijk besluit van 12 maart 2012 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de 
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van 
farmaceutische specialiteiten. Het artikel in kwestie wijzigt artikel 94 van het besluit van 21 december 2001.
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Aangezien de commissie geen enkel voorstel had geformuleerd om het voorschrijfgedrag 
aan banden te leggen, werden de twee alternatieve maatregelen ingevoerd.

De maatregel in verband met de antibiotica en de antimycotica moest ingaan op 1 maart 2012, 
maar werd pas een maand later van kracht. Volgens de ramingen van het RIZIV zou de 
maatregel een besparing van acht miljoen euro opleveren.

De verplichte bijdrage die de apothekers moeten betalen, werd opgetrokken tot 17,79 mil-
joen euro per jaar57.

2.2.1.2 Sector geneesheren
In de sector van de geneesheren werden de besparingsmaatregelen 2012 in drie stappen 
genomen.

Op 2 december 2011 besliste de Ministerraad eerst en vooral:

• de indexering van de erelonen te beperken tot 1,577 % (in plaats van de indexering met 
2,99 % op basis van de gemiddelde groei van de gezondheidsindex van maart tot juni 
2011 in vergelijking met de gemiddelde groei van de gezondheidsindex van maart tot juni 
201058) om 69,76 miljoen euro te besparen;

• de vergoedingen in verband met het globaal medisch dossier verder te bevriezen in 
2012 om 45,83 miljoen euro te besparen. Die maatregel is vervat in de gereserveerde 
bedragen die in de technische ramingen 2012 van het RIZIV geïdentificeerd zijn59;

• diverse besparingsmaatregelen te nemen, ingaand op 1 april 2012, om 59,99 miljoen euro 
te besparen.

De Ministerraad heeft echter aan de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen (de 
Medicomut) de mogelijkheid geboden vervangende maatregelen voor te stellen voor zover 
die het totale, vastgelegde bedrag aan besparingen respecteren.

De maatregelen die de Medicomut voorstelde voor 2012 belopen uiteindelijk 132,7 miljoen 
euro60. Ze omvatten:

• een striktere beperking van de indexering van de erelonen (beperking tot 1 % voor tech-
nische verstrekkingen en tot 1,5 % voor intellectuele prestaties). Daartoe werd beslist 
op 21 december 2011 en de maatregel ging in op 1 januari 2012, wat een besparing zou 
opleveren van 144,13 miljoen euro;

• de opheffing, op 1 augustus 2012, van de beperkte indexering voor raadplegingen, huis-
bezoeken en wachtdiensten, wat in 2012 leidt tot een uitgave van 14,15 miljoen euro;

• structurele besparingsmaatregelen, ingaand op 1 augustus 2012 via de aanpassing van de 
tarieven en de nomenclatuur in de subsectoren oftalmologie, plaatselijke verdoving, me-
dische beeldvorming, dopplers, het specifiek prostaatantigeen en colonoscopieën. Die 

57 Die bijdrage werd ingevoerd door artikel 128 van de programmawet van 22 juni 2012.
58 Behalve de medische erelonen voor raadplegingen, huisbezoeken en wachtdiensten. Daarvoor geldt de totale in-

dexering met 2,99 %.
59 Dat bedrag was vervat in de begrotingsdoelstelling, maar werd niet besteed.
60 Behalve het bedrag dat gereserveerd werd op het globaal medisch dossier.
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maatregelen zouden 15,17 miljoen euro moeten opleveren. Het RIZIV kan nu nog geen 
cijfers voorleggen over de effectieve opbrengst van elk van die maatregelen;

• de selectieve herwaardering van de verstrekkingen in diverse subsectoren zoals neuro-
logie, reumatologie, dermatologie enz., wat gepaard gaat met een uitgave van 1,03 mil-
joen euro;

• nieuwe initiatieven die de Medicomut in december 2011 voorstelde en die een uitgave 
van 11,4 miljoen euro vertegenwoordigen:
• in het kader van de accreditering zou een verschillende vergoeding worden toege-

kend naargelang de arts al dan niet geconventioneerd is: die 9,83 miljoen euro zou-
den pas in 2013 moeten worden gestort;

• een praktijktoelage voor huisartsen die deel uitmaken van een georganiseerde wacht-
dienst en die een activiteitsgraad bereiken van 1.250 raadplegingen en huisbezoeken: 
1,58 miljoen euro.

De Medicomut bevestigt dat de vergoedingen in verband met het globaal medisch dossier 
effectief bevroren blijven.

2.2.1.3 Sector van de implantaten
De Ministerraad van 2 december 2011 nam twee maatregelen voor de sector van de implan-
taten:

• De verstrekkingen zouden in 2012 niet worden geïndexeerd. Volgens de ramingen van 
het RIZIV zou die indexering 20,2 miljoen euro vertegenwoordigen.

• Vanaf 1 juli 2012 zou er worden gewerkt met een forfait voor klein materiaal in het zie-
kenhuis, wat een besparing van 20 miljoen euro moet opleveren.

Die laatste maatregel is er niet gekomen en wordt vervangen door een andere maatregel 
om 20 miljoen euro te besparen. De maatregel in kwestie zou ingaan vanaf 2014, volgens de 
voorstellen die de overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekerings-
instellingen uitwerkte om tot dat bedrag te komen. De maatregel heeft dus geen impact in 
2012.

2.2.1.4 Sector van de bandagisten en de orthopedisten
De Ministerraad van 2 december 2011 besliste dat de verstrekkingen in de sector van de 
bandagisten en de orthopedisten in 2012 niet zouden worden geïndexeerd. Volgens de bere-
keningen van het RIZIV zou die maatregel een besparing van 8,55 miljoen euro opleveren.

Bij de begrotingsaanpassing van maart 2012 besliste de Ministerraad om twee bijkomende 
maatregelen te implementeren vanaf 1 september 2012, voor een bedrag van 1,4 miljoen 
euro.

2.2.1.5 Andere ereloonsectoren61

Het RIZIV raamde de indexeringsmassa voor alle ereloonsectoren samen op 496,74 miljoen 
euro.

61 Met uitzondering van de geneesheren (punt 2.2.1.2), de implantaten (punt 2.2.1.3), de bandagisten en orthopedis-
ten (punt 2.2.1.4) en de ziekenhuizen (punt 2.2.1.6). 
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In de geneeskundige verzorging zijn er twee soorten indexeringen:

a.     Voor de ereloonsectoren is er een retrospectieve indexering op basis van de gemid-
delde groei van de gezondheidsindex tussen maart en juni van het jaar T-1, verge-
leken met de gemiddelde groei van de gezondheidsindex tussen maart en juni van 
het jaar T-2. Voor 2012 is dat 2,99 %.

b.   Voor de sectoren in verband met zorginstellingen en –verblijven houden de techni-
sche ramingen van het RIZIV rekening met de overschrijding van de spilindex. In 
2012 zou die overschrijding plaatsvinden in februari. De daaruit volgende stijging 
van de lonen met 2 % zou bijgevolg plaatsvinden op 1 maart 2012. In werkelijk-
heid werd de spilindex van de sociale uitkeringen overschreden in januari 2012, 
wat leidde tot een meerkost die volgens de technische ramingen van het RIZIV 
14,30 miljoen euro zou bedragen.

De Ministerraad van 2 december 2011 besliste voor bepaalde sectoren62 slechts een gedeel-
telijke indexering van 1,577 %63 door te voeren op 1 januari 2012. De Ministerraad stemde er 
niettemin mee in dat de totale indexering (2,99 %) aan een sector kon worden toegekend 
als die voor eenzelfde bedrag compenserende besparingen voorstelt.

Die maatregel bracht de in 2012 toegestane indexeringsmassa op 345,45 miljoen euro, wat 
neerkomt op een besparing van 151,29 miljoen euro. Dat totaalbedrag omvat 103,97 miljoen 
euro voor de geneesheren, implantaten, bandagisten en ziekenhuizen64 en 47,32 miljoen 
euro voor de andere ereloonsectoren (tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesi-
therapeuten, opticiens, audiciens, vroedvrouwen, logopedisten, wijkgezondheidscentra).

Volgens het RIZIV zijn besparingen op de indexering erg doeltreffend. Vooralsnog is er na-
derhand echter geen specifieke berekening gebeurd op die besparingsmaatregelen. Om het 
bedrag van de besparing concreet te kunnen becijferen, zou het RIZIV moeten beschikken 
over alle verstrekkingen 2012. Die informatie was eind mei 2013 echter nog niet beschikbaar.

2.2.1.6 Ziekenhuizen
In de sector van de ziekenhuizen werden zes besparingsmaatregelen genomen. Dat gebeur-
de bij de opmaak van de begroting voor geneeskundige verzorging in december 2011 ener-
zijds, en in het kader van de begrotingsaanpassing van 12 maart 2012 anderzijds.

62 Die maatregel gold voor alle erelonen, met uitzondering van:
 –   de medische erelonen voor raadplegingen, huisbezoeken en wachtdiensten, die met 2,99 % werden geïndexeerd;
 –  de implantaten en de bandagisten/orthopedisten, waarvoor geen enkele indexering werd toegekend.
63 Met uitzondering van de magistrale bereidingen, die met 1,023 % worden geïndexeerd, en de erelonen van de 

apothekers, voor wie de indexeringsmassa bepaald werd op 6,61 miljoen euro.
64 Cf. de punten 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4 en 2.2.1.6.
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Beslissingen van de Ministerraad van 2 december 2011 
Bij de opmaak van de begroting 2012 besliste de Ministerraad:

• de begroting met betrekking tot de investeringskosten van de medisch-technische dien-
sten opnieuw te actualiseren en de indexering te beperken op de forfaitaire ligdagprijs 
in een algemeen ziekenhuis, wat neerkomt op een totale besparing van 3,6 miljoen euro;

• de kosten die worden gedekt door het specifieke bedrag in artikel 109 van de wet op de 
ziekenhuizen65 en de kosten die forfaitair worden gedekt, met 11,28 miljoen euro terug 
te schroeven (onderdeel B4 van het BFM). De enveloppe “algemene ziekenhuizen” van 
het budget “studies en proefprojecten” vertoonde immers een onbenutte marge van na-
genoeg 17 miljoen euro;

• te besparen op de begroting van de ziekenhuizen door een deel (7,5 miljoen euro) van 
de kortingen die de farmaceutische firma’s aan ziekenhuizen toekennen, te recupereren. 
De farmaceutische industrie geeft ziekenhuizen grote kortingen op de geneesmiddelen 
die ze kopen en die kortingen vloeien niet terug naar de ziekteverzekering, aangezien zij 
de prijs van het geneesmiddel naar rato van 100 % financiert. Die kortingen zijn dus een 
vorm van indirecte en niet-transparante financiering van de ziekenhuizen en de maatre-
gel wil op jaarbasis 15 miljoen euro recupereren via de enveloppe van de geneesmiddelen 
waarvoor de ziekenhuizen met forfaits werken.

De eerste twee maatregelen moesten ingaan op 1 januari 2012 en de derde op 1 juli 2012.

Beslissingen van de Ministerraad van 12 maart 2012
Tijdens het begrotingsconclaaf van 12 maart 2012 nam de regering bijkomende besparings-
maatregelen in de sector van de ziekenhuizen voor een bedrag van 3,6 miljoen euro.

Uitvoering en opbrengst van de maatregelen in 2012
De maatregelen die werden genomen tijdens de opmaak van de begroting 2012 of bij de 
begrotingsaanpassing, werden op de geplande data ten uitvoer gebracht.

Volgens de FOD Volksgezondheid levert één van de maatregelen met betrekking tot het 
budget van financiële middelen echter een minder grote besparing op dan wat geraamd was 
in de begrotingsnotificaties. Het initiële terugschroeven van de kosten die worden gedekt 
door het specifieke bedrag in artikel 109 van de wet op de ziekenhuizen en van de kosten 
die forfaitair worden gedekt heeft 9,40 miljoen euro opgebracht in plaats van de verwachte 
11,28 miljoen euro.

De FOD Volksgezondheid verklaart dat verschil door het feit dat de “RIZIV-begroting” re-
kening houdt met een achterstallige betaling van twee maanden (de begroting slaat op de 
referentieperiode 1 november 2011 – 31 oktober 2012, d.w.z. slechts tien maanden in 2012).

65 Artikel 109 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen be-
paalt: “In het budget van financiële middelen van het ziekenhuis kan in een bijzonder bedrag worden voorzien om de 
werking van het ziekenhuis te verbeteren wanneer dit gepaard gaat met een beslissing van de beheerder die aanleiding 
geeft tot een reële vermindering van het budget, en dit als gevolg van een herstructurering van de inrichting of van een 
fusie, associatie, groepering of samenwerking met één of meerdere ziekenhuizen. (De Koning) bepaalt, na advies van 
de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling financiering, de regelen en voorwaarden volgens dewelke 
dit bedrag wordt toegekend.”
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2.2.1.7 Zuurstoftherapie
De uitgaven voor zuurstoftherapie dekken niet alleen de kosten voor de zuurstof, maar ook 
de personeelskosten en andere kosten die vervat zijn in de overeenkomsten met de verze-
keringsinstellingen, alsook het ereloon van de apotheker in de officina en de huur van het 
materiaal (zuurstofflessen, maskers enz.).

Bovenop die uitgaven komt nog de kostprijs van de medische producten van de ziekenhuis-
diensten, voor zuurstof die in het operatiekwartier, op de spoeddienst, op de dienst inten-
sieve zorg en in de kamers wordt gebruikt.

Om de uitgaven voor zuurstoftherapie te drukken, besliste de Ministerraad van 2 decem-
ber 2011 een coherent beleid uit te bouwen voor alle elementen die de kost van zuurstofthe-
rapie thuis of in het ziekenhuis uitmaken:

• een vermindering van het forfait in het kader van de revalidatieovereenkomsten via het 
ziekenhuis;

• een aanpassing van het ereloon van de apothekers in open officina’s bij levering aan huis;
• een beperking van de indicaties waarbij zuurstoftherapie wordt terugbetaald, op basis 

van de recente Evidence-Based Medicine-gegevens66;
• een verscherpt toezicht op de naleving van die indicaties.

Volgens de regering moest het mogelijk zijn de uitgaven met 30 % terug te dringen. De 
maatregelen zouden ingaan op 1 mei 2012 en moesten een besparing van 10 miljoen euro 
opleveren.

Deze besparingsmaatregelen inzake zuurstoftherapie beogen diverse sectoren: de gespeci-
aliseerde medische apparatuur (gasvormige zuurstof en zuurstofconcentrators), alsook de 
revalidatieovereenkomst inzake zuurstof.

Naast de prijsdalingen en een beperking van de terugbetalingsvoorwaarden, omvat de be-
oogde besparing van 10 miljoen euro voor 2012 een verschuiving van zuurstoftherapie van 
korte duur (medische apparatuur) naar langdurige zuurstoftherapie (revalidatieovereen-
komst met de patiënt).

De wijzigingen in de reglementering en de tarieven in verband met zuurstoftherapie wer-
den op 1 juli 2012 ingevoerd.

2.2.1.8 Sector van de functionele revalidatie
Tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2012 werd beslist een miljoen euro per jaar te 
besparen op hartrevalidatie. De maatregel in kwestie moest ingaan op 1 juli 2012, maar dat 
is vooralsnog niet gebeurd.

66 Evidence-Based Medicine (geneeskunde op basis van bewijs) is het oordeelkundig en zorgvuldig gebruik van de 
beste gegevens (bewijzen) die momenteel voorhanden zijn in het klinisch onderzoek, bij de gepersonaliseerde 
behandeling van elke patiënt. De bewijzen zijn afkomstig van systematisch klinisch onderzoek, zoals gerandomi-
seerd onderzoek met controlegroep, meta-analyses en eventueel transversaal onderzoek of opvolging.
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2.2.1.9 Administratiekosten
Tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2012 besliste de Ministerraad in totaal 40,1 mil-
joen euro aan uitgaven buiten de begrotingsdoelstelling te bevriezen. Zo werd er beslist om:

• het bedrag van het sociaal statuut van de tandheelkundigen en van de kinesitherapeu-
ten te betalen in januari 2013 in plaats van in december 2012, waardoor de betaling van 
29,6 miljoen euro werd uitgesteld;

• een bedrag van 4 miljoen euro van de vakbondspremie van de depositokas (rusthuizen) 
niet te gebruiken in 2012;

• voor 5 miljoen euro aan projecten te bevriezen in de dotatie e-med, e-monitoring enz.;
• de bijkomende financiering van laboratoria, gespecialiseerd in besmettelijke ziektes, 

met 1,5 miljoen euro te verminderen.

In juli 2012 werd dat bedrag tot 20,05 miljoen euro verminderd en vanuit de administratie-
kosten overgeheveld naar de gereserveerde bedragen van de begrotingsdoelstelling.

De maatregelen van het conclaaf van maart 2012 zijn dus niet uitgevoerd.

2.2.2	 Sector	uitkeringen:	tenuitvoerlegging	van	het	plan	“back to work” in de sector 
invaliditeit

Om de begrotingsdoelstellingen 2012 te halen, wou de regering de activiteitsgraad van 
werknemers opkrikken. In de sector uitkeringen moest de stijging van het aantal begun-
stigden worden afgevlakt door de reglementering strikter te laten toepassen door de advi-
serend geneesheren van de ziekenfondsen en door het plan “back to work” uit te voeren. De 
verwachte besparingen in die sector bedroegen 30 miljoen euro in 2012.

Sinds 2006 moeten de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen alles in het werk stel-
len om personen in arbeidsongeschiktheid weer aan het werk te krijgen67. Meestal wordt 
er geopteerd voor een toegestane deeltijdse werkhervatting. Die vorm van herinschakeling 
heeft sinds 2010 meer en meer succes. Volgens de voorlopige gegevens van het RIZIV ging 
het in 2012 om 31.993 personen, waarmee het aantal werkhervattingen 7,32 % (2.181 eenhe-
den) hoger lag dan in 2011.

Die stijging is echter lager dan in 2011, want toen steeg het aantal deeltijdse werkhervat-
tingen met 12,02 % (3.200 eenheden). Bovendien leverden de deeltijdse werkhervattingen 
in 2012 minder besparingen op voor het budget van de uitkeringen omdat er sinds 1 janua-
ri 2012 meer mogelijkheden kwamen om uitkeringen te cumuleren met beroepsinkomsten.

Wat de uitgaven voor prestaties voor primaire ongeschiktheid en invaliditeit betreft, dalen 
de uitgaven in de voorlopige rekeningen van het RIZIV voor 2012 met 94 miljoen euro ten 
opzichte van de 5,3 miljard euro die initieel voor 2012 was begroot. Volgens de leiding van 
het RIZIV is die daling zeker gedeeltelijk te danken aan de maatregelen van het plan “back 
to work” maar is het onmogelijk de specifieke impact van die maatregelen te berekenen.

67 Wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroeps-
herinschakeling.
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Ook het plan “back to work” wil de socioprofessionele herinschakeling van personen in 
arbeidsongeschiktheid ondersteunen door de kosten te dragen van hun heroriëntatie, op-
leiding en zoektocht naar werk68. Alle personen in arbeidsongeschiktheid kunnen de advi-
serend geneesheer vragen om hun herinschakeling in goede banen te leiden. Daarnaast zijn 
alle herinschakelingsprogramma’s aanvaardbaar, op voorwaarde dat ze tot doel hebben de 
initiële arbeidscapaciteit geheel of gedeeltelijk te herstellen of de potentiële arbeidscapaci-
teit te valoriseren. In 2012 registreerde het RIZIV 82 opleidingstrajecten die uitmondden in 
een beëindiging van de arbeidsongeschiktheidserkenning door de adviserend geneesheer. 
In het budget van de uitkeringen werd een enveloppe van 14,83 miljoen euro vrijgemaakt 
om de door de adviserend geneesheren ingediende aanvragen tot herinschakeling te finan-
cieren. Die enveloppe werd niet volledig benut. De door het RIZIV geboekte uitgaven ver-
tegenwoordigden in juni 2013 een voorlopig totaal van 2,49 miljoen euro, wat overeenstemt 
met een benuttingsgraad van amper 16,48 %.

2.3 RSZ

In 2012 heeft de regering verschillende maatregelen goedgekeurd om de inkomsten van het 
Globaal Beheer van de werknemers te verhogen.

2.3.1 Indexering en herziening van de grens “hoge lonen”
Voor lonen van meer dan 12.000 euro per kwartaal geniet de werkgever een bijdragever-
mindering van 6 % op het verschil tussen de reële trimestriële bezoldiging en 12.000 euro.

De maatregel wil deze loongrens van 12.000 euro (de zogenaamde “hogelonengrens”) in-
dexeren in het begin van het kwartaal dat volgt op elke spilindexoverschrijding. De in-
dexering van dit bedrag, die oorspronkelijk was gepland voor 1 januari 2012, zou ervoor 
moeten zorgen dat het aantal bijdrageverminderingen voor de hoge lonen daalt en dat de 
ontvangsten van bijdragen voor de RSZ stijgen. Door de evolutie van de lonen genieten im-
mers steeds meer werknemers deze vermindering voor “hoge lonen”.

De grens werd voor het eerst geïndexeerd op 1 april 201269 en werd vastgesteld op 12.240 euro. 
De maatregel bepaalt eveneens dat de grens telkens met 2 % wordt verhoogd wanneer de 
loongrenzen voor de werkbonus worden herzien naar aanleiding van de indexoverschrij-
ding.

Het verwachte rendement in 2012 bedroeg 13,5 miljoen euro.

De maatregel is in werking getreden met drie maanden vertraging. De RSZ kan de reële 
impact ervan niet evalueren.

68 Zie in dat verband het artikel in het Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instel-
lingen van de sociale zekerheid, “RIZIV: beroepsherinschakeling van personen in arbeidsongeschiktheid”, Brussel, 
oktober 2011, p. 160-171. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

69 Koninklijk besluit van 28 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het 
hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereen-
voudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.
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2.3.2	 Uitbreiding	 van	 de	 notificatieprocedure	 voor	 de	 notarissen	 tot	 de	 sociale	 
schulden

De maatregel wil de notificatieprocedure voor de notarissen (artikelen 433 en volgende van 
het WIB 1992) aanpassen voor de indiening van de aangifte van nalatenschap. Deze pro-
cedure is bedoeld om de fiscale schulden van de overledene en zijn erfgenamen aan te zui-
veren alvorens de nalatenschap te vereffenen. Ze betreft voortaan ook de sociale schulden.

Deze maatregel, die in werking had moeten treden op 1 januari 2012, is van toepassing sinds 
1 juli 2012. Sinds die datum zijn de notarissen die een akte of een attest van erfopvolging als 
bedoeld in artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek moeten opstellen, verplicht om de 
instellingen die de socialezekerheidsbijdragen innen70 hiervan op voorhand op de hoogte 
te brengen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 
instellingen kunnen de notaris dan laten weten welke sociale schulden de overledene, zijn 
erfgenamen en legatarissen eventueel hebben openstaan. Indien er sociale schulden wor-
den gemeld, kan de notaris de nalatenschap slechts vereffenen indien de schulden hetzij 
rechtstreeks door de schuldenaar, hetzij op de tegoeden van de nalatenschap zijn vereffend. 
Zo niet zijn de notarissen persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van deze schulden.

De impact van deze maatregel werd in 2012 geraamd op 10 miljoen euro bijkomende inkom-
sten voor de sociale zekerheid, te verdelen tussen de RSZ en het RSVZ (50/50)71.

De maatregel werd met een vertraging van zes maanden tot uitvoering gebracht.

Het rendement van de maatregel in 2012 bereikt lang niet het verwachte bedrag voor de RSZ. 
In 2012 heeft de RSZ slechts 9.898,44 euro geïnd op een totale vordering van 313.111,53 euro.

2.3.3 Inkorting van de termijnen van de sociale secretariaten om de sociale bijdragen 
door te storten en bijzondere bijdrage die ze ten laste hebben

De maatregel kort de termijnen in waarin de erkende sociale secretariaten de stortingen 
van hun klanten mogen behouden alvorens ze over te maken aan de RSZ. Deze inkorting 
zorgt ervoor dat de financiële situatie van de RSZ verbetert.

De termijn waarover de sociale secretariaten beschikken om de bijdragen van hun aange-
slotenen door te storten aan de RSZ, is ingekort van 20 tot 14 dagen72. Deze bepaling is in 
werking getreden op 1 juni 2012.

Bovendien moeten de sociale secretariaten aan de RSZ een bijzondere bijdrage betalen voor 
201273. Het gaat om een percentage dat is berekend op de som van de bijdragen die de aange-

70 Artikel 35 van de programmawet van 22 juni 2012, dat een artikel 41sexies heeft ingevoegd in de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders.

71 Over de methode met betrekking tot de raming van dit bedrag en de verdeling ervan tussen de RSZ en het RSVZ 
kon geen informatie worden verkregen.

72 Koninklijk besluit van 2 juli 2012 tot vermindering van de termijnen waarover de erkende sociale secretariaten be-
schikken om bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de aangiften te doen van hun aangeslotenen en om de bij-
dragen van de aangeslotenen te storten.

73 Wet van 27 december 2012 tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op het opleggen van een bijzondere bijdrage in 2012 ten laste van 
de erkende sociale secretariaten.
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sloten werkgevers aan de RSZ zijn verschuldigd voor het eerste kwartaal van 2012 en die het 
sociaal secretariaat effectief aan de RSZ heeft gestort. Dit percentage bedraagt maximum 
0,0325 %.

Deze bepaling was geldig van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

Het verwachte rendement in 2012 bedroeg 5 miljoen euro.

Volgens de RSZ werd de impact van de maatregel tot inkorting van de termijnen geraamd 
op 2,64 miljoen euro, zich baserend op een verwacht effect in het tweede en derde kwartaal 
van 2012 (geraamde massa van de te ontvangen betalingen begin 2012). De invoering van de 
bijzondere bijdrage heeft dan weer 2,49 miljoen euro opgeleverd.

Het verwachte rendement lijkt dan ook te zijn behaald.

2.3.4 Bijdragen met betrekking tot de tweede pensioenpijler
De maatregel heft een bijzondere bijdrage van 1,5 % op de stortingen van de werkgever om 
een aanvullend pensioen op te bouwen voor zijn werknemers, vanaf een bepaalde drempel.

De programmawet van 22 juni 2012 bepaalde dat deze bijdrage van toepassing is van 1 janu-
ari 2012 tot 1 januari 2016 (datum van inwerkingtreding van een andere bijzondere bijdrage) 
voor de aanvullende pensioenen vanaf 30.000 euro per jaar (geïndexeerd bedrag)74. Deze 
bijzondere bijdrage wordt gelijkgesteld met een socialezekerheidsbijdrage.

Het verwachte rendement in 2012 bedroeg 4,5 miljoen euro.

Volgens de RSZ, die zich baseert op de voorlopige geboekte cijfers van het vierde kwartaal 
van 2012, heeft de maatregel 3,95 miljoen euro opgebracht in 2012.

2.4	 RVA:	structurele	hervorming	van	de	arbeidsmarkt

2.4.1	 Maatregelen	in	het	kader	van	de	werkloosheidsuitkeringen

2.4.1.1 Strengere toegangsvoorwaarden voor de inschakelingsuitkeringen en beper-
king in de tijd

Vanaf 1 januari 2012 komt de beroepsinschakelingstijd op 310 dagen (of twaalf maanden in 
de zin van de werkloosheidsregelgeving) voor alle nieuwe werkzoekenden, ongeacht hun 
leeftijd, en zullen de personen in de beroepsinschakelingstijd maar een inschakelingsuit-
kering kunnen genieten indien ze aantonen dat ze zich actief inzetten om een baan te 
vinden of actief aan een “individueel inschakelingstraject” meewerken. De inschakelings-
uitkering zal slechts voor maximum 36 maanden worden toegekend75.

74 Artikel 24. Dit artikel heeft een paragraaf 3duodecies toegevoegd aan artikel 38 van de wet van 29 juni 1981 hou-
dende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

75 De maatregel is ingevoerd bij koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 



56

De strengere toegangsvoorwaarden voor de inschakelingsuitkeringen en de beperking er-
van in de tijd (tot drie jaar) zou in 2012 een geraamde besparing opleveren van 131 miljoen 
euro waarvan 81 miljoen voor de verlenging van de beroepsinschakelingstijd.

De verlenging van de inschakelingstijd heeft geleid tot een toename van het aantal uitke-
ringen van leefloon door de OCMW’s. Om de juiste kostprijs van de maatregel te bepalen is 
in het najaar 2013 een studie gepland waarbij de gegevens van de RVA inzake inschakelings-
uitkeringen zullen worden vergeleken met gegevens van de POD Maatschappelijk Welzijn.

De besparingen volgend uit de beperking in de tijd tot 3 jaar zullen pas vanaf 2015 resulte-
ren in het weigeren van inschakelingsuitkeringen.

2.4.1.2 Verhoging van de leeftijd voor de anciënniteitstoeslag
De leeftijdsvoorwaarde om recht te hebben op een anciënniteitstoeslag bij de werkloos-
heidsuitkering is met ingang van 1 september 2012 van 50 naar 55 jaar gebracht76. De maat-
regel zal pas in 2016 zijn volledig effect hebben als alle instromers van de categorie 50-
54 jaar de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.

Het aanpassen van de leeftijdsvoorwaarde van 50 naar 55 jaar voor de anciënniteitstoeslag 
zou in 2012 een geraamde besparing opleveren van 7,5 miljoen euro. De RVA kan de impact 
van de verhoging van de leeftijdsgrens om recht te hebben op een anciënniteitstoeslag niet 
exact vaststellen omdat de toeslag samen met de andere lopende uitgaven in het geheel van 
werkloosheidsuitkeringen is opgenomen.

2.4.1.3 Versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen
In 2012 besliste de regering om maatregelen te nemen waarbij de werkloosheidsuitkeringen 
variëren naargelang van de duur van de werkloosheid77.

Voor hun vergoeding worden de werklozen onderverdeeld in drie categorieën, op basis van 
hun gezinstoestand: de samenwonenden met gezinslast (de vroegere gezinshoofden), de 
alleenwonenden en de samenwonenden zonder gezinslast.

Vóór 1 november 2012 kregen de werklozen, ongeacht hun gezinstoestand, 60 % van hun 
laatste brutoloon beperkt tot een hogere loongrens gedurende de eerste zes maanden werk-
loosheid en 60 % van hun laatste brutoloon beperkt tot een intermediaire loongrens gedu-
rende de zes volgende maanden. Na die eerste vergoedingsperiode hing hun vergoeding af 
van hun gezinstoestand.

Sinds 1 november 2012 bevat de werkloosheidsreglementering drie vergoedbaarheidsperio-
des voor alle werklozen. In de eerste periode wordt een hogere werkloosheidsuitkering uit-
gekeerd dan in het vroegere systeem. In de daaropvolgende periodes neemt de uitkering af.

76 Koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
loosheidsreglementering tot aanpassing van de anciënniteitstoeslag.

77 De invoering van een versterkte degressiviteit van de uitkeringen gaat in vanaf 1 november 2012 en is ingevoerd 
bij het koninklijk besluit van 23 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. 
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Bovendien zijn die periodes onderverdeeld in fases. De eerste periode, die overeenstemt 
met het eerste jaar werkloosheid, is onderverdeeld in drie fases van respectievelijk drie 
maanden, drie maanden en zes maanden. Tijdens de eerste fase van drie maanden krijgen 
alle volledig werklozen 65 % van hun laatste bezoldiging, beperkt tot een door de reglemen-
tering bepaalde hogere loongrens (dit percentage is enkel van toepassing op de uitkerings-
aanvragen vanaf 2013).

Tijdens de tweede fase van drie maanden krijgen alle werklozen 60 % van hun laatste be-
zoldiging, beperkt tot de hogere loongrens. Tijdens de derde fase (van zes maanden) krijgen 
alle volledig werklozen 60 % van hun laatste bezoldiging, beperkt tot de door de reglemen-
tering bepaalde intermediaire loongrens.

De eerste periode van een jaar wordt gevolgd door een tweede periode van twee maanden, 
verlengd met twee maanden per jaar beroepsverleden als loontrekkende. Die tweede peri-
ode bedraagt maximum zesendertig maanden en is onderverdeeld in maximum vijf fases.

Tijdens de eerste fase van maximum twaalf maanden (twee “vaste” maanden en maximum 
tien maanden naargelang van het beroepsverleden), krijgen de volledig werklozen de vol-
gende bedragen:

• de samenwonenden met gezinslast krijgen 60 % van het laatst ontvangen loon, beperkt 
tot de door de reglementering bepaalde basisloongrens;

• de alleenwonenden krijgen 55 % van het laatst ontvangen loon, beperkt tot een specifiek 
loonplafond;

• de samenwonenden zonder gezinslast krijgen 40 % van het laatst ontvangen loon, be-
perkt tot de basisloongrens;

Gedurende de volgende vier fases van in totaal maximum vierentwintig maanden dalen de 
uitkeringen bij elke overgang naar een verdere fase tot een forfaitaire uitkering.

Tijdens de derde periode, na maximum achtenveertig maanden werkloosheid (d.w.z. de 
twaalf maanden van de eerste periode + maximum de zesendertig maanden van de tweede 
periode), krijgt de volledig werkloze een forfaitaire uitkering waarvan het bedrag ook af-
hangt van zijn gezinstoestand en overeenstemt met het bedrag van de minimumwerkloos-
heidsuitkering.

De volledig werkloze behoudt het bedrag dat hij gekregen heeft in een intermediaire fase 
van de tweede periode (het bedrag van de uitkering ligt “vast” en daalt niet meer) als hij 
zich gedurende die intermediaire fase in een van de volgende situaties bevindt:

• hij heeft minimum 20 jaar gewerkt als loontrekkende;
• hij heeft een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 %;
• hij heeft de leeftijd van 55 jaar bereikt.

Net als vroeger kunnen de eerste en de tweede vergoedingsperiode worden verlengd, onder 
meer in geval van werkhervatting als voltijds werknemer gedurende minstens drie maan-
den. De volledig werkloze kan een nieuwe cyclus starten als hij het werk hervat gedurende 



58

een referteperiode. De vereiste duur van de arbeidsperiode en de duur van de referteperi-
ode verschillen naargelang van de aard van de werkhervatting.

Opdat de hervorming in 2012 geen bijkomende kosten zou genereren, is de hervorming van 
de eerste periode (met hogere werkloosheidsuitkeringen) pas in 2013 van kracht geworden, 
terwijl de wijzigingen aan de tweede en de derde periode vanaf november 2012 van kracht 
werden. Door de late invoering van de maatregel is de impact op de begroting beperkt.

2.4.1.4 Striktere voorwaarden voor een passende dienstbetrekking
De strakkere voorwaarden voor een passende dienstbetrekking (afstand woon-werkverkeer 
van 25km naar 60km en termijn waarin een job ongeschikt kan worden geacht van zes 
maanden naar drie tot vijf maanden naargelang van de leeftijd en de anciënniteit) zijn inge-
voerd bij ministerieel besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991 houdende toepassingsreglementering in het kader van de passende 
dienstbetrekking.

De mogelijke besparingen volgend uit de strakkere voorwaarden voor een passende dienst-
betrekking zijn niet apart begroot.

2.4.2 Responsabilisering voor de tijdelijke werkloosheid
Werkgevers van alle sectoren moeten de RVA op de hoogte brengen vanaf de eerste dag van 
tijdelijke werkloosheid van arbeiders en bedienden78 (van toepassing vanaf oktober 2012). 
Daardoor is er een toename van het aantal meldingen van tijdelijke werkloosheid tijdens 
het laatste kwartaal van 2012 ten opzicht van het voorgaande jaar.

Volgens de RVA zal vooral het ontradend effect van de verplichting zorgen voor de bespa-
ring.

2.4.3	 Brugpensioenen
De stelsels van het conventioneel brugpensioen zijn hertekend tot stelsels van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag79.

Sinds 1 januari 2012 is het stelsel van het halftijds brugpensioen opgeheven80. Door de af-
schaffing van het stelsel komt het halftijds brugpensioen in een uitdoofscenario. De op-
heffing van dit stelsel zal vooral leiden tot een stopzetting van nieuwe instromers. On-
danks de opheffing van het stelsel stegen zowel het aantal gebruikers als de uitgaven in 
2012 ten opzichte van 2011 (3,2 miljoen euro in 2012 tegenover 3 miljoen euro in 2011). De 
stijging van het aantal gebruikers is het gevolg van de overgangsmaatregel waarbij nog tot 
1 april 2012 tot het systeem kon worden toegetreden indien er voor 28 november 2011 al een 

78 Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van hoofdstuk 2 van titel 4 van de programmawet van 
22 juni 2012.  

79 Het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van 
het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact met het oog op het verhogen van de werkge-
legenheidsgraad van de oudere werknemers voert de nieuwe voorwaarden in met betrekking tot de leeftijd en 
loopbaan voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 1 januari 2012.

80 De maatregel werd genomen bij het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit 
van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen.
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akkoord was met de werkgever. Vanaf 2013 zullen de uitgaven dalen door de afname van het 
aantal gerechtigden.

Voor het algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn er strengere voorwaar-
den voor de leeftijd en de loopbaan. Voor nieuwe CAO’s gesloten vanaf 1 januari 2012 wordt 
de minimumleeftijd voor brugpensioen 60 jaar en moet er een beroepsanciënniteit van 
40 jaar zijn. Voor de bestaande CAO’s blijven de voorwaarden ongewijzigd. Pas vanaf 1 ja-
nuari 2015 zullen de voorwaarden van de bestaande CAO’s en de nieuwe CAO’s gelijk zijn, 
zijnde een minimumleeftijd van 60 jaar en een beroepsanciënniteit van 40 jaar.

De verstrenging van de voorwaarden voor de toekenning van een werkloosheidsuitkering 
met bedrijfstoeslag heeft echter nog weinig gevolgen voor 2012. Voor de CAO’s die op 1 janu-
ari 2012 al van toepassing waren of die werden verlengd, is de verhoging van de loopbaan-
vereisten slechts van toepassing vanaf 1 januari 2015.

Het brugpensioen ingeval van collectief ontslag blijft mogelijk. Voor ondernemingen in 
moeilijkheden wordt de leeftijd opgetrokken van 50 naar 52 jaar in 2012. Voor die categorie 
van ondernemingen stijgt de leeftijd met zes maanden per jaar zodat in 2018 de leeftijd 
voor brugpensioen 55 jaar bedraagt. Voor de ondernemingen in herstructurering wordt de 
leeftijd opgetrokken vanaf 1 januari 2013 naar 55 jaar. Ondernemingen in herstructurering 
mogen lagere leeftijdsgrenzen toepassen onder bepaalde voorwaarden: bij een collectief 
ontslag van minstens 20 % van het personeel en wanneer het gaat om werknemers van 
eenzelfde technische eenheid of een volledige activiteit die minstens twee jaar bestaat. 
Onder die voorwaarden is brugpensioen op 1 januari 2013 mogelijk vanaf 52,5 jaar in plaats 
van 55 jaar.

De impact van de hervorming van de werkloosheid met bedrijfstoeslag is slechts beperkt in 
2012. De besparingen in het stelsel zijn voor 2012 geraamd op 5 miljoen euro. De maatrege-
len in verband met verhoging van de leeftijd kunnen niet exact becijferd worden aangezien 
ze net als in het geval van de werkloosheidsuitkeringen zijn opgenomen in het geheel van 
uitgaven voor werkloosheid met bedrijfstoeslag.

2.4.4 Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in het 
stelsel van tijdskrediet vanaf 1 januari 2012 (wijziging van de voorwaarden, onderscheid van 
tijdskrediet met of zonder motief).

Het algemene stelsel van het tijdskrediet wordt beperkt tot één jaar voltijds, op te nemen in 
de vorm van een voltijdse of een halftijdse of een 1/5e vermindering.

Het gemotiveerde tijdskrediet geeft een bijkomend recht van drie jaar (ingeval van zorg, 
medische bijstand, palliatieve zorg of opleiding) of vier jaar (ingeval van ziek of gehandi-
capt kind) bovenop het algemene stelsel van tijdskrediet.

De toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de loopbaan en de leeftijd worden verstrengd.
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De nieuwe regels voor tijdskrediet hebben tot gevolg in 2012 dat het aantal nieuwe intreders 
in het systeem is gedaald met 29,6 % in vergelijking met 2011. Die daling zal in de komende 
jaren zorgen voor een daling van de uitgaven voor tijdskrediet.

Voor de wijziging van het eindeloopbaanstelsel in de privésector was een nieuwe CAO no-
dig om te garanderen dat er overeenstemming is tussen het verlof bij de werkgever en de 
onderbrekingsuitkeringen.

Die nieuwe CAO 103 (27 juni 2012) en het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 werden 
van kracht vanaf 1 september 2012.

Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 werd de maximale duur van de loopbaanonder-
breking in de openbare sector ingekort van 72 maanden naar 60 maanden. Deze maatregel 
is van toepassing vanaf 1 januari 2012.

Onder invloed van de inkorting van deze termijn is in 2012 het aantal intreders loopbaanon-
derbreking gedaald met 11 % ten opzichte van 2011. Die afname zal leiden tot een daling van 
de uitgaven voor loopbaanonderbreking in de komende jaren. In 2013 komt er een nieuwe 
hervorming waarbij, zoals bij tijdskrediet, een onderscheid wordt gemaakt tussen loop-
baanonderbreking met of zonder motivatie.

De besparingen inzake tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn in de begroting 2012 ge-
raamd op 51,7 miljoen euro. De RVA kan de impact van de maatregelen niet becijferen om-
dat de uitgaven zijn opgenomen in het geheel van de uitgaven voor loopbaanonderbreking 
en tijdskrediet.

Vanaf 1 juni 2012 is het ouderschapsverlof verlengd met één maand tot vier maanden, waar-
bij de betaling van de bijkomende maand wordt gegarandeerd als het kind geboren of ge-
adopteerd is na 8 maart 201281.

De verlenging van het ouderschapsverlof heeft in 2012 niet tot bijkomende uitgaven geleid. 
Uit het jaarverslag 2012 van de RVA blijkt zelfs dat het ouderschapsverlof is afgenomen met 
3,4 % in vergelijking met 2011.

2.4.5	 Dienstencheques
Het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
12 december 2001 voert vanaf 1 januari 2012 een bijkomende beperking in van het aan-
tal dienstencheques dat kan worden gebruikt. Een gebruiker kan maximaal 500 cheques 
per jaar bestellen. Per gezin wordt het aantal cheques beperkt tot 1.000 per jaar. Vanaf 
2013 wordt de prijs van de dienstencheque verhoogd met 1 euro.

81 De verlenging van het ouderschapsverslof met één maand is uitgevoerd via het koninklijk besluit van 
31 mei 2012 (voor de privésector en het personeel van de gemeenten en provincies) en het koninklijk besluit van 
20 juli 2012 (voor de openbare sector, het onderwijs, de rechterlijke orde, de autonome overheidsbedrijven en 
de Belgische Technische coöperatie (BTc)). Beide besluiten zijn het resultaat van de omzetting van de Europese 
Richtlijn 2010/08/EU van de Raad van 8 maart 2010 betreffende het ouderschapsverlof.
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Voorts wordt het toegenomen gebruik van de dienstencheques enigszins afgeremd door 
twee maatregelen. Enerzijds werden diverse bepalingen over de professionalisering van 
het dienstenchequessyteem opgenomen in de programmawet van 22 juni 2012 en het ko-
ninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 decem-
ber 2001 betreffende de dienstencheques. Anderzijds heeft de RVA op 6 maart 2012 een plan 
goedgekeurd voor de professionalisering en de controle van de dienstenchequebedrijven. 
Dat plan omvat een reeks maatregelen, waaronder de vereiste dat een door een boekhouder 
goedgekeurd businessplan moet worden voorgelegd om een erkenning te kunnen krijgen 
als dienstenchequebedrijf. Er moeten ook afzonderlijke artikelen komen in de boekhouding 
van de onderneming en de erkenning kan worden ingetrokken als de onderneming schul-
den heeft bij de RSZ.

Het genoemde koninklijk besluit van 3 augustus 2012 regelt ook de verplichting voor dien-
stenchequebedrijven om ten minste 60 % van de nieuwe betrekkingen voor te behouden 
voor uitkeringsgerechtigde werklozen of rechthebbenden op een leefloon.

De strengere regels voor dienstenchequebedrijven hebben het aantal aanvragen tot erken-
ning vanaf september 2012 doen dalen. De daling van het aantal ondernemingen heeft in 
2012 echter niet geleid tot een daling van de uitgaven. De daling van het aantal aangekochte 
cheques in de eerste maanden 2013, de daling van het aantal nieuwe ondernemingen en de 
toepassing van de 60 %-regel zal in 2013 mogelijk leiden tot een daling van de uitgaven82.

Op basis van de historische gegevens van de uitgiftemaatschappij wordt de besparing door 
de beperking van het aantal cheques per gezin geraamd op ongeveer 2,8 miljoen euro op 
jaarbasis. De geraamde besparing is lager dan het bedrag dat hiervoor is opgenomen in de 
begroting (7 miljoen euro op jaarbasis). Het Rekenhof merkt op dat de overige maatregelen 
die inzake dienstencheques zijn opgenomen, niet direct becijferbaar zijn. De besparing zal 
pas het gevolg zijn van een controle door de inspectiediensten waarbij overtredingen wor-
den vastgesteld.

2.5 Werkings- en beheerskredieten van de OISZ

Van bij de initiële begroting 2012 heeft de regering bepaald dat alle OISZ hun werkingsuit-
gaven zouden beperken en dat ze niet alle gemachtigde kredieten zouden aanwenden.

De onderbenutting van die kredieten werd op 102 miljoen euro geraamd, d.i. iets meer 
dan 10 % van de globale begroting van werkingsmiddelen van de OISZ. De onderbenut-
ting wordt niet verdeeld over de OISZ, maar wordt door de FOD Sociale Zekerheid globaal 
opgevolgd, aan de hand van een vergelijking van de (goedgekeurde) beheersbegrotingen en 
de werkelijke uitgaven. Uit die opvolging blijkt dat in 2012 een onderbenutting is vastge-
steld van 112,9 miljoen euro, waarvan 31,7 miljoen euro met betrekking tot de uitgaven voor 
investeringen in onroerende goederen en 81,2 miljoen euro voor de overige uitgaven op de 
beheersbegroting.

82 In deel III is een artikel gewijd aan de wijzigingen in de wetgeving op de dienstencheques sinds de audit van het 
Rekenhof.
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Naast de onderbenutting van de kredieten voor werkingsuitgaven heeft de regering de 
OISZ een besparing van 33 miljoen euro op hun administratiekosten opgelegd. De door 
de regering voorgestelde besparingsmaatregel vertegenwoordigt nagenoeg 3 % van de be-
heersbegroting 2012 van elke OISZ, die in die zin werd aangepast.

Ook besliste de regering om de volgende besparingen op te leggen (bij de partners van de 
sociale zekerheid):

1   besparing op de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen: de door 
de ziekenfondsen verwezenlijkte besparing bedraagt 43,3 miljoen euro (er was  
43 miljoen euro vooropgesteld);

2   besparing op de werkingskosten van de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheid: 
de door de vakbonden verwezenlijkte besparing bedraagt slechts 0,5 miljoen euro  
van de geplande 2,6 miljoen euro;

3   besparing op de werkingskosten van de kinderbijslagfondsen: er is 3,4 miljoen euro  
bespaard, terwijl er 2,8 miljoen euro was vooropgesteld.

Tenslotte werden de termijnen waarover de erkende sociale secretariaten beschikken om 
de bijdragen van de aangeslotenen te storten, verkort van twintig tot veertien dagen, met 
ingang van 1 juli 2012 (verwezenlijkte besparing: 2,64 miljoen euro). De wetgever heeft ook 
eenmalig een bijzondere heffing van maximum 0,0325 % van de loonmassa opgelegd aan de 
sociale secretariaten (opbrengst: 2,49 miljoen euro in 2012)83.

2.6	 Strijd	tegen	de	sociale	fraude

2.6.1 Algemene context
Heel wat actoren spelen een rol in de strijd tegen de sociale fraude. Zo is er op federaal ni-
veau het Ministerieel Comité voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude, het College 
voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude, de Sociale Inlichtingen- en Opsporings-
dienst (SIOD), de sociale inspectiediensten binnen de verschillende FOD’s en de OISZ, de 
arbeidsauditeurs van de FOD Justitie en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Ze 
hebben een rol en verantwoordelijkheden binnen verschillende domeinen. De verbanden 
tussen de domeinen zijn echter niet altijd duidelijk.

In 2012 waren er verschillende actieplannen tegen sociale fraude:

• Het actieplan van het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude (het 
“plan-Crombez”) voor 2012-2013. Dit plan, dat de regering in mei 2012 heeft goedge-
keurd, beschrijft een honderdtal acties die moeten bijdragen tot de bestrijding van fis-
cale en sociale fraude. De kernpunten van dit plan liggen in de lijn van het vorige plan 
(het “plan-Devlies”) en zijn gebaseerd op de strategische hoofdlijnen van dat plan.

• Het actieplan 2012 van de inspectiediensten, dat werd uitgewerkt door het federaal aan-
sturingsbureau van de SIOD (“plan van de SIOD”). De SIOD is een coördinatieplatform 
waarvan één van de opdrachten erin bestaat de inspectiediensten en de arrondisse-

83 Zie hoger punt 2.3.3.
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mentscellen te ondersteunen. Dit jaarplan is uitgewerkt in overleg met de inspectiedien-
sten en stelt de prioritaire acties voor het betrokken jaar vast84.

• De plannen van de verschillende inspectiediensten van de OISZ overeenkomstig de be-
palingen van hun bestuursovereenkomst.

De maatregelen nemen zeer diverse vormen aan85 en zijn niet altijd nieuw86. Sommige maat-
regelen zijn terug te vinden in verschillende plannen87 of staan op verschillende plaatsen in 
hetzelfde document88.

2.6.2 Maatregelen van het plan-Crombez
Wat de strijd tegen de sociale fraude betreft, zijn de budgettaire maatregelen van de rege-
ring voor 2012 onlosmakelijk verbonden met de beleidslijnen van het “plan-Crombez”, dat 
de belangrijkste prioriteiten van de strijd tegen de sociale fraude omschrijft.

Dit plan werd goedgekeurd in mei 2012. De uitvoering ervan is afhankelijk van heel wat 
partijen89 en van toegekende begrotingsmiddelen die de verantwoordelijkheid blijven van 
de verschillende FOD’s die bij deze acties zijn betrokken.

Aan de hand van een nieuw opvolgingsverslag kon een stand van zaken worden opgemaakt 
van de uitvoering van het plan-Crombez. Dit verslag, opgesteld door de staatssecretaris op 
het einde van het betrokken jaar en gepubliceerd in januari 2013, toont aan dat de meeste 
projecten zich eind 2012 in de voorbereidingsfase bevonden.

84 In 2012 hebben de specifieke acties betrekking op: terbeschikkingstellingen en onderaanneming, de problematiek 
van de detacheringen, de startbaanovereenkomsten en de misbruiken inzake dienstencheques.

85 Zo bevat het plan-crombez maatregelen om zowel de doeltreffendheid van de procedures te verbeteren als om be-
paalde reglementaire bepalingen te wijzigen, onderzoek te verrichten naar bepaalde potentiële fraudefenomenen 
of nog, bepaalde geïnformatiseerde databanken te ontwikkelen. 

86 Sommige maatregelen herinneren aan terugkerende taken van de inspectiediensten of bevestigen enkel het be-
staan van bepaalde structuren (college voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude of de Gemengde Onder-
steuningscel).

87 Bepaalde acties van het RIZIV staan in het plan van de SIOD en in het plan-crombez.
88 De maatregelen tegen de schijnzelfstandigen/-werknemers zijn ondergebracht bij de sectorale maatregelen 

(maatregelen voor de risicosectoren). 
89 De FOD’s die de maatregelen moeten omzetten in teksten, de beroepslui van de betrokken economische sectoren, 

de overlegorganen die hun advies uitbrengen (bv. de nationale Arbeidsraad)…
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De volgende tabel is een synthese van dit opvolgingsverslag wat de sociale fraude betreft90.

Tabel 2 –  Plan-Crombez – Strijd tegen de sociale fraude: stand van zaken maatregelen eind 2012

Werfnr. Onderwerp Aantal  
maatregelen

Stand van zaken

Geen(1) Maatregelen in  
voorbereding(2)

Afgeronde 
maatregelen(3)

2 Optimalisatie bestrijding 
sociale fraude

7 0 7 0

3 Vereenvoudiging/optimali-
satie begrippen sociaal recht

3 0 2 1

4 Bestrijding bijdragen- en 
uitkeringsfraude

19 4 13 2

5 Sectorspecifieke aanpak 16 3 12 1

7 Gegevensuitwisseling en 
samenwerking

10 2 7 1

9 Internationale aspecten 
fraudebestrijding

15 5 9 1

(1) Geen of weinig ondernomen acties.

(2) De maatregel vergt nog schikkingen om toepasbaar te zijn (koninklijk besluit, raadpleging van de sector enz.).

(3) De maatregel is minstens op juridisch gebied en in sommige gevallen op operationeel gebied toepasbaar.

Bron: actieplan van het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude 2012-2013, opvolgings-
verslag (januari 2013)

2.6.3	 Specifieke	maatregelen	van	de	begroting	2012
De regering heeft de maatregelen om de sociale fraude te bestrijden, toegespitst op de vier 
krachtlijnen van de begrotingsnotificaties:

• Krachtlijn 1: verbetering van de samenwerking tussen diensten (verwacht rendement: 
40 miljoen euro);

• Krachtlijn 2: bestrijding van bijdragenfraude (verwacht rendement: 37 miljoen euro);
• Krachtlijn 3: bestrijding van uitkeringsfraude (verwacht rendement: 25 miljoen euro);
• Krachtlijn 4: bestrijding van de grensoverschrijdende fraude (verwacht rendement: 

8 miljoen euro).

Het Rekenhof is de stand van zaken nagegaan van de uitvoering van deze maatregelen.

2.6.3.1 Krachtlijn 1: verbetering van de samenwerking tussen diensten
De drie soorten maatregelen van deze krachtlijn betreffen de maatregelen in verband met 
de personeelsbezetting, de verbetering van de werking van de diensten en de samenwer-
king tussen diensten via de uitwisseling en de exploitatie van elektronische gegevens.

Maatregelen in verband met de personeelsbezetting
De in 2011 geplande en aangekondigde aanwervingen van sociale controleurs om de strijd 
tegen de sociale fraude op te voeren, vonden plaats in 2012.

90 De stand van zaken met betrekking tot de bestrijding van de fiscale fraude komt hier niet aan bod.
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Deze aanwervingen waren hoofdzakelijk bedoeld ter vervanging van vertrokken perso-
neelsleden91. Vermits de inspectiediensten bovendien andere opdrachten verrichten naast 
de bestrijding van sociale fraude (preventie en informatie), kan de opvoering van de con-
troles slechts worden geëvalueerd op grond van gegevens over het deel van hun werk dat ze 
aan de strijd tegen sociale fraude wijden. Deze informatie is echter nauwelijks beschikbaar.

Verbetering van de werking van de diensten
De Gemengde Ondersteuningscel die de opdracht heeft de gevallen van ernstige en geor-
ganiseerde fraude te behandelen, werd opgericht met behulp van vrijgemaakte middelen. 
Deze cel, waarin gedetacheerde sociale inspecteurs en politiemensen werkzaam zijn, heeft 
zijn eerste dossiers behandeld in 2012. In 2012 was echter nog geen enkele beslissing geno-
men over de opening van een strafrechtelijk onderzoek.

Het project “e-PV” is bedoeld om het gebruik van het elektronisch proces-verbaal in te 
voeren en te veralgemenen en een betrouwbare databank aan te maken op basis waarvan 
statistieken kunnen worden opgesteld. Deze databank zou alle elektronische processen-
verbaal bevatten die worden opgesteld volgens een wettelijk vastgesteld uniform model 
van proces-verbaal alsook het gevolg dat aan de vastgestelde overtredingen wordt gegeven. 
Deze databank, die essentiële voordelen inhoudt voor de uitwisseling van informatie92, zal 
toegankelijk zijn voor de diensten die bevoegd zijn een proces-verbaal in sociaal strafrecht 
op te stellen alsook voor de andere diensten die bevoegd zijn om toezicht te houden op de 
naleving van de sociale regelgeving en om sociale fraude te analyseren. De tweede fase van 
dit project werd uitgesteld tot 2013.

Samenwerking tussen diensten via de uitwisseling en 
de exploitatie van elektronische gegevens
De uitwisseling van informatiestromen tussen diensten is een essentieel instrument in de 
strijd tegen sociale fraude en maakt het mogelijk fraudegevallen in kaart te brengen, te 
voorkomen of te bestraffen. Door gebruik te maken van datamatching (kruisen van gege-
vens) en door de databanken te raadplegen, zijn fraudegevallen (verboden cumulaties, valse 
woonplaats enz.) makkelijker op te sporen.

In 2012 kreeg de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), het platform dat de in-
formatie-uitwisselingen tussen socialezekerheidsactoren beheert, de opdracht een stand 
van zaken op te maken van de bestaande stromen en van de stromen die moeten worden 
ontwikkeld93. De concrete acties die hieruit voortvloeien, zullen in 2013 worden gelanceerd. 
Deze maatregel kan dan ook worden beschouwd als nog in voorbereiding.

91 Zie de evolutie van de personeelsbezetting in bepaalde sociale inspectiediensten tussen 2007 en 2011 in Rekenhof, 
Boek 2012 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid, Brussel, 
november 2012, p. 60.

92 Betere uitwisseling van de informatie in deze processen-verbaal tussen de verschillende actoren (inspectiedien-
sten, diensten belast met de terugvordering van de uitkeringen, instellingen belast met de inning van de socialeze-
kerheidsbijdragen), betrouwbare databank, traceerbaarheid van de pv’s.

93 De doelstellingen zijn: een overzicht maken van de bestaande gegevensuitwisselingen, een lijst opstellen van 
risicofactoren met betrekking tot de toekenning van sociale prestaties, een lijst opstellen van koppelingen van 
gegevens die moeten worden ontwikkeld, de staatssecretaris adviseren over de haalbaarheid van een universeel 
dataminingsysteem voor alle personen die sociale uitkeringen genieten.
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Wat datamining (analytische exploitatie van de gegevens) betreft, heeft een werkgroep die 
door de KSZ wordt gesuperviseerd, vier types van fraude in kaart gebracht op basis waar-
van binnen een onbepaalde termijn een systeem zal worden uitgewerkt. Eind 2012 was dat 
systeem er nog niet. De resultaten die van deze nieuwe vorm van fraudedetectie worden 
verwacht, konden nog niet worden geëvalueerd.

De mogelijkheden om de impact te evalueren van de gegevensuitwisseling en van de resul-
taten met betrekking tot de exploitatie ervan, blijven beperkt. Het jaarverslag van de KSZ 
wordt geacht informatie te verstrekken over de prestaties van het netwerk, de gegevensuit-
wisseling en de terbeschikkingstelling van gegevens alsook over de impact ervan met be-
trekking tot de strijd tegen de sociale fraude94. Deze informatie blijkt echter voornamelijk 
kwantitatief van aard95 en weinig gedetailleerd96. De kwalitatieve aspecten komen niet aan 
bod.

2.6.3.2 Krachtlijn 2: bestrijding van bijdragenfraude
Een groot aantal diverse maatregelen vallen onder deze krachtlijn: strijd tegen schijnzelf-
standigen en schijnwerknemers, oprichting van een kasregister in de horeca, statuut van 
gelegenheidswerknemers, maatregelen in specifieke sectoren (horeca, bouwsector, dien-
stencheques, vleesindustrie, schoonmaaksector), mechanisme van hoofdelijke aansprake-
lijkheid voor opdrachtgevers, misbruik van de terbeschikkingstellingen, strijd tegen fictieve 
ondernemingen, illegitiem gebruik van vennootschappen, niet-naleving van de verplichtin-
gen inzake deeltijds werk, aanpassing van de verjaringsregels voor de invordering van de 
verschuldigde bijdragen, uitsluiting van vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen, 
uitvoering van maatregelen voor tuinbouw- en landbouwsector zoals besloten in de Natio-
nale Arbeidsraad (NAR), kruisen van gegevens Sigedis/RSZ, verduidelijking van het begrip 
bezoldiging, implementering op sociaal gebied van de aanbevelingen 28 en 30 van de parle-
mentaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de grote fiscale fraudedos-
siers97.

Het onderzoek van de acties van de verschillende inspectiediensten wordt uiteengezet in 
punt 2.6.4.

Algemene benadering
De maatregelen die de regering heeft aangekondigd, lopen grotendeels gelijk met die in 
het plan-Crombez (werf 4 en 5) en de meeste maatregelen moesten eind 2012 nog worden 

94 Krachtens artikel 44 van haar bestuursovereenkomst moet de KSZ “ieder jaar, ter attentie van de betrokken Minis-
ters, een verslag opmaken over de genomen (te nemen) initiatieven en de behaalde resultaten wat betreft de strijd 
tegen de sociale fraude, niet-verschuldigde bedragen en fouten en het onderzoek over en de vaststelling van fraude, 
niet-verschuldigde bedragen en fouten”.

95 Het verslag vermeldt het aantal uitwisselingen, raadplegingen, reeds beschikbare toepassingen, lopende en toe-
komstige initiatieven.

96 Voorbeeld: de resultaten worden weergegeven volgens drie soorten gevallen (fraude, fouten, niet-verschuldigde 
bedragen). Van de 783 miljoen gegevensuitwisselingen in 2012 is niet bepaald hoeveel er betrekking hebben op 
fraudebestrijding.

97 Parl. St. kamer, 7 mei 2009, DOc 52 0034/004, Parlementair onderzoek naar de grote fiscale fraude-dossiers. Verslag 
namens de onderzoekscommissie.
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uitgevoerd98. De wijzigingen aan de wetgeving op het deeltijds werk behoren tot de weinige 
maatregelen die in werking zijn getreden. Ze werden onmiddellijk ten uitvoer gebracht naar 
aanleiding van de goedkeuring van de programmawet van 29 maart 2012.

Sectorale aanpak
Voor bepaalde zogenaamde “risicosectoren” – sectoren die erg fraudegevoelig zijn -99, voor-
ziet het plan-Crombez in specifieke maatregelen (werf 5). De meeste maatregelen werden 
opgenomen in programmawetten in 2012100 en moeten nog tot uitvoering worden gebracht.

2.6.3.3 Krachtlijn 3: bestrijding van uitkeringsfraude
In de begrotingsmaatregelen werden twee aspecten op de voorgrond gesteld: de verhoogde 
responsabilisering van de verzekeringsinstellingen en de strijd tegen het fenomeen van 
fictieve adressen.

In 2012 werd een reeks maatregelen uitgevoerd, maar hierover werd nog geen globale evalu-
atie verricht.

Zoals aangekondigd in de maatregelen van het plan-Crombez, heeft de werkgroep “Uitke-
ringsfraude” die binnen de KSZ werd opgericht in 2012, een lijst opgesteld van de informa-
tiestromen die momenteel worden gebruikt, onder meer door de OISZ, om fraudegevallen 
op te sporen en te bestrijden. De groep heeft ook een lijst met wensen opgesteld. De analyse 
was eind 2012 niet afgerond.

2.6.3.4 Krachtlijn 4: bestrijding van grensoverschrijdende fraude

Nauwere samenwerking tussen inspecties
De diverse maatregelen die werden genomen met betrekking tot de samenwerking tussen 
inspecties zijn moeilijk te evalueren.

Strijd tegen valse detacheringen
Men spreekt van een valse detachering wanneer een werknemer kunstmatig in het  
socialezekerheidssysteem wordt gehouden van het land waar hij oorspronkelijk werkte (wat 
voordeliger is voor de werkgever) terwijl zijn situatie niet meer beantwoordt aan de criteria 
van detachering vermits hij permanent verblijft in het land waar hij werkt101.

In 2011 werden voor 5,5 miljoen euro aan valse detacheringen geregulariseerd. In 2012 be-
droeg het geregulariseerde bedrag 8,4 miljoen euro dankzij de affectatie van drie voltijdse 
ambtenaren voor de controle van de valse detacheringen.

98 Aanpassing van de wet op de terbeschikkingstelling, strijd tegen fictieve ondernemingen, verlies van bepaalde 
voordelen (vermindering of vrijstelling van bijdrage) voor de werkgever die zijn verplichtingen niet zou zijn nage-
komen, implementering op sociaal gebied van de aanbevelingen 28 en 30 van de parlementaire fraudecommissie.

99 Deze sectoren zijn: de bouw, horeca, bewaking, transport, schoonmaak, vlees en dienstencheques.
100 Programmawetten van 29 maart 2013, 25 augustus 2012 en 27 december 2012.
101 Zie het artikel "Detachering van werknemers in het kader van de Europese regelgeving" in deel III van dit Boek, 

meer bepaald punt 3.2. De detachering impliceert dat diegene die binnen een lidstaat een bezoldigde activiteit uit-
oefent voor rekening van een werkgever die daar normaal zijn activiteiten ontplooit, maar tijdelijk gedetacheerd 
wordt naar een andere lidstaat om er voor rekening van diezelfde werkgever een opdracht te vervullen, onderwor-
pen blijft aan de wetgeving van zijn land van oorsprong.
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Om ervoor te zorgen dat de Europese Richtlijn inzake detachering correct wordt toegepast, 
moeten er bilaterale akkoorden worden gesloten met de risicolanden. De bilaterale akkoor-
den waarin het plan-Crombez voorziet, die bedoeld zijn om de administratieve samenwer-
king te versterken met het oog op een betere bestrijding van internationale fraude102, waren 
eind 2012 nog steeds in voorbereiding.

2.6.3.5 Budgettaire weerslag
Bij het opstellen van de begroting had de regering het rendement van de nieuwe maatrege-
len geraamd op 110 miljoen euro103. Eind 2012 waren de meeste aangekondigde maatregelen 
nog niet operationeel. De budgettaire weerslag voor het jaar 2012 wordt bijgevolg geraamd 
op 26 miljoen euro.

2.6.4	 Bijdrage	van	de	inspectiediensten	in	de	uitvoering	van	de	maatregelen

2.6.4.1 Verslag van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst)
Het is moeilijk om te beschikken over globale cijfers over de resultaten van de strijd tegen de 
sociale fraude, aangezien de beschikbare informatie hieromtrent verspreid en onvolledig is.

Enkel de SIOD verstrekt op regelmatige basis, enerzijds, samengevoegde gegevens over de 
financiële resultaten van de bijdragen van de inspectiediensten van de FOD’s en de OISZ 
inzake bestrijding van de sociale fraude en, anderzijds, niet-financiële resultaten van de ar-
rondissementscellen104 waarvan het werk specifiek onder de SIOD valt.

Tabel 3 –  Overzicht van bepaalde acties van de SIOD en de resultaten ervan (in miljoen euro)

Actiedomeinen van de SIOD 2011 2012 Verschil

Sociale bijdragen 88,68 91,68

Sociale uitkeringen 19,17 26,69

Bedrieglijke onderwerpingen 3,92 1,78

Totaal 111,77 120,15 8,38

Bron: gegevens van het verslag SIOD 2012

De voorgelegde resultaten maken geen onderscheid tussen de resultaten van de oude maat-
regelen, de lopende maatregelen en de nieuwe begrotingsmaatregelen 2012. Bovendien blij-
ven deze resultaten onvolledig om verschillende redenen105. Het gaat tot slot om de regula-
risatievoorstellen en nog niet om het effectief ingevorderde bedrag.

102 Het plan-Crombez stelt: “De EU verordeningen gaan immers niet verder dan de samenwerking op het gebied van ge-
gevensuitwisseling over individuele dossiers en voorzien noch in een overdracht van bestanden om ze met elkaar in 
verband te brengen noch in uitwisselingen in het kader van controles op het grondgebied van een van de Lidstaten”.

103 Dat is zonder de maatregel “kruising Sigedis/DMFA”, die naar schatting 30 miljoen euro zou moeten opleveren.
104 Deze cellen zijn multidisciplinair. Ze groeperen sociale controleurs die elk specifieke competenties bezitten die, 

wanneer ze worden samengevoegd, een efficiëntere benadering van bepaalde fenomenen mogelijk maken.
105 De gegevens geven slechts een deel van de activiteiten van de inspectiediensten weer (de activiteiten met betrek-

king tot het plan van de SIOD):
• De acties van de arrondissementscellen worden momenteel niet omgezet in financiële resultaten (dossiers die 

het voorwerp vormen van een gerechtelijk circuit) en staan niet in de tabel.
• Bepaalde diensten (RkW) geven geen cijfers door aan de SIOD.
• Enkel het hoofdbedrag wordt vermeld (de zogenaamde “bijkomende” bedragen (boetes, verhogingen) staan 

er niet in). 
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De gegevens wijzen op een stijging van 8,38 miljoen euro in 2012, wat duidelijk lager is dan 
het verwachte bedrag van 26 miljoen euro van de nieuwe begrotingsmaatregelen 2012 dat 
werd berekend door de staatssecretaris voor Fraudebestrijding.

2.6.4.2 Belangrijkste inspectiediensten van de OISZ
De volgende cijfers geven weer in welke mate de drie belangrijkste inspectiediensten in de 
OISZ bijdragen tot de strijd tegen de sociale fraude106.

Die informatie is interessant omdat ze aantoont hoe moeilijk het is precieze cijfers te be-
komen over het rendement van de maatregelen tegen sociale fraude. Ze illustreert ook hoe 
complex de acties op het terrein zijn en hoe moeilijk het is een concrete invulling te geven 
aan de maatregelen waartoe de regering beslist (wettelijke bepalingen, materiële en men-
selijke middelen).

De gepubliceerde cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, 
want het gaat om betekende bedragen die nog niet geïnd zijn. Bovendien is het momenteel 
niet zeker dat alle OISZ er eenzelfde interpretatie van het begrip sociale fraude op nahou-
den.

Inspectiediensten van de RSZ

Tabel 4 –  Maatregelen van de inspectiediensten van de RSZ en resultaten (in miljoen euro)

Maatregelen 2012

Fraude met de betaling van bijdragen107 15,67

Versnelde invorderingen en inhoudingen voor hoofdelijke aansprakelijkheid 40,84

Matching DB2P (tweede pensioenpijler), DMFA en 22quater (niet-indiening van de 
Dimona-aangifte)

17,21

Hoofdelijke aansprakelijkheid 65,00

Totaal 138,72

Bron: inspectiedienst RSZ

De RSZ stelt sinds 2012 een tabel voor die duidelijk maakt hoeveel de inspanningen van de 
diensten van socialefraudebestrijding (waaronder de inspectiedienst) financieel opleveren. 
Het globale cijfer voor de RSZ dat in de tabel vermeld is, wordt gezien als het resultaat van 
de strijd tegen frauduleuze gedragingen. Het is nog niet mogelijk om een vergelijking te 
maken met het voorgaande jaar.

De cijfers van deze tabel moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden gelezen. 
Sommige bedragen betreffen immers acties van versnelde invordering die als belangrijk-
ste doelstelling hebben een snellere betaling te verkrijgen van de bijdragen zonder dat er 
systematisch een frauduleus probleem aan de basis ligt. Voorts hebben de bedragen van de 

106 Die bijdragen zijn niet exhaustief. In dit Boek wordt geen rekening gehouden met de specifieke acties van de So-
ciale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid) en van de dienst Toezicht op de Sociale Wetten (FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg). 

107 In het kader van die opdracht wordt onder meer gecontroleerd of iemand onderworpen is en worden onderzoeken 
ingesteld naar van fraude verdachte werkgevers die pas een DMFA indienden nadat er een inspecteur ter plaatse 
was geweest.
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inhoudingen op factuur die de opdrachtgevers aan de RSZ moeten storten, in het kader van 
de hoofdelijke aansprakelijkheid bij de betaling van werken uitgevoerd door een aannemer 
die sociale schulden heeft, niet noodzakelijk te maken met frauduleus gedrag van de aan-
nemer108.

Eind 2011 werd het analyse- en detectieteam TADT109 opgericht omdat de regering technie-
ken voor datamining wou ontwikkelen. Het gaat erom mogelijke gevallen van fraude op te 
sporen aan de hand van vooraf bepaalde indicatoren, en verdachte werkgevers te identifice-
ren door middel van specifieke tools.

Een aantal onderzoeken leidde tot bijkomende invorderingen. Die zijn niet in de tabel weer-
gegeven omdat er eind 2012 geen financiële gegevens voorhanden waren. Qua interne110 en 
externe111 preventie werden ook andere maatregelen genomen, maar het is moeilijk te becij-
feren welke financiële impact die hadden in 2012.

De meeste bedragen die zijn vermeld in de tabel van de inspectiediensten van de RSZ zijn 
bedragen waarvoor is voorgesteld ze te regulariseren. Het project Traceerbaarheid, dat in 
2012 ten uitvoer werd gebracht, werd opnieuw ingeschreven in de laatste bestuursover-
eenkomst (2013-2015). Het moet het mogelijk maken na te gaan waar de geïnde bedragen 
vandaan komen en te becijferen hoeveel de gevoerde acties hebben opgeleverd. Het is de 
bedoeling cijfers te kunnen voorleggen met betrekking tot de kasinkomsten en op die ma-
nier de informatie te verfijnen die momenteel aan de staatssecretaris wordt verstrekt.

108 Deel IV over de opvolging van aanbevelingen van het Rekenhof wijdt een artikel aan de hoofdelijke aansprakelijk-
heid.

109 Team d’analyse & de détection - Analyse & Detectieteam (zes voltijdse medewerkers).
110 De RSZ heeft in 2012 ook transversale werkgroepen opgericht met vertegenwoordigers uit verschillende directies, 

om die laatste te betrekken bij de opsporing van risico’s op basis van de gegevens waarover zij beschikken. Er zijn 
werkgroepen rond de thema’s “dienstencheques”,”stilzwijgers” en”werven”. Er zijn nog geen resultaten voorhan-
den voor 2012.

111 De samenwerking met de academische wereld werd voortgezet om modellen inzake predictive analytics te ontwik-
kelen. De RSZ zegt dat de resultaten positief zijn, maar legde geen cijfergegevens voor.
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Inspectiediensten van het RIZIV

Tabel 5 –  Acties van de Dienst voor Administratieve Controle (DAC) in 2012 (2011) met betrekking tot 
het uitgavenjaar 2010 (2009) (in miljoen euro)

Vier reeksen van acties 2011 (niet-verschuldigde 
bedragen)

2012 (niet-verschuldigde 
bedragen)

1 Datamatching (DM)

DM invaliditeit – verbrekingsvergoeding 0,11 0,10

DM invaliditeit / DMFA 0,42 0,34

2 Controle ter plaatse

DM ongeschiktheid / DMFA 1,86 1,44

3 Onderwerping

Bedrieglijke onderwerping –  
geneeskundige verzorging

0,63 0,21

Bedrieglijke onderwerping – uitkeringen 0,80 0,85

Sancties niet beschikbaar

Administratieve boetes niet beschikbaar

4 Fictieve domicilies

Geneeskundige verzorging en uitkeringen niet beschikbaar 0,45  
(niet uitgesplitst)

Bron: RIZIV – activiteitenverslag van de DAC 2012

Een eerste reeks acties bestond in een datamatching tussen de ongeschiktheids- of invali-
diteitsuitkeringen112 en de DMFA-gegevens (RSZ) met als doel niet-verschuldigde bedragen 
op te sporen113.

De DAC heeft geen financiële informatie over de regularisaties die de verzekeringsinstel-
lingen uitvoeren naar aanleiding van de datamatching. Het RIZIV kan momenteel dus niet 
bepalen hoe goed de verzekeringsinstellingen erin slagen onterecht betaalde bedragen te-
rug te vorderen en kan ook geen volledige financiële resultaten voorleggen. De wet van 
14 juli 1994 werd in 2012 gewijzigd naar aanleiding van de aanbevelingen die het Reken-
hof formuleerde in het kader van een audit over de uitkeringen114. Het ingevoegde artikel 
164quater legt aan de verzekeringsinstellingen de verplichting op om het bedrag aan onte-
recht betaalde uitkeringen mee te delen (per soort van risico en per gerechtigde), de reden 
van de betaling en of het gaat om een vergissing, een fout of nalatigheid in hoofde van de 
verzekeringsinstelling. De bepaling in kwestie moest in principe vanaf 2014 worden toege-
past, maar dat is verschoven naar 2015.

Een tweede reeks acties bestaat erin cumulaties op te sporen van een arbeidsongeschikt-
heid en een niet-toegestane beroepsactiviteit. In 2012 werden in dat stelsel meer dan 89 mil-

112 Een sociaal verzekerde is eerst gedurende een jaar arbeidsongeschikt. Als de ongeschiktheid aanhoudt, komt hij na 
dat jaar in het stelsel van de invaliditeit terecht.

113 Er wordt gezocht naar situaties waarbij iemand zowel een invaliditeitsuitkering als een loon (DMFA-gegevens) of 
een verbrekingsvergoeding ontvangt.

114 Rekenhof, Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verslag aan de Kamer van Volksverte-
genwoordigers, Brussel, april 2011, 42 p.
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joen dagen toegekend die het recht op een uitkering openden. De inspectiediensten van het 
RIZIV zouden efficiënter kunnen werken als het recht op uitkeringen automatisch werd 
gekruist met de DMFA-gegevens.

Een derde reeks acties past in de strijd tegen bedrieglijke onderwerpingen. Het geschatte 
aantal fictieve begunstigden stijgt (meer dan 3.000 voor de periode 2008-2012), terwijl het 
aantal opgespoorde gevallen drastisch daalt. Volgens de gegevens die de RSZ aan het RIZIV 
meedeelt, zouden er nieuwe fraudetechnieken zijn die het moeilijker maken de fraude op 
te sporen.

Een vierde reeks acties heeft betrekking op fictieve domicilies. De strijd tegen die vorm van 
fraude is ingeschreven in het plan-Crombez en is een nieuwigheid in de waaier aan activi-
teiten van de DAC in 2012.

De acties van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) liggen in de lijn 
van de maatregelen van het plan-Crombez.

Tabel 6 –  Acties van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) (in miljoen euro)

Activiteiten 2011 2012

Thematische onderzoeken (geneeskundige verzorging) van 
de cenec (Cellule d’enquêtes nationales/Nationale enquêtecel)

0,65 6,02(*)

Individuele onderzoeken 2,69 3,47

Tuchtonderzoeken 5,31 6,65 
(zonder de boetes)

(*) Dat bedrag omvat de 5,55 miljoen euro aan overtredingen die aan het licht kwamen bij het onder-
zoek naar het factureren van PET-scans.

Bron: RIZIV, activiteitenverslag van de DGEC 2012

De DAC staat in voor het administratief beheer van de verzekering geneeskundige verzor-
ging, terwijl de DGEC bevoegd is voor alle zaken van medische aard. Omdat de DGEC in 
de eerste plaats een informerende taak heeft ten aanzien van de zorgverleners, leidt dat 
onrechtstreeks tot gepaste gedragingen en uitgaven. Dat effect valt niet te becijferen. De 
DGEC draagt ertoe bij dat de actoren uit de gezondheidszorg (zorgverleners, verzekerings-
instellingen, beheerders van verzorgingsinstellingen) hun wettelijke en reglementaire ver-
plichtingen in acht nemen. De dienst moet misbruik van de middelen op het niveau van de 
ziekteverzekering voorkomen en beteugelen.

Inspectiediensten van de RVA
Sinds 2012 voert de RVA bij de toekenning van een uitkering loopbaanonderbreking of tijds-
krediet nieuwe preventieve controles uit op de cumulatie met een pensioen, een zelfstan-
dige activiteit of tewerkstelling bij een andere werkgever.

Net als de voorbije jaren probeert de RVA de sociale fraude te bestrijden door de gegevens in 
de verschillende databanken te kruisen. De controles via databanken op de cumulatie van 
een uitkering van RVA met een andere uitkering of met een beroepsactiviteit als werkne-
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mer of zelfstandige hebben in 2012 geleid tot terugvorderingen voor een totaal bedrag van 
19,3 miljoen euro.

Sinds juli 2012 heeft de RVA haar a priori controles met betrekking tot de domicilie en de 
gezinstoestand versterkt. Dit resulteerde in een stijging van het aantal vastgestelde overtre-
dingen (4.429 overtredingen op 23.025 onderzochte dossiers). Het terug te vorderen bedrag 
als gevolg van deze controles bedroeg in 2012 24,2 miljoen euro. De RVA wil die controles 
nog uitbreiden, wat ertoe moet leiden dat door het ontradend effect ervan het terug te vor-
deren bedrag vermindert.

In de strijd tegen de sociale fraude heeft de regering in 2012 ook maatregelen genomen voor 
de dienstenchequeondernemingen115. De controles van de dienstenchequeondernemingen 
hebben in 2012 geleid tot een terugvordering van 6,9 miljoen euro aan onterecht betaalde 
dienstencheques. Dit is een stijging met 40 % ten aanzien van 2011. Door het gebruik van 
datamatching en datamining bij de controle van dienstenchequeondernemingen worden de 
controles naar fraudesituaties verder verfijnd.

115 Zie ook het artikel “Dienstencheques: wijzigingen in de wetgeving sinds de audit van 2009” in deel III van dit Boek.
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3.1 Globaal Beheer van de werknemers

3.1.1 Kastoestand
De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoont een negatief saldo van 1.108,9 miljoen 
euro op 31 december 2012.

Grafiek 1 –  Thesauriesaldo van de RSZ-Globaal Beheer op 31 december (in miljoen euro)

Bron: gegevens van de RSZ-Globaal Beheer

Voor 2012 ziet de evolutie van het dagsaldo er als volgt uit:

Grafiek 2 –  Evolutie van het dagsaldo van de thesaurie van de RSZ-Globaal Beheer in 2012 (in euro)
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Voor 2012 ziet de evolutie van het dagsaldo er als volgt uit: 

Grafiek 2 – Evolutie van het dagsaldo van de thesaurie van de RSZ-Globaal Beheer in 2012 (in euro) 

 
Bron: financiële diensten van de RSZ 
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116 De evenwichtsdotatie aan de sociale zekerheid moet ervoor zorgen dat het ESR-saldo op nul komt om de rekeningen 
van de sociale zekerheid te consolideren. De dotatie wordt steeds groter: 1 miljard euro in 2011, 3,6 miljard euro in 2012 
en 4,8 miljard euro in 2013. Een betaling in één keer na 15 november heeft bijgevolg een steeds groter gevolg voor de 
thesaurie.  
117 Het was de bedoeling de evenwichtsdotatie eventueel te kunnen verminderen ingeval de macro-economische 
parameters zouden verbeteren, maar de laatste jaren is er veeleer een verslechtering ten opzichte van de 
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Het thesauriesaldo is het hele jaar 2012 negatief geweest. De laagste waarde bedroeg 
-5,7 miljard euro. De pieken van de financieringsbehoeften zijn in vergelijking met 2011 toe-
genomen met nagenoeg 2 miljard euro, maar het uiteindelijke thesauriesaldo van 2012 blijft 
vergelijkbaar met dat van 2011 als men ermee rekening houdt dat in het saldo van 2011 een 
thesaurielening van de Staat van 290 miljoen euro was verwerkt, die niet werd vernieuwd. 
De verslechtering van de financieringsbehoeften die in de loop van het jaar werd vastge-
steld, hangt dus niet samen met globaal ontoereikende ontvangsten, maar met de toename 
van de tijd tussen de betaaldatums en de datums waarop de verschillende ontvangsten 
binnenkomen. Het Rekenhof stelt vast dat de grootste financieringsbehoeften (in tijd en 
bedrag) zich voordoen tussen 1 oktober en 15 november en rechtstreeks samenhangen met 
het feit dat de Staat de helft van de evenwichtsdotatie aan het Globaal Beheer (1,8 miljard 
euro in 2012116) in een keer stort op 15 november117, de wettelijke vervaltermijn (terwijl de 
tweede helft via maandelijkse schijven wordt gestort).

Zoals in zijn vorige boeken, merkt het Rekenhof op dat de pieken in de thesauriebehoeften 
elk jaar rond dezelfde periodes terugkeren. Aangezien de uitgaven op vaste datums gebeu-
ren118 stelt het Rekenhof voor na te denken over middelen om de inning van de ontvangsten 
beter af te stemmen op de thesauriebehoeften. Er zou daarbij kunnen worden nagedacht 
over zowel het ogenblik van de inning van de sociale bijdragen als over de planning van de 
storting van de staatstoelagen en van de alternatieve financiering119.

De RSZ beschikte in 2012 over een kredietlijn van 1,7 miljard euro om de sociale prestaties 
te betalen. Deze kredietlijn werd door de administratie van de Thesaurie toegekend120. Hij 
beschikte ook over een trekkingsrecht van maximum 620 miljoen euro aan schatkistbons 
(die voordien deel uitmaakten van het bedrag van 1,7 miljard euro). De voornaamste finan-
cieringsbron van de Rijksdienst blijven echter de repo’s121 die waren gewaarborgd door het 
reservefonds (ten belope van het bedrag van de portefeuille, d.i. 5,1 miljard euro op 31 de-
cember 2012) en door het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging.

Het Rekenhof stelt vast dat het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer, ook al ontbreken 
wettelijke bepalingen die de eventuele bestemming ervan regelen, het Globaal Beheer de 
mogelijkheid biedt een zekere autonomie te bewaren bij de financiering van zijn thesaurie-

116 De evenwichtsdotatie aan de sociale zekerheid moet ervoor zorgen dat het ESR-saldo op nul komt om de rekenin-
gen van de sociale zekerheid te consolideren. De dotatie wordt steeds groter: 1 miljard euro in 2011, 3,6 miljard 
euro in 2012 en 4,8 miljard euro in 2013. Een betaling in één keer na 15 november heeft bijgevolg een steeds groter 
gevolg voor de thesaurie. 

117 Het was de bedoeling de evenwichtsdotatie eventueel te kunnen verminderen ingeval de macro-economische pa-
rameters zouden verbeteren, maar de laatste jaren is er veeleer een verslechtering ten opzichte van de begrotings-
vooruitzichten. 

118 Bijvoorbeeld de betaling van de pensioenen, werkloosheidsvergoedingen.
119 Zie de opmerking van het Rekenhof over het maandelijks maken van bepaalde betalingen, deel I, hoofdstuk 1, punt 

1.1.4 Alternatieve financiering.
120 Dat mechanisme werd formeel vastgelegd in een bilaterale overeenkomst die op 22 juli 2004 werd gesloten en die 

door de ministers van Financiën en van Sociale Zaken werd medeondertekend.
121 Repo’s zijn op de privémarkt aangegane leningen op korte termijn. Een repoverrichting bestaat erin tegen een 

bepaald percentage (reporentevoet) contante middelen van een tegenpartij te krijgen door bij die partij financiële 
effecten in onderpand te geven. na afloop van de repo geeft de tegenpartij de effecten aan de lener terug als die 
de contante middelen terugbetaalt, vermeerderd met de intrest tegen de overeengekomen reporentevoet. Uit 
veiligheid stemt het maximumbedrag van de repo’s overeen met ongeveer 75 % van de inventariswaarde van de 
portefeuille.
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behoeften door als waarborg te dienen voor een financiering tegen de beste marktprijzen. 
Het systeem heeft nochtans voor het eerst zijn grenzen bereikt in 2012 aangezien de thesau-
rie van de Staat haar kredietplafonds heeft moeten optrekken om de RSZ in staat te stellen 
bedragen van meer dan 5 miljard euro te ontlenen voor korte periodes.

Grafiek 3 –  Evolutie van de Euriborrente 1 maand voor 2012
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de intrestvoeten sterk gedaald zijn om vervolgens te blij-
ven hangen op een bodemniveau tijdens 2012. Dat is de verklaring waarom de intrestlasten, 
ondanks de grote bedragen die werden geleend, sterk gedaald zijn ten opzichte van 2011, 
van 15,4 miljoen euro (2011) naar 5,9 miljoen euro (2012).
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3.1.2 Reserves

3.1.2.1 Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer
Het reservefonds van het Globaal Beheer is in lineaire obligaties (OLO’s) belegd. Het wordt 
beheerd door vier beheerders (ING-IM, KBC-AM, Dexia-AM, BNP-PIP) die in 2012 een ver-
goeding van 196.579 euro hebben ontvangen. Hun prestaties worden beoordeeld door toet-
sing aan de referentie-index van JP Morgan 122.

Het fonds wordt jaarlijks op de inventarisdatum (31 december) gewaardeerd tegen de beurs-
koers en verhoogd met de gelopen couponintresten (99,2 miljoen euro). Eind 2012 was de 

122 JP Morgan Belgium is een neutrale referentieportefeuille die uitsluitend bestaat uit obligaties met vaste rentevoe-
ten uitgegeven door de Belgische Staat.
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portefeuille 5.061 miljoen euro waard, d.i. een stijging met 700 miljoen euro ten opzichte 
van 2011 zonder dat er geld is gestort of opgevraagd.

Dit aanzienlijke rendement van nagenoeg 15 % van de portefeuille van het reservefonds dat 
in 2012 werd vastgesteld, is nagenoeg uitsluitend toe te schrijven aan de constante daling 
van de intrestvoeten in 2012, die een omgekeerd evenredig effect heeft gehad op het rende-
ment van de effecten.

3.1.2.2 Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging
Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging werd opgericht door artikel 111  
van de programmawet van 27 december 2006. Sinds de programmawet van 22 decem-
ber 2008 behoort dit fonds voor 90 % toe aan de RZS-Globaal Beheer en voor 10 % aan het 
RSVZ-Globaal Beheer. Het wordt beheerd door de RSZ.

Het fonds wordt gefinancierd:

• in 2007 via een forfaitair bedrag uit het Globaal Beheer van de sociale zekerheid van de 
werknemers en het Globaal Beheer van de sociale zekerheid van de zelfstandigen;

• sinds 2008 door eventuele jaarlijkse overschotten van de geneeskundige verzorging 
waarvan het bedrag door de koning wordt bepaald bij in Ministerraad overlegd besluit;

• sinds 2009 door andere aan het fonds toegewezen bedragen, door de koning te bepalen 
in het kader van de vastlegging van de jaarlijkse globale begrotingsdoelstelling van de 
verzekering geneeskundige verzorging;

• sinds 2009 via de bedragen die de ziekenhuizen aan het RIZIV terugstorten.

In 2010 en 2011 heeft het fonds de geïnde intrest aan de twee Globale Beheren moeten terug-
storten in verhouding tot de respectieve eigendomsrechten123. De thesaurie van de RSZ-Glo-
baal Beheer heeft begin 2012 het deel van de intresten voor 2011 dat haar toekwam (90 %) 
ontvangen, dit is 35,5 miljoen euro.

Het Rekenhof herinnert eraan dat de opdracht van het fonds vermeld in de organieke wet 
erin bestond “ten vroegste in 2012 deel te nemen aan de investeringen die nodig zijn om het 
systeem van de geneeskundige verzorging aan te passen aan de vergrijzing van de bevolking”124.

123 Deze bepaling werd ingevoerd door artikel 76 van de programmawet van 23 december 2009. 
124 Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
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Tabel 1 –  Inbreng in en terugname uit het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige verzorging 
(in euro)

Aard van de bedragen Bedragen

Inbreng 2007 – artikel 111 programmawet van 27 december 2006 309.000.000

Inbreng 2008 – koninklijk besluit van 8 maart 2009 tot vaststelling van 
het overschot 2008

306.279.000

Inbreng 2009 – koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling 
van het overschot 2009

299.852.000

Inbreng 2009 – door de ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetaalde 
bedragen in 2009

5.510.901

Inbreng 2010 – koninklijk besluit van 22 juni 2010 tot vaststelling voor 
het jaar 2010 van het bedrag dat toegewezen wordt aan het fonds

294.189.000

Inbreng 2010 – door de ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetaalde 
bedragen in 2010

5.771.518

Terugname 2010 - overdrachten naar de Globale Beheren RSZ 
en RSVZ, volgens de eigendomsrechten (artikel 76 van de 
programmawet van 23 december 2009)

-24.979.616

Terugname 2011 – artikel 76 van de programmawet van 
23 december 2009

-39.449.755

Inbreng 2011 – door de ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetaalde 
bedragen in 2011125

0

Inbreng 2012 – door de ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetaalde 
bedragen in 2012126

0

Totaal van de op 31 maart 2013 belegde bedragen 1.156.173.049

Meerwaarden en intresten, met inbegrip van de niet-gerealiseerde 
meerwaarden en de gelopen nog niet vervallen intresten op 
31 maart 2013

307.145.020

Waarde van het fonds op 31 maart 2013127 1.463.318.069

Bron: beheerscomité van de Sociale Zekerheid van 5 juli 2013

De bedragen die jaarlijks aan het fonds worden gestort, vertegenwoordigen slechts een deel 
van de overschotten van de geneeskundige verzorging. Dat deel wordt bepaald vóór de 
definitieve afsluiting van de rekeningen van het RIZIV. Voor 2011 en 2012 moest het fonds 
enkel worden gefinancierd door het bedrag van de ziekenhuizen. Dat was echter nog niet 
gestort op 31 maart 2013.

De tegoeden van het fonds bestonden op 31 maart 2013 voor 91,4 % uit staatsobligaties en 
voor 8,6 % uit cash. Het fonds wordt door de RSZ-Globaal Beheer beheerd volgens dezelfde 
principes als het reservefonds.

Het resultaat op 31 maart 2013 (d.i. het verschil tussen de vereffeningswaarde van het 
fonds en het totaal van de stortingen en terugnames sinds de oprichting in 2008) beloopt 
307.145.020 euro.

125 Het voor 2011 geplande bedrag was op 31 maart 2013 nog niet gestort.
126 Het voor 2012 geplande bedrag was op 31 maart 2013 nog niet gestort.
127 De waarde van het fonds wordt recurrent op 31 maart vermeld wegens transparantie bij de waardering die aldus 

rekening houdt met de overdracht van de intresten naar de twee Globale Beheren (39 miljoen euro voor 2011).
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3.2 Globaal Beheer van de zelfstandigen

3.2.1 Kastoestand

Tabel 2 –  Kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 31 december (in miljoen euro)

Aangehouden op de 
financiële rekeningen Beleggingen Totaal beschikbare  

middelen

2010 1,1 1.440,9 1.442,0

2011 7,0 1.680,6 1.687,6

2012 8,3 1.856,0 1.864,3

Bron: RSVZ

Op 31 december 2012 heeft het RSVZ 1.864,3 miljoen euro aan beschikbare middelen, d.i. 
een stijging met 10,47 % ten opzichte van de toestand op 31 december 2011.

In 2012 ontving het RSVZ 29,1 miljoen euro aan intresten. Van die opbrengst houdt 25,2 mil-
joen euro verband met de intresten op de financiële rekeningen en de belegging van finan-
ciële middelen voor een bedrag van 700 miljoen bij de Schatkist die in maart en september 
2012 is vervallen.

Het saldo, 3,9 miljoen euro, vertegenwoordigt het aandeel van het RSVZ in de intresten die 
in 2011 zijn gerealiseerd met de belegging van de middelen van het Fonds voor de Toekomst 
van de Geneeskundige Verzorging (Toekomstfonds) en die de RSZ (die het fonds beheert) 
in februari 2012 aan het RSVZ heeft gestort.

3.2.2 Reserves
Op 31 december 2012 heeft het RSVZ voor een bedrag van 1.891,7 miljoen euro aan boek-
houdkundige reserves op het passief van zijn balans. Van dat bedrag is 1.412,5 miljoen euro 
bestemd voor het Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen. Het saldo van dit fonds, dat 
is opgebouwd met de economische resultaten die sinds 2006 in het stelsel van de zelfstan-
digen zijn gerealiseerd, is met 226,6 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2011. Het saldo 
van de overige reserves bleef ongewijzigd op 479,2 miljoen euro.

Naast die boekhoudkundige reserves heeft het RSVZ nog een aandeel van 10 % in de mid-
delen van het Toekomstfonds.

overlegging van de rekeningen
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Overlegging van de rekeningen
De wettelijke en reglementaire termijnen om de rekeningen van de openbare instellingen van 
de sociale zekerheid (OISZ) toe te zenden aan het Rekenhof worden onvoldoende nageleefd. Op 
31 juli 2013 beschikte het Rekenhof over geen enkele officiële rekening voor het jaar 2012. Ook voor 
de beheersjaren 2010 en 2011 ontbraken nog steeds de rekeningen van respectievelijk zeven en 
tien instellingen. Het Rekenhof stelt geen verbetering vast ten opzichte van de voorgaande jaren.

Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parlement naar be-
horen te kunnen uitoefenen, moet het Rekenhof tijdig over de rekeningen beschikken. De lange 
administratieve procedure die de rekeningen moeten doorlopen voor ze aan het Rekenhof wor-
den toegestuurd en het feit dat een bedrijfsrevisor nog moet optreden nadat de beheersorga-
nen de rekeningen hebben goedgekeurd, zijn de belangrijkste oorzaken voor de vertragingen. 
De bestaande regelgeving, instructies en organisatie voor de opstelling, goedkeuring en voor-
legging van de rekeningen zouden moeten worden bijgestuurd.

Ondanks de herhaaldelijke vraag van het Rekenhof, zijn nog geen structurele maatregelen ge-
nomen waardoor het tijdig over de rekeningen kan beschikken.

1 Inleiding

Overeenkomstig de wet controleert het Rekenhof jaarlijks de rekeningen van de zeventien 
openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die vooraan in dit Boek zijn opgelijst.

De OISZ onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997128 moeten strikte termij-
nen respecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed te keuren en toe te zenden aan 
het Rekenhof.

Al in zijn vroegere Boeken129 heeft het Rekenhof erop gewezen dat die termijnen niet wor-
den nageleefd. Het heeft daarbij steeds gesteld dat het, om zijn controleopdracht en zijn in-
formatieopdracht ten aanzien van het parlement naar behoren te kunnen uitoefenen, tijdig 
moet beschikken over de rekeningen. Het Rekenhof heeft ook maatregelen gesuggereerd 
om dit te bewerkstelligen.

Vorig jaar heeft ook Eurostat het niet tijdig beschikbaar zijn van geauditeerde geconsoli-
deerde rekeningen van de sociale zekerheid als een knelpunt geïdentificeerd dat dringend 
moet worden verholpen om de kwaliteit van de EDP-statistieken (Excessive Deficit Proce-

128 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

129 Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 256 en 166e Boek, Volume I, p. 304, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, p. 52, 
Boek 2011 over de Sociale Zekerheid, p. 74 en Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, p. 105. Ter beschikking op 
www.rekenhof.be.
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dure) te garanderen. Eurostat pleit voor een doeltreffend toezicht- en controlesysteem op 
nationaal niveau waarin het Rekenhof een rol moet spelen130.

Het Rekenhof heeft de vergadering van de High Level Task Force van 4 oktober 2012 een 
nota overhandigd waarin de knelpunten worden opgesomd met betrekking tot de kwaliteit 
van de gegevens die aan het INR en Eurostat worden toegezonden. In de nota worden drie 
knelpunten toegelicht131:

• De gecertificeerde financiële staten zijn niet tijdig beschikbaar.
• De boekhoudingen en financiële staten beantwoorden niet altijd aan de ESR-standaarden.
• Er zijn niet voldoende waarborgen dat de perimeter van de overheid (openbare diensten 

die in aanmerking worden genomen voor het vorderingensaldo) correct is vastgesteld en 
actueel wordt bijgehouden.

De stand van de overlegging van de rekeningen op 31 juli 2013 wordt beschreven onder punt 4.

2 Reglementair kader

De data waarop de rekeningen moeten worden opgemaakt, goedgekeurd en toegezonden, 
zijn vastgelegd in de volgende reglementaire bepalingen:

• artikel 17 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog 
op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, in uitvoe-
ring van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zeker-
heid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

• artikel 11 en 12 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen 
inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen 
van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997.

De opdracht van de revisoren bij de OISZ wordt geregeld door het koninklijk besluit van 
14 november 2001 inzake uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare in-
stellingen van sociale zekerheid.

3 Opmaak van de rekeningen door de beheerscomités van de OISZ

De beheerscomités van de OISZ moeten de rekeningen opstellen voor 15 mei van het jaar 
volgend op het dienstjaar132. De volgende tabel geeft een overzicht van de mate waarin de 
OISZ deze verplichting zijn nagekomen.

130 “Upstream Dialogue Visit (UDV) within the framework of Excessive Deficit Procedure (EDP)” van de Europese Commis-
sie (Eurostat) van 5, 6 en 7 maart 2012 bij het Instituut voor nationale Rekeningen (InR) – nota aan de Ministerraad 
van 14 juni 2012 – Ministerraad van 15 juni 2012 – notificatie punt 8.

131 Rekenhof, “Kwaliteitsverhoging van de gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en Eurostat. En-
kele Knelputen”, Jaarverslag 2012, juni 2012, p. 19-26. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

132 Voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is deze termijn vastgesteld op 31 december.
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Tabel 1 –  Aantal instellingen waarvan het beheerscomité de rekeningen met vertraging heeft opge-
maakt (toestand op 12 juni 2013)

Opmaak van de rekening Dienstjaar 2010 Dienstjaar 2011 Dienstjaar 2012

Tijdig 0 1 0

Minder dan 1 maand te laat 6 6 7

1 tot 2 maanden te laat 5 4 1

2 tot 12 maanden te laat 4 4 2

Meer dan 1 jaar te laat 1 0 -

Nog niet opgemaakt 1 2 7

Totaal 17 17 17

Bron: verslagen beheerscomités van de OISZ

De HVKZ heeft nog geen rekeningen over de jaren 2009, 2010 en 2011 opgesteld. Voor het 
RIZIV ontbreken nog de rekeningen voor het jaar 2011.

Voor het jaar 2012133 hebben, op datum van het onderzoek, de beheerscomités van de DOSZ, 
het FAO, het FBZ, het FSO, de HVW, de RJV, de HZIV, het RSVZ, de RVA en de RVP hun 
rekeningen al opgesteld.

De definitie van begrotingsontvangsten en –uitgaven, zoals opgenomen in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 22 juni 2001, bepaalt dat de instellingen nog tot 31 maart facturen 
voor het voorgaande jaar mogen aanrekenen. Dat is één van de oorzaken van de vertraging. 
Hierdoor sluiten de OISZ hun boekjaar niet voor die datum af en is de tijdsspanne tussen 
de afsluiting en de wettelijke datum van opmaak beperkt. Daardoor vergroot de kans op 
vertragingen in de opmaak van de rekeningen.

4 Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof

De toezichthoudende minister keurt de rekeningen goed en stuurt ze door naar de minis-
ter die bevoegd is voor de begroting. De minister van Begroting stuurt ze vervolgens en 
uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het dienstjaar voor toezicht naar het Rekenhof134.

Het koninklijk besluit van 22 juni 2001 bepaalt uitdrukkelijk dat het verslag van de bedrijfsre-
visor samen met de rekeningen naar het Rekenhof moet worden gestuurd. Het Rekenhof heeft 
er in het verleden al meermaals op gewezen dat het feit dat de revisor reglementair zijn verslag 
pas op 15 augustus moet bezorgen, niet strookt met de voornoemde deadline van 30 juni. Aan 
zijn vraag om beide termijnen op elkaar af te stemmen is nog geen gevolg gegeven.

Op 31 juli 2013 had het Rekenhof nog geen enkele rekening voor 2012 officieel ontvangen135. 
Voor 2011 en 2010 ontbraken nog de officiële rekeningen van respectievelijk tien en zeven 

133 De rekeningen 2012 van het RIZIV moeten pas op 31 december 2013 afgesloten zijn.
134 Artikel 12 van koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhou-

ding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk 
besluit van 3 april 1997.

135 De rekeningen 2012 moeten uiterlijk op 30 juni 2013 aan het Rekenhof toegezonden worden; de rekeningen 
2012 van het RIZIV pas op 31 januari 2014.
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instellingen. Voor drie instellingen (DOSZ, HVKZ en RIZIV) ontbraken ook nog de reke-
ningen voor het dienstjaar 2009. In vergelijking met voorgaande jaren is er geen verbete-
ring. Voor het dienstjaar 2010 hebben tien instellingen hun rekeningen officieel overge-
zonden met een gemiddelde vertraging van 348 dagen. Voor het dienstjaar 2011 hebben 
zeven instellingen hun rekeningen officieel overgezonden met een gemiddelde vertraging 
van 216 dagen.

In een aantal gevallen hebben de beheersorganen van de OISZ de rekeningen al wel goedge-
keurd. Zo kan het Rekenhof beschikken over de goedgekeurde (officieuze) rekeningen voor 
het dienstjaar 2012 van tien instellingen (DOSZ, FAO, FBZ, FSO, HVW, HZIV, RJV, RSVZ, 
RVA en RVP). Voor het dienstjaar 2011 is dat het geval voor acht instellingen waarvoor de 
rekeningen nog niet officieel aan het Rekenhof zijn voorgelegd (DOSZ, FSO, HVW, HZIV, 
RSZ, RSZPPO, RVA en RVP) en voor het dienstjaar 2010 gaat het om zes instellingen (DOSZ, 
FSO, RIZIV, RSZ, RVA en RVP).

5	 Conclusies	en	aanbevelingen

De jaarrekeningen van de OISZ worden met grote vertraging aan het Rekenhof overgelegd. 
Er is nauwelijks verbetering in de naleving van de reglementaire termijnen. Daar zijn ver-
schillende redenen voor.

Zoals in zijn voorgaande Boeken, stelt het Rekenhof vast dat geen of onvoldoende gevolg 
werd gegeven aan zijn eerdere conclusies en aanbevelingen. Die worden hierna nogmaals 
kort worden weergegeven:

• De Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ moet, in samen-
spraak met de instellingen, de problematiek van de aanrekening van facturen van het 
voorgaande jaar tot 31 maart oplossen.

• De minister van Begroting zou, in overleg met de Commissie voor de Normalisatie van 
de Boekhouding van de OISZ, moeten nagaan in welke mate de organisatie van de op-
stelling van de rekeningen van de OISZ (reglementering, instructies, procedures, op-
volging…) kan worden bijgestuurd zodat de reglementaire termijnen kunnen worden 
nageleefd.

• De revisor moet zijn controleopdrachten tijdig kunnen uitoefenen zodat ook hij zijn cer-
tificatie binnen de reglementaire termijn kan toekennen. De toezichthoudende minister 
en de minister van Begroting moeten hem daarom tijdig aanstellen. In het benoemings-
besluit moet een termijn voor het volbrengen van de opdracht worden opgenomen.

• De wettelijke termijnen voor de opmaak en overzending136 van de rekeningen en die 
waarbinnen de revisor zijn verslag over de rekeningen moet opmaken137, moeten op el-
kaar worden afgestemd.

136 Artikel 12 van koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhou-
ding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk 
besluit van 3 april 1997.

137 Artikel 7 van koninklijk besluit van 14 november 2011 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de 
openbare instellingen van sociale zekerheid.
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Om het hoofd te bieden aan deze problemen heeft de Commissie voor de Normalisatie van 
de Boekhouding van de OISZ werk gemaakt van een ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van koninklijk besluit van 22 juni 2001138. Dit ontwerp werd voorgelegd aan het 
advies van de Raad van State.

138 Koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de re-
keningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 
3 april 1997.
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modernisering van de boekhouding OISZ

Modernisering van de 
boekhouding van de openbare 
instellingen van sociale 
zekerheid
1 Context

Het Rekenhof wees in zijn vorige artikel over de modernisering van de boekhouding van de 
OISZ139 op het belang van de volgende punten:

• de verplichting voor alle OISZ om een eenvormig boekhoudplan te volgen;
• de harmonisering van de boekhoudnormen met de Belgische en internationale praktij-

ken;
• de opmaak van een vermogensboekhouding;
• de reconciliatie tussen de economische boekhouding en de begrotingsboekhouding.

De Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ heeft op 28 juni 2012 twee 
ontwerpen van koninklijk besluit opgesteld, waarvan de inhoud, althans gedeeltelijk, tege-
moetkomt aan de door het Rekenhof opgeworpen punten.

Het eerste ontwerp vermeldt het schema van de balans, van de resultatenrekening en van 
het gemoderniseerd boekhoudplan die de commissie had goedgekeurd in de plenaire ver-
gadering van 28 april 2011. Het tweede wijzigt de manier waarop de begrotingsuitgaven 
en -ontvangsten worden aangerekend: voortaan zal die aanrekening gebaseerd zijn op het 
principe van de vastgestelde rechten. Er werd gekozen voor dezelfde definitie als in het 
ESR95 en in de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat. De commissie heeft in de vergadering van 9 decem-
ber 2011 de keuze voor die nieuwe aanrekeningswijze voor de OISZ aanvaard.

Op 28 september 2012 heeft het college van de openbare instellingen van sociale zeker-
heid een gunstig advies verleend over de beoogde hervorming. De minister van Begroting 
verstrekte zijn advies op 17 april 2013. De ontwerpen werden voor advies aan de Raad van 
State voorgelegd. De hervorming werd niet op 1 januari 2013 ten uitvoer gebracht zoals aan-
vankelijk gepland.

De Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ heeft sinds sep-
tember 2012 geen plenaire vergadering meer gehouden. Het secretariaat van de commissie 
bereidt niettemin FAQ (Frequently Asked Questions) voor om een antwoord te bieden op 
de talrijke vragen van de instellingen. Het bestudeert welke aanpassingen moeten gebeu-
ren aan alle omzendbrieven en richtlijnen om ze in overeenstemming te brengen met de 

139 Rekenhof, Boek 2012 over de Sociale Zekerheid, Brussel, november 2012, p. 115-128. Ter beschikking op  
www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be
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nieuwe regels van het boekhoudplan. De omzendbrieven en richtlijnen zullen na publicatie 
van de koninklijke besluiten voor goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd.

2	 Proefinstellingen

In de plenaire vergadering van 9 december 2011 van de Commissie voor de Normalisatie 
van de Boekhouding van de OISZ hebben twee instellingen voorgesteld de classificatie van 
het nieuw boekhoudplan bij wijze van experiment vanaf het boekjaar 2012 toe te passen, 
namelijk de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invali-
diteitsverzekering (HZIV).

Tijdens heel dat proefproject blijven de RSZ en de HZIV ook het oude boekhoudplan ge-
bruiken. Ze zouden een vergelijkend verslag moeten opstellen bij het afsluiten van de reke-
ningen om de andere OISZ duidelijk te maken welke voordelen en moeilijkheden de her-
vorming meebrengt.

Het belang van dat proefproject blijft echter beperkt aangezien de waarderingsregels van 
het oude boekhoudplan van toepassing blijven en de aanrekeningsmethode op basis van 
vastgestelde rechten nog niet wordt toegepast op de begrotingsrekeningen.

Om het proefproject uit te voeren, moest eerst het boekhoudplan in het informaticasys-
teem van de twee instellingen worden geïmplementeerd. Het Rekenhof heeft via een eerste 
onderzoek kunnen vaststellen dat zich geen grote problemen bij die implementering heb-
ben voorgedaan.

Wat de RSZ betreft, lijkt de consolidering van de activa en de passiva alsook van de eco-
nomische resultaten en de begrotingsresultaten van verschillende afzonderlijke entiteiten 
zoals het Globaal Beheer en de verschillende fondsen die al dan niet een eigen rechtsper-
soonlijkheid hebben, de grootste moeilijkheid op te leveren. De RSZ heeft daartoe opnieuw 
tussenrekeningen ingevoerd waarin het nieuw boekhoudplan niet voorziet. De instelling 
zou haar rekeningen 2012 vóór eind 2013 moeten afsluiten.

Wat de HZIV betreft, blijkt uit de ingewonnen informatie dat het nieuw boekhoudplan 
goed werd nageleefd. De instelling heeft haar rekeningen 2012 al kunnen afsluiten.

In 2013 hebben een aantal andere OISZ op hun beurt het nieuwe boekhoudplan geïmple-
menteerd, zonder evenwel de nieuwe waarderingsregels en de methode van de vastgestelde 
rechten toe te passen.

Dat boekhoudplan is echter nog steeds maar een ontwerp. Het wordt pas definitief bij de 
publicatie van de koninklijke besluiten die ermee samenhangen.

Het Rekenhof zal de uitvoering van het nieuwe boekhoudplan bij de OISZ pas grondig kri-
tisch kunnen analyseren als de hervorming volledig is geïmplementeerd.

Het Rekenhof blijft aandacht besteden aan de vlotte afwikkeling van de modernisering van 
de boekhouding van de OISZ. De hervorming zou immers een doeltreffender instrument 
voor het financieel beheer van de OISZ moeten opleveren en moeten zorgen voor een betere 
samenhang tussen de geconsolideerde rekeningen van de federale sector.
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RVA: Evolutie van de activering 
van de werkloosheidsuitkering 
in de periode 2002 – 2012
In 2002 was slechts 1 op 23 werklozen opgenomen in een systeem van activering, in 2012 was 
dat 1 op 8. De uitgaven voor activering zijn meer dan verdrievoudigd: van 176,7 miljoen euro in 
2002 naar 544,0 miljoen euro in 2012.

Het Rekenhof beveelt de RVA aan de verschillende programma’s te evalueren en de mogelijke 
effecten van substitutie tussen de verschillende maatregelen in kaart te brengen. Het pleit er 
bovendien voor bij toekomstige activeringsmaatregelen niet alleen de doelgroep te definiëren 
maar ook duidelijke doelstellingen in verband met het aantal werknemers en de uitgaven te for-
muleren. Zo kan de RVA bij een evaluatie de realisaties aan de doelstellingen toetsen en kunnen 
de programma’s zo nodig worden bijgestuurd.

1 Context

1.1 Algemeen kader
Omdat de werkgelegenheidsgraad in België lager was dan het Europese gemiddelde hebben 
de regeringen het voorbije decennium in het kader van de doelstelling 2020140 maatregelen 
genomen om ouderen langer aan het werk te houden en laaggeschoolden tot de arbeids-
markt te laten toetreden.

Een belangrijk instrument daarvoor was de “activering van de werkloosheidsuitkering” 
door de RVA. Daarvoor werden vanaf 2002 de eerste systemen ingevoerd.

Activering van de werkloosheidsuitkering is een systeem waarbij de uitkering die aan een 
werkloze wordt betaald, wordt gebruikt om hem opnieuw in het reguliere arbeidscircuit op 
te nemen. Als de werkloze werk vindt, wordt zijn werkloosheidsuitkering een loonsubsidie. 
De werknemer behoudt ofwel zijn werkloosheidsuitkering (al dan niet aangevuld met een 
bijkomende vergoeding van de werkgever), ofwel ontvangt hij een volwaardig loon van de 
werkgever. Een deel van de vroegere werkloosheidsuitkering wordt in dat laatste geval om-
gezet in een loonsubsidie voor de werkgever. Voor de werkgever dalen de loonkosten die hij 
voor die arbeider moet betalen door een verrekening van de uitkering met het te betalen 
nettoloon en door een vermindering van werkgeversbijdragen. De middelen die de RVA 
voor dit systeem uitgeeft, nemen sinds 2002 toe. In de voorbije crisisjaren is deze tewerk-
stelling met loonsubsidie sterk toegenomen.

140 Europa 2020, zie website: http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm.
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1.2 Onderzoek
Het Rekenhof heeft voor de systemen van activering die sinds 2002 bestaan de evolutie van 
het aantal geactiveerde werklozen, het relatieve aandeel van elke maatregel en de uitgaven 
per maatregel tot 2012 in kaart gebracht141. De onderstaande activeringsmaatregelen werden 
onderzocht:

Tabel 1 –  Overzicht van de onderzochte activeringsmaatregelen

Maatregel Doelgroep Vorm van  
tegemoetkoming Bijzonderheden

Opleidingsuitkerin-
gen (opleidings-, 
stage- en vestigings-
uitkering)

Jongeren en school-
verlaters

Uitkering bij een oplei-
ding of een instapstage in 
een bedrijf (vergoeding = 
inschakelingsuitkering)

Tijdens de beroepsin-
schakelingstijd

Werkhervattings-
toeslag

Oudere werklozen 
(50+ jaar, vanaf 1 ja-
nuari 2013 55+)

Forfaitaire werkloos-
heidsuitkering

Cumuleerbaar met het 
loon in de nieuwe baan

Vrijstelling voor 
PWA-activiteit

PWA werknemers Vergoeding als volledig 
werkloze

Nagenoeg geen 
nieuwe instroom vanaf 
1 maart 2004

Doorstromings-
programma’s

Langdurig werklozen 
(>2 jaar) bij vzw’s en 
publieke sector

Forfaitaire uitkering ten 
laste van RVA (integra-
tieuitkering) + RSZ-
bijdragevermindering 
mogelijk vanaf 1 jaar 
werkloosheid

Uitkering aangevuld 
met tegemoetkoming 
van gewesten en deel 
van de werkgever

Activa gewoon Langdurig werklozen 
(>2 jaar)

Loonsubsidie (werkuitke-
ring) + RSZ-bijdragevermin-
dering (voor 45-plus: vanaf 
6 maand werkloosheid)

Betaalbaar gedurende 
minimaal 16 maanden 
en maximaal 36 maan-
den

Activa win-win Jongeren, oudere 
werklozen en niet-
langdurig werklozen 
(1 tot 2 jaar werkzoe-
kend)

Hogere loonsubsidie + 
RSZ-bijdrageverminde-
ring

In voege vanaf 1 janu-
ari 2010 tot 31 decem-
ber 2011

Activa PVP Preventie en veilig-
heidspersoneel van 
steden en gemeenten 
met een veiligheids-
contract

Loonsubsidie + RSZ-
bijdragevermindering

Vanaf 1 januari 2003 
Hogere uitkering en 
hogere RSZ bijdrage-
vermindering voor een 
langere periode

Activa Start Laaggeschoolde 
jongeren

Loonsubsidie + RSZ-
bijdragevermindering

Betaalbaar voor periode 
van zes maanden

Sine (sociale inscha-
kelingseconomie)

Zeer moeilijk te plaat-
sen laaggeschoolden

Vergoeding via een 
herinschakelingsuitkering 
aan het bedrijf + RSZ-
bijdragevermindering

Tewerkstelling via 
sociaal inschakelings-
economiecontract in 
een erkend inschake-
lingsbedrijf

141 De systemen waarvoor de RVA recentelijk bevoegd werd, vielen buiten het onderzoek. Zo is het systeem van Ac-
tiva-handicap sinds 1 september 2011 een taak van de RVA (kB van 19 juli 2011), in uitvoering van het Interpro-
fessioneel Akkoord 2005-2006. Ook de kinderopvangtoeslag (betaald aan werkloze alleenstaande ouders die het 
werk hebben hervat) en de vrijwillige militaire inzet zijn wegens de kleinschaligheid ervan niet opgenomen in het 
onderzoek.
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Naast bovenstaande activeringsmaatregelen wordt ook de kwalitatieve opvolging van het 
zoekgedrag van alle werklozen door de RVA beschouwd als een activeringsmaatregel. Door-
dat het niet gaat om een maatregel die de uitkering activeert, valt dit buiten het onder-
zoeksveld. Om het zoekgedrag van de werklozen op te volgen en te sanctioneren is er een 
samenwerking tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de gewestelijke diensten 
voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem, Arbeitsamt)142. Ook 
de specifieke taken van de gewesten op het vlak van beroepsopleiding en arbeidsbemidde-
ling die worden uitgevoerd door voornoemde instanties vallen buiten het onderzoeksveld.

Het ontwerpartikel werd op 12 juni 2013 voorgelegd aan de minister van Werk en de ad-
ministrateur-generaal van de RVA. Het antwoord van de administrateur-generaal van 
12 juli 2013 is opgenomen in punt 5 van dit artikel.

2	 Evolutie	van	de	activeringsmaatregelen

De totale uitgaven voor werkloosheid143 stegen van 5,0 miljard euro in 2002 naar 6,6 miljard 
euro in 2012 (+30 % in lopende prijzen). De uitgaven voor activering zijn echter meer dan 
verdrievoudigd van 176,7 miljoen euro in 2002 naar 544,0 miljoen euro in 2012 (+208 % in 
lopende prijzen). De groei van de activeringsuitgaven is dus groter dan die van de werkloos-
heidsuitgaven in het algemeen. Ook in constante prijzen van 2002 geldt de conclusie dat 
de activeringsuitgaven in 2012 met 151,78 % zijn gestegen ten opzichte van een stijging met 
6,34 % van de totale uitgaven voor werkloosheid.

In grafiek 1 wordt het aandeel van elke onderzochte activeringsmaatregel in het totaal van 
de uitgaven voor activering weergegeven. In 2002 omvatte het aandeel van de vrijstelling 
voor PWA-activiteiten 65,92 % van alle middelen en werd 16,87 % besteed aan maatregelen 
in het kader van het Activa-plan. In de daarop volgende jaren verschoof het gewicht gelei-
delijk naar uitgaven voor het Activa-plan. In de laatste drie jaren lag het aandeel van Activa 
(inclusief Activa win-win) boven de 65 %. De uitgaven voor vrijstelling voor PWA activitei-
ten bedroegen in 2012 nog slechts 2,54 %.

142 Vanaf 1 juli 2013 zou een nieuw samenwerkingsakkoord met de gewesten worden gesloten met het oog op de 
versterking van  controle op het zoekgedrag van de werklozen (DISPO). Deze maatregel is opgenomen in de be-
grotingscontrole 2013 Federale Staat.

143  Het gaat om de uitgaven voor de totale werkloosheid verminderd met de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid.
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Grafiek 1 –  Procentueel aandeel van elk activeringsprogramma’s over de periode 2002-2012

Bron: berekeningen gebaseerd op de uitgaven opgenomen in de begrotingen RVA

In de periode 2002-2009 lagen de uitgaven voor activering tussen de 3 à 5 % van de totale 
uitgaven voor werkloosheid. In 2010 en 2011 stegen ze onder impuls van het tijdelijke Activa 
win-winplan tot 6,74 % en 10,91 % van de totale uitgaven. In 2012 daalden ze door de beëin-
diging van dat plan, maar ze vertegenwoordigden nog steeds 8,30 % van de totale uitgaven, 
d.i. het dubbele van de periode 2002-2003. 

In grafiek 2 is het aantal deelnemers per programma voor de periode 2002-2012 weergege-
ven. In 2002 waren er in totaal 29.163 werknemers (1 op 23 werklozen) ingeschakeld in één 
van de onderzochte programma’s. In 2012 was dat aantal gestegen tot 97.075 werknemers 
(1 op 8 werklozen). Op tien jaar tijd is dus het aantal geactiveerden meer dan verdrievoudigd 
(+333 %), net als de uitgaven. Over dezelfde periode van 2002-2012 groeide het totale aantal 
werklozen met 7,03 %.
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Grafiek 2 –  Aantal geactiveerden per maatregel voor de periode 2002-2012 (op 31 december)

Bron: cijfers van de dienst Studies en Statistiek RVA

De bovenstaande grafiek toont aan dat er in 2011 een piek was van werknemers in Activa 
win-win (49.251 werknemers), waardoor de uitgaven voor dit programma meer dan verdub-
belden (van 162,3 miljoen euro in 2010 naar 453,6 miljoen euro in 2011). Hoewel het aan-
tal werknemers in de gewone Activa en Activa-PVP sinds 2002 steeds toenam, is er sinds 
2008 een daling in het aantal Activa-werknemers, die vanaf 2010 wordt opgevangen door 
Activa win-win. Opmerkelijk is ook de toename vanaf 2009 van het aantal werknemers met 
een werkhervattingstoeslag (9.029 in 2009,13.060 in 2010, 17.396 in 2011 en 20.117 in 2012). 
Die toename is deels het gevolg van de invoering van een tijdelijke werkhervattingstoeslag 
vanaf 1 mei 2009 waarvoor oudere werklozen geen 20 jaar dienst moeten bewijzen, zoals in 
het geval van de gewone werkhervattingstoeslag.

3 Kostprijs van de activering

Het Rekenhof heeft de kostprijs van de maatregelen berekend voor de jaren 2002, 2006 en 
2012. Daarbij is uitgegaan van de totale uitgaven per maatregel gedeeld door het aantal 
werknemers voor diezelfde maatregel. Het Rekenhof heeft ook de kostprijs van het begin-
jaar 2002 geplaatst ten opzichte van het meest recente jaar 2012 en ten opzichte van 2006, 
dit is het jaar waarin de meeste van de onderzochte maatregelen in voege waren.

Uit de vergelijking over de drie jaren blijkt dat de kostprijs van de verschillende maatrege-
len weinig is geëvolueerd. Dat komt doordat de uitkeringen maandelijkse forfaitaire bedra-
gen zijn. Zo zijn de kostprijzen van doorstromingsprogramma’s, Activa start en SINE bijna 
constant.

Net als in 2002 en 2006 is het systeem van de vrijstelling voor PWA-activiteit ook in 2012 het 
duurst. De gemiddelde kostprijs per werknemer evolueert van 6.984 euro in 2002 en 
8.513,38 euro in 2006 naar 10.226,25 euro in 2012. Dit komt omdat de uitgaven voor die 
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maatregel worden berekend op basis van een dagvergoeding en het aantal te vergoeden 
dagen. Werknemers in het systeem van vrijstelling voor PWA worden quasi vergoed als een 
volledig werkloze.

Tabel 2 –  Kostprijs per werknemer voor de jaren 2002, 2006 en 2012 (in lopende prijzen)

Jaar 2002 2006 2012

Vrijstelling PWA 6.984,43 8.513,38 10.226,25

Doorstroming 4.883,82 4.840,70 4.966,82

Opleidingsmaatregelen 3.917,28 4.444,09

Activa start 4.133,83 4.133,86

SINE 6.066,42 5.549,64 5.504,20

Activa 4.600,90 4.614,36 4.434,27

Win-Win 9.120,04

Werkhervatting 1.888,50 2.036,81 2.186,66

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van cijfers van de RVA

De kostprijs van de meeste maatregelen bedraagt gemiddeld iets meer dan de helft van 
die van de PWA-vrijstelling. De kostprijs van de werkhervattingstoeslag ligt nog lager op 
2.186 euro per eenheid in 2012. In tegenstelling met andere vergoedingen gaat het om een 
toeslag bovenop het loon dat de oudere werknemer ontvangt. Het bedrag van de toeslag van 
150 euro ligt aanzienlijk lager dan de maandelijkse loonsubsidie van de andere maatregelen. 
Naast de PWA-vrijstelling is alleen Activa win-win opvallend duurder, omdat de uitkerin-
gen daarin veel hoger liggen dan bij het gewone Activaplan.

Zoals in punt 1 is vermeld, is het doelpubliek van de verschillende maatregelen niet eendui-
dig waardoor verschuivingen tussen verschillende maatregelen mogelijk zijn. Enerzijds zijn 
verschuivingen mogelijk tussen de verschillende systemen van activering onderling op ba-
sis van de toegekende voordelen. Uit grafiek 2 blijkt dat bepaalde systemen een groei ken-
nen op een ogenblik dat andere systemen met eenzelfde doelgroep een daling te zien geven. 
Als het aantal PWA-vrijstellingen daalt, stijgt het aantal werknemers in gewone Activa. Het 
aantal werknemers in gewone Activa daalt in 2009, maar die daling wordt in 2009 en de 
daaropvolgende jaren meer dan gecompenseerd door de stijging van werknemers in Activa 
win-win. De stopzetting van Activa win-win eind 2011 doet de gewone Activa en de werk-
hervattingstoeslag in 2012 opnieuw toenemen.

Anderzijds is er de “verborgen” substitutie waarbij werknemers worden ontslagen en ver-
vangen door werklozen waarvoor de werkgever extra voordelen geniet. Algemeen zijn 
substitutie-effecten moeilijk meetbaar. Bovendien is de laatste vorm van substitutie in de 
meeste gevallen zelfs niet te achterhalen. In de meeste gevallen zijn er immers geen sanc-
ties bij misbruik, behalve in het geval van Activa (artikel 12 van het koninklijk besluit van 
19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden).

Bij een evaluatie van de programma’s, die nog niet heeft plaatsgehad, kunnen mogelijke 
verschuivingen tussen programma’s in kaart worden gebracht. Bovendien werden, behalve 
de vooropgestelde algemene doelstelling van de verhoging van de werkgelegenheidsgraad, 
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voor de activering van de uitkeringen geen specifieke doelstellingen geformuleerd, zodat de 
realisaties niet aan doelstellingen kunnen worden getoetst.

4	 Conclusies

De uitgaven voor activering zijn de laatste tien jaar (in lopende prijzen) meer dan verdrie-
voudigd: van 176,7 miljoen euro in 2002 naar 544 miljoen euro in 2012. Ook het aantal geac-
tiveerden is verdrievoudigd: in 2002 waren 29.163 werknemers ingeschakeld in één van de 
onderzochte programma’s (1 op 23 werklozen), in 2012 was dit gestegen tot 97.075 (1 op 8). 
Dit is een stijging met 333 %, terwijl het totaal aantal werklozen over diezelfde periode met 
7,03 % steeg. Ze is in hoofdzaak het gevolg van Activa en meer bepaald van het tijdelijke 
Activa win-winplan.

In 2012 was meer dan 65 % van de uitgaven voor activering voor rekening van het systeem 
Activa (inclusief win-win), terwijl in 2002 het zwaartepunt nog lag bij de vrijstelling voor 
PWA-activiteit.

De kostprijs van een werknemer in één van de onderzochte programma’s is over de jaren 
heen weinig gewijzigd. Dat komt doordat de uitkeringen worden betaald als maandelijkse 
forfaits. De kostprijs van een werknemer met vrijstelling voor PWA is het duurst als gevolg 
van de uitbetaalde vergoeding per dag.

Het effect van substitutie op de verschillende programma’s is op dit moment moeilijk meet-
baar. Een evaluatie van de programma’s zou die mogelijke onderlinge verschuivingen tus-
sen programma’s in kaart moeten kunnen brengen.

Tot op heden zijn de activeringsprogramma’s van de werkloosheidsuitkering nog niet ge-
evalueerd. Gelet op het toenemende belang van activering, beveelt het Rekenhof de RVA 
aan de verschillende programma’s te evalueren.

Behalve de vooropgestelde algemene doelstelling van de verhoging van de werkgelegen-
heidsgraad heeft de regering voor de activering van de uitkeringen geen specifieke doelstel-
lingen geformuleerd. Het Rekenhof beveelt dan ook aan dat voor toekomstige activerings-
maatregelen niet alleen de doelgroep maar ook duidelijke doelstellingen in verband met 
het aantal werknemers en de uitgaven worden geformuleerd. Op die manier kan de RVA bij 
een evaluatie de realisaties toetsen aan de doelstellingen en kunnen aanbevelingen worden 
geformuleerd om de programma’s bij te sturen.

5 Antwoord van de administratie

In zijn antwoord van 12 juli 2013 benadrukt de administrateur-generaal van de RVA dat de 
stijging van de kostprijs van de activeringsmaatregelen hoofdzakelijk toe te schrijven is aan 
de invoering van het win-win aanwervingsplan, een tijdelijke maatregel die nu uitdovend 
is. Hij wijst erop dat ondertussen andere maatregelen werden genomen zoals de instapsta-
ges, de recent versterkte lastenverlaging voor laaggeschoolde werkloze jongeren (met ver-
sterkt Activavoordeel).
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De administrateur-generaal trekt de kostprijs van de activeringsmaatregelen niet in twij-
fel maar stelt dat de kostprijs voor de sociale zekerheid niet alleen wordt beïnvloed door 
de activeringsmaatregelen maar ook door de evolutie van de totale werkloosheid. De ac-
tiveringsmaatregelen beïnvloeden deze evolutie. Bij een evaluatie van de kostprijs voor de 
sociale zekerheid zijn er tal van onzekerheden en vooronderstellingen die de conclusies in 
sterke mate beïnvloeden.

Inzake de aanbevelingen wijst de administrateur-generaal erop dat er aan het beheerscomi-
té van de RVA een studie wordt voorgelegd waarin de belangrijkste activeringsmaatregelen 
vanuit het standpunt van de werkloze zijn geëvalueerd. De studie gaat na in welke mate een 
activeringsperiode bijdraagt tot de stap uit de werkloosheid. Hij verwijst ook naar andere 
studies op nationaal en internationaal vlak over het effect van activeringsmaatregelen op de 
tewerkstelling (Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en Eurofound).

De administrateur-generaal stelt eveneens dat de substitutie inherent is aan bepaalde 
maatregelen en soms zelfs wordt nagestreefd. Een evaluatie van de budgettaire impact van 
substitutie-effecten is nog niet gebeurd. Hij wijst erop dat een dergelijke evaluatie een grote 
investering vergt in tijd en middelen waarbij de vraag moet worden gesteld of dit oppor-
tuun is gegeven de beperkte middelen van de RVA. Hij verwijst in dat kader ook naar het 
advies van de Nationale Arbeidsraad (advies 1705, 7 oktober 2009, p 22). De RVA had inzake 
de activeringsmaatregelen opgemerkt dat er vormen van oneigenlijk gebruik van bepaalde 
maatregelen bestonden. De raad heeft geen gevolg gegeven aan die opmerking en ook geen 
evaluatie uitgevoerd.

De administrateur-generaal merkt op dat ook het formuleren van doelstellingen niet evi-
dent is. Door de aanwezigheid van externe factoren die meespelen is het vaak moeilijk om 
het succes van een maatregel in te schatten. Hij is echter van oordeel dat duidelijke doel-
stellingen ook kunnen bijdragen tot het slagen van nieuwe activeringsmaatregelen.
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DOSZ: Beheer en organisatie
In 2006 beslisten de toezichthoudende ministers van de Dienst voor Overzeese Sociale Zeker-
heid (DOSZ) een bijzonder regeringscommissaris aan te stellen om het stelsel van de DOSZ 
grondig te analyseren en voorstellen tot hervorming te formuleren om de overheidsdotatie, die 
in 2012 82,11 % van de totale uitgaven van het stelsel financierde, te verminderen. Tot op heden 
werden geen concrete maatregelen genomen en moet de DOSZ zonder bestuursovereenkomst 
en zonder een duidelijke toekomstvisie zijn werking voortzetten.

Het Rekenhof drong aan op een grondige financiële analyse van het stelsel, zodat maatregelen 
kunnen worden genomen om het stelsel financieel in evenwicht te houden. Bovendien zouden 
voor de komende jaren doelstellingen of voorlopige maatregelen moeten worden geformuleerd, 
zodat de instelling geen bijkomende achterstand oploopt in moderniseringsprojecten.

De Ministerraad van 12 juli 2013 heeft beslist dat de DOSZ en de RSZPPO vanaf 1 janua-
ri 2015 samengevoegd worden in een nieuwe, nog op te richten instelling. Op die datum zullen 
de opdrachten, het personeel, de goederen en de rechten en de plichten van de huidige instellin-
gen overgenomen worden door deze nieuwe instelling. In het najaar van 2013 zal een actuariële 
studie worden uitgevoerd waarbij het stelsel van de overzeese sociale zekerheid financieel zal 
worden doorgelicht.

1 Context

1.1 Onderzochte materie
De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) is een openbare instelling voor so-
ciale zekerheid (OISZ) die instaat voor de sociale zekerheid van personen die een beroeps-
activiteit uitoefenen buiten de Europese Economische Ruimte en buiten Zwitserland. De 
instelling dekt de belangrijkste domeinen van de sociale zekerheid via een facultatief wet-
telijk verzekeringsstelsel en aanvullende verzekeringen, meer bepaald: pensioenen, ziekte-
invaliditeit, geneeskundige verzorging, arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven. 
Het financiert bovendien de socialezekerheidsrechten en –plichten van de oud-kolonialen. 
Het stelsel is een hybride systeem dat de voordelen van een repartitiestelsel koppelt aan die 
van een kapitalisatiestelsel.

Voor zijn uitgaven ontvangt de DOSZ jaarlijks een dotatie van de overheid. In 2012 bedroeg 
die 343,13 miljoen euro144 en dekte ze 82,11 % van de te financieren uitgaven. De overige 
middelen bestaan uit bijdragen van werkgevers en werknemers en financiële opbrengsten.

In antwoord op de aanbevelingen van het Rekenhof in zijn audit over de leefbaarheid van 
het stelsel145, kondigden de toezichthoudende ministers in 2006 aan een regeringscommis-
saris te benoemen. Die moest voorstellen formuleren over de toekomst van het stelsel, de 

144 Basisallocatie 24 58 46 421009 – Toelage DOSZ, Parl. St. kamer, 20 december 2011, DOc 53 1945/016, Verant-
woording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, p.64.

145 Rekenhof, Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid, verslag van het Rekenhof aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, februari 2006, 33p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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toekomstige positionering van de instelling en indien nodig over de reorganisatie van taken 
van de DOSZ. In zijn opvolgingsaudit146 in 2010 concludeerde het Rekenhof dat de meeste 
aanbevelingen van de initiële audit waren uitgevoerd, behalve een diepgaande analyse van 
het stelsel met het doel het te hervormen.

In afwachting van een hervorming van het stelsel voert de instelling haar opdrachten uit 
zonder een duidelijke toekomstvisie. Sinds 2010 beschikt ze immers niet langer over een 
geldige bestuursovereenkomst147 en een bijhorend jaarlijks bestuurplan in uitvoering van 
die bestuursovereenkomst. Bovendien zijn ook de mandaatfuncties al enkele jaren vacant: 
die van administrateur-generaal sinds 2009 en die van adjunct-administrateur-generaal en 
van voorzitter van het beheerscomité sinds 2011. De leiding van de instelling wordt momen-
teel waargenomen door de hiërarchisch hoogste ambtenaar.

De toezichthoudende ministers beslisten immers dat, zolang de opdracht van de bijzonder 
regeringscommissaris148 niet was afgerond, het ook geen zin had een nieuwe bestuursover-
eenkomst of langetermijnplanning op te maken. Evenmin werden voorlopige maatrege-
len149, overeenkomstig artikel 8, § 2, van het KB van 3 april 1997150, vastgelegd.

De afwezigheid van mandaathouders en het ontbreken van een bestuursovereenkomst lei-
den tot een onzekere toekomst van de instelling. Hierdoor worden een meerjarenplanning 
en belangrijke moderniseringsprojecten uitgesteld, zodat de goede werking van de instel-
ling in het gedrang kan komen. Het personeel stelt alles in het werk om zijn taken correct 
uit te voeren en de aangeslotenen van het stelsel zo goed mogelijk te bedienen.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof
Het Rekenhof ging na welke maatregelen al zijn of zullen worden genomen om de organisa-
torische en reglementaire problemen te verhelpen.

De bevindingen van het onderzoek zijn op 26 juni 2013 verzonden aan de minister van 
Pensioenen, aan de minister van Sociale Zaken, aan de voorzitter van het beheerscomité en 
de leidend ambtenaar belast met het dagelijks beheer van de DOSZ. Het antwoord van de 
leidend ambtenaar van 22 juli 2013 werd opgenomen in punt 4 van dit artikel.

146 Rekenhof, Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid – opvolgingsaudit, verslag van het Reken-
hof aan de kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, april 2010, 29p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

147 Een bestuursovereenkomst is een middel om de dagelijkse werking en het beheer van de OISZ te optimaliseren. 
Ze kent o.m. een grotere vrijheid in de bepaling van de interne organisatie en in de aanwending van het beheers-
budget toe en geldt voor verschillende jaren. De eerste bestuursovereenkomst van de DOSZ (2003-2005) werd 
van rechtswege verlengd in 2006 en bij artikel 73 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen tot 
31 december 2009.

148 Een eerste bijzonder regeringscommissaris werd pas aangesteld in 2010, als gevolg van de opvolgingsaudit van het 
Rekenhof.

149 In 2007 stelden de minister van Pensioenen en de minister van Sociale Zaken voorlopige maatregelen vast, maar 
die werden nooit gepubliceerd en zijn bijgevolg nooit van toepassing geweest.

150 Dit artikel bepaalt dat: “Indien geen nieuwe bestuursovereenkomst in werking is getreden binnen een termijn van één 
jaar na de in het voorgaande lid bedoelde verlenging, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, voorlopige re-
gels vaststellen, inzake de in artikel 5,§ 2 bedoelde aangelegenheden. De voorlopige regels zullen als nieuwe bestuurs-
overeenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe bestuursovereenkomst, gesloten overeenkomstig artikel 7, in 
werking treedt”.
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2	 Resultaten	van	het	onderzoek

2.1.	 Afwezigheid	van	een	bestuursovereenkomst,	bestuursplan	en	doelstellingen
Door het ontbreken van een bestuursovereenkomst maakt de DOSZ zijn begroting sinds 
2010 op basis van die van het voorgaande jaar op. Hij houdt wel rekening met de instructies 
van de FOD Budget en Beheerscontrole, zoals ze ook van toepassing zijn voor de andere 
OISZ die wel over een bestuursovereenkomst beschikken. Kenmerkend voor deze begro-
ting is de afwezigheid van meerjarenprojecten en een toekomstvisie waar de instelling 
naartoe kan werken.

Een belangrijk gevolg is de achterstand151 op het vlak van informatisering. Niettegenstaande 
verschillende, kleinere projecten werden gerealiseerd (o.m. automatisering van betalingen, 
nieuwe pensioentoepassing en integratie ervan in het DOSZ-portaal, Carenet: elektroni-
sche gegevensoverdracht naar de HZIV) blijft de DOSZ grotendeels afhankelijk van papie-
ren dossiers, terwijl vergelijkbare OISZ (RVP en RSZPPO) al enige tijd zijn overgeschakeld 
op het digitale dossier. Ook aflopende contracten kunnen door de onzekere toekomst niet 
optimaal worden verlengd en onderhandeld.

Een ander gevolg van de afwezigheid van een bestuursovereenkomst is het ontbreken van 
aangepaste verbintenissen, doelstellingen en indicatoren die de efficiënte werking en de 
dienstverlening van de instelling bevorderen. Om adequaat te zijn, moeten die bovendien 
geregeld aangepast worden aan de evolutie van de werkomgeving (toenemende digitali-
sering, stimulering van telewerk, klantentevredenheid en de uitbouw van interne audit). 
De DOSZ werkt nog steeds op basis van de doelstellingen uit zijn eerste bestuursovereen-
komst152. De meeste daarvan zijn ondertussen al geruime tijd gerealiseerd153, zodat geen 
bijkomende efficiëntiewinsten meer nagestreefd (hoeven te) worden.

De instelling geeft aan dat ze er nog steeds in slaagt kwaliteitsvolle dienstverlening aan 
de verzekerden aan te bieden, maar dat de onzekerheid en de vragen die leven bij het per-
soneel over de toekomst van de instelling de werksfeer echter enigszins negatief beïnvloe-
den. De kwaliteitsvolle dienstverlening kan echter niet aangetoond worden op basis van 
tevredenheidsenquêtes, zoals die bij andere OISZ worden uitgevoerd. Het is de bedoeling, 
zodra de integratie in een andere OISZ voltooid is (zie punt 2.2.2.), een avenant aan de be-
stuursovereenkomst van de betrokken instelling toe te voegen en nieuwe doelstellingen te 
ontwikkelen.

151 Sinds 2008 wordt meer dan de helft van het ter beschikking gestelde budget voor informaticawerkzaamheden niet 
aangewend door gebrek aan strategische beslissingen (in 2011 werd slechts 41,39 % van het budget aangewend).

152 kB van 23 januari 2004 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Dienst voor Overzeese Sociale 
Zekerheid en betreffende de vaststelling tot de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Dienst bij de open-
bare instellingen van sociale zekerheid.

153 De DOSZ maakt jaarlijks nog een evaluatierapport op basis van de doelstellingen van de eerste bestuursovereen-
komst. Het rapport 2011 (laatst beschikbare rapport in mei 2013) toont aan dat bepaalde doelstellingen, op basis 
van de indicatoren vastgelegd in de eerste bestuursovereenkomst, niet altijd gehaald worden. Dit wordt verant-
woord door de afwezigheid van personeel of de soms onrealistische normen die destijds werden vastgelegd. 
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Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt aan voorlopige maatregelen te nemen en doelstellingen met aange-
paste indicatoren te formuleren om de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening te 
bevorderen. Het opstellen van bijkomende doelstellingen moet ook verhinderen dat de in-
stelling onnodige achterstand oploopt in moderniseringsprojecten ten opzichte van andere 
sociale zekerheidsinstellingen.

2.2 Ontoereikende hervormingsvoorstellen van de DOSZ

2.2.1 Opsplitsing van de DOSZ in verschillende takken van de Belgische sociale ze-
kerheid

De eerste bijzonder regeringscommissaris stelde eind 2010 voor het stelsel van de DOSZ in 
de verschillende takken van de Belgische sociale zekerheid (ziekte en invaliditeit, kinder-
bijslag, arbeidsongevallen en beroepsziekten, werkloosheid en pensioenen) te integreren. 
In zijn eindrapport vermeldde de regeringscommissaris ook de gevolgen en de mogelijke 
problemen van deze integratie voor de verschillende takken van de sociale zekerheid. Al-
ternatieven werden niet onderzocht. Het beheerscomité van de DOSZ nam akte van het 
rapport. Het werd uiteindelijk niet voorgelegd aan de Ministerraad. Het mandaat van de 
bijzonder regeringscommissaris liep af in december 2010 en werd niet hernieuwd.

2.2.2 Integratie van de DOSZ in een andere OISZ
In 2012 werd een tweede bijzonder regeringscommissaris aangesteld. Die had tot taak het 
bovenstaande rapport evenals de budgettaire, sociale en organisatorische gevolgen ervan, 
verder te analyseren. Hij moest voor 1 december 2012 een gedetailleerd hervormingsplan, 
een uitvoeringsplan en de budgettaire analyses ter goedkeuring voorleggen.

Nader onderzoek van het oorspronkelijke voorstel wees echter uit dat, voor het toekomstig 
beheer en de uitvoering van alle lopende wettelijke en contractuele verplichtingen, het on-
mogelijk is de DOSZ op te splitsen in aparte onderdelen. Er werd een nieuwe analyse van 
het stelsel opgemaakt.

In mei 2013 keurden het beheerscomité, de regeringscommissarissen en de toezichthou-
dende ministers van de DOSZ het rapport van de nieuwe regeringscommissaris goed. Dat 
gaat uit van een integratie van de instelling in een andere OISZ (met voorkeur voor de 
RSZPPO) als een directoraat-generaal met een afzonderlijk beheerscomité. Hierdoor kan op 
korte termijn bespaard worden in de personeelskosten (geen benoeming van een adminis-
trateur-generaal en adjunct-administrateur generaal) en de andere werkingskosten (o.m. 
huisvesting154 en ICT). Het plan voorziet in een fysieke integratie tegen 1 januari 2014 en 
een reglementaire hervorming op 1 januari 2015. Een gedetailleerde analyse van de huidige 
reglementering moet echter nog gemaakt worden.

154 De gebouwen van de DOSZ zullen worden verkocht. De opbrengst wordt geraamd op 12 miljoen euro. De DOSZ 
bezit naast de gebouwen in Brussel, ook nog een aantal gebouwen in Burundi. Deze eigendommen, daterend van 
voor de onafhankelijkheid van de Burundese staat, zijn al jarenlang een discussiepunt tussen de Burundese en de 
Belgische Staat. In 2013 hebben de toezichthoudende minister de DOSZ de opdracht gegeven de gebouwen in 
Burundi te verkopen en de Burundese regering een voorkooprecht te geven. 
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Het Rekenhof merkt op dat de integratie van de instelling slechts een beperkte financiële 
impact zal hebben en dit enkel op de beheersbegroting. Een grondige analyse van het stel-
sel ontbreekt nog steeds, zodat er onvoldoende elementen bekend zijn om een herstructu-
rering door te voeren. Rekening houdend met de zware financiële last155 uit het verleden die 
de DOSZ met zich meedraagt, lijkt een belangrijke besparing op korte termijn trouwens 
onwaarschijnlijk. Bovendien heeft het beheerscomité van de DOSZ een aantal voorwaar-
den geformuleerd die een ingrijpende hervorming bemoeilijken, met name het behoud 
van tewerkstelling voor de DOSZ-werknemers, geen forse verhoging van de bijdragen voor 
werkgevers en het behoud van maximale sociale bescherming voor de huidige actieve ver-
zekerden.

Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt aan een financiële analyse uit te voeren van alle activiteiten, zodat 
duidelijk wordt welke activiteiten moeten worden bijgestuurd om het stelsel financieel in 
evenwicht te brengen. Deze financiële analyse moet zich richten op de toekomstige contrac-
ten en een abstractie maken van alle in het verleden aangegane pensioenverplichtingen.

3	 Conclusies	en	aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de DOSZ wordt geconfronteerd met de afwezigheid van een 
duidelijke toekomstvisie. Dat heeft zijn weerslag op de werking van de instelling en de mo-
tivatie van het personeel. Sinds de audit van het Rekenhof in 2006 werden twee bijzonder 
regeringscommissarissen aangesteld, die elk een eigen plan hebben voorgelegd. Tot dusver 
hebben deze plannen echter nog niet geleid tot een ingrijpende hervorming van het stelsel 
van de overzeese sociale zekerheid, die tot doel heeft de overheidsdotatie te verminderen.

Het Rekenhof dringt er dan ook op aan om werk te maken van een grondige financiële 
analyse van het stelsel, zodat in de nabije toekomst maatregelen kunnen worden genomen 
om het stelsel financieel in evenwicht te houden. Bovendien zouden voor de komende jaren 
doelstellingen of voorlopige maatregelen moeten worden geformuleerd, zodat de instelling 
geen bijkomende achterstand oploopt in moderniseringsprojecten. Deze zouden ook moe-
ten leiden tot een betere dienstverlening aan de verzekerden.

4 Antwoord van de DOSZ

De leidend ambtenaar van de DOSZ antwoordt dat de Ministerraad van 12 juli 2013 heeft 
beslist dat de DOSZ en de RSZPPO vanaf 1 januari 2015 zullen samenwerken. Op die datum 
zal een nieuwe instelling worden opgericht die de opdrachten, het personeel, de goederen 
en de rechten en de plichten van de huidige instellingen zal overnemen.

155 Berekeningen van de DOSZ tonen aan dat de huidige, gegarandeerde, pensioenverplichtingen pas volledig zul-
len uitgedoofd zijn in 2090 en dat de uitgaven jaarlijks geleidelijk afnemen van 368,6 miljoen euro in 2013 naar 
200,92 miljoen in 2031, zijnde een jaarlijkse vermindering van zo’n 10 miljoen euro.
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Daarbij zullen de volgende maatregelen worden genomen ten aanzien van de DOSZ:

• op fysiek vlak: De DOSZ verhuist (ten vroegste op 1 juli 2014) naar een gebouw dat ei-
gendom is van de RSZPPO waardoor er synergieën worden verkregen op het vlak van de 
ondersteunende diensten.

• op juridisch vlak: In het najaar zal een actuariële studie worden uitgevoerd waar-
bij het stelsel van de overzeese sociale zekerheid financieel zal worden doorgelicht. 
Op basis hiervan zal een grondige herziening worden doorgevoerd van de wet van 
17 juli 1963 waarvan elk artikel grondig zal worden geanalyseerd en, wanneer nodig, 
geschrapt of gewijzigd.

• wat betreft de bestuursovereenkomst: Aangezien de huidige DOSZ een directoraat-
generaal van de nieuwe instelling wordt, zal er in de bestuursovereenkomst van deze 
instelling een hoofdstuk worden opgenomen over de overzeese sociale zekerheid. Daar-
mee zal het mogelijk zijn in een meerjarenplanning te voorzien en belangrijke moderni-
seringsprojecten uit te werken. RVP: "intern recht" voor grens- en seizoenswerknemers
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RVP: Evaluatie van het 
“intern recht” voor grens- en 
seizoenwerknemers 
Een Belgische grens- of seizoenwerknemer heeft voor zijn grens- of seizoenarbeid recht op een 
pensioen “intern recht”. Dit Belgische internrechtpensioen is ten laste van de Belgische over-
heid maar is onder andere afhankelijk van het buitenlandse pensioen en wordt niet gedekt door 
enige bijdrage. De huidige regelgeving over het internrechtpensioen bevat een aantal onvolko-
menheden en leidt tot steeds hogere uitgaven door de zich wijzigende maatschappelijke con-
text. Zo hebben besparingen op pensioenen in de buurlanden – bijvoorbeeld door het optrekken 
van de wettelijke pensioenleeftijd − een hogere uitgave in België tot gevolg. Een grondige evalu-
atie en bijsturing van dit specifieke pensioenstelsel dringt zich dan ook op.

1 Context

1.1 Onderzochte instelling en materie
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) staat in voor de toekenning en betaling van de rust- 
en overlevingspensioenen voor werknemers, waaronder die van de grens- en seizoenwerk-
nemers156.

Een grenswerknemer valt voor zijn buitenlandse tewerkstelling en het bijbehorende bui-
tenlandse pensioen onder de Europese regelgeving157 maar kan daar in België nog een aan-
vulling bovenop krijgen op basis van het intern-Belgische recht. Die aanvulling wordt toe-
gekend zowel bij rustpensioenen als bij overlevingspensioenen.

Het Belgische “internrechtpensioen” moest ervoor zorgen dat een in België wonende grens-
werknemer niet benadeeld werd vanwege zijn grens- of seizoenarbeid in het buitenland. 
Om die reden werden de grenswerknemers opgenomen in de regelgeving over de rust- en 
overlevingspensioenen158.

Het Rekenhof heeft nagegaan welke specifieke factoren de evolutie van de (toekomstige) 
uitgaven voor de aanvulling van het interne recht bij de grenswerknemers beïnvloeden.

156 Voor een definitie zie punt 2.1. Hierna wordt in de tekst voornamelijk de term grenswerknemer gebruikt. 
157 Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009. 
158 Oorspronkelijk in artikel 10 van het kB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 

voor werknemers. De huidige Belgische regelgeving is de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensi-
oenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen 
welzijn,  het koninklijk besluit van 4 december 1990 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een 
flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van 
het algemeen welzijn, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake werknemerspensioenen en het koninklijk 
besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot moderni-
sering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
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1.2 Onderzoeksmethode
Het onderzoek vond plaats in april 2013. Naast een analyse van de uitgaven, de beschikbare 
statistische gegevens en de regelgeving, werden de leidende ambtenaren van de betrokken 
diensten geïnterviewd en werd de procedure bij een pensioenaanvraag van een grenswerk-
nemer op basis van een beperkt aantal dossiers onderzocht.

1.3	 Tegensprekelijke	procedure
De bevindingen van het Rekenhof werden op 5 juni 2013 meegedeeld aan de minister van 
Pensioenen en aan de leidend ambtenaar van de RVP. De RVP reageerde schriftelijk op 
1 juli 2013. In zijn antwoord van 3 juli 2013 trad de minister de opmerkingen van de RVP bij. 
De reactie van de RVP werd opgenomen in punt 5 van dit artikel.

2 Grenswerknemers

2.1	 Definitie
De Belgische definitie van een grens- en seizoenwerknemer is terug te vinden in de wet van 
20 juli 1990 en het koninklijk besluit van 23 december 1996:

• Een grenswerknemer is een werknemer van Belgische nationaliteit159 die gewoonlijk te-
werkgesteld werd in de hoedanigheid van arbeider, bediende of mijnwerker in een aan 
België grenzend land, op voorwaarde dat hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft be-
houden en er in principe iedere dag is teruggekeerd.

• Een seizoenwerknemer is een werknemer van Belgische nationaliteit die in het buiten-
land tewerkgesteld werd in de hoedanigheid van arbeider of bediende, voor periodes van 
minder dan één jaar elk, voor rekening van een werkgever van dat land, om er seizoen-
arbeid of daarmee gelijkgestelde loonarbeid te verrichten, op voorwaarde dat hij zijn 
hoofdverblijfplaats in België heeft behouden en zijn familie er bleef wonen.

Het Rekenhof merkt op dat de Belgische definitie van de grenswerknemer enger is dan die 
uit de Europese Verordening nr. 883/2004160. Om aan de Europese definitie te voldoen moet 
een werknemer ten minste eenmaal per week naar de woonplaats terugkeren en werken 
in een ander EU-land dan het thuisland. Door dit verschil in definitie bestaat het risico 
dat grenswerknemers – volgens de EU-definitie – een internrechtpensioen eventueel via 
gerechtelijke weg opeisen. Daardoor kan het aantal potentiële rechthebbenden op een in-
ternrechtpensioen stijgen.

2.2	 Evolutie
Het aantal Belgische grenswerknemers geeft een beeld van de toekomstige evolutie van 
rechthebbenden op een internrechtpensioen161. In 2012 waren er 82.921 uitgaande grens-
werknemers in België. De grootste groep werkte in Luxemburg (37.703), in Nederland, 
Frankrijk en Duitsland werkten er respectievelijk 34.560, 6.699 en 5.933. Sinds 2006 is het 
totaal aantal grenswerknemers toegenomen met 13.618 (19,11 %162).

159 Het betreft hier naast werknemers met de Belgische nationaliteit ook staatlozen, erkende vluchtelingen, onderda-
nen van de Europese Economische Ruimte en van derde landen (zie verordening (EG) 883/2004).

160 Artikel 1 Verordening (EG) 883/2004.
161 Statistieken over grensarbeiders in België zijn afkomstig van het RIZIV: http://www.riziv.be/information/nl/statis-

tics/cross_border_worker/index.htm  (laatst nagekeken: 28 april 2013).
162 T.o.v. 1999 is het totale aantal grensarbeiders zelfs met 82,95 % gestegen. De stijging van 2006 tot 2012 van het 

aantal grensarbeiders dat in Luxemburg en Nederland werkte, is respectievelijk 19,95 % en 18,01 %.

http://www.riziv.be/information/nl/statistics/cross_border_worker/index.htm
http://www.riziv.be/information/nl/statistics/cross_border_worker/index.htm
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Als het aantal grenswerknemers verder toeneemt, zal het aantal rechthebbenden op een 
internrechtpensioen en dus ook de uitgaven voor dat pensioen bij ongewijzigde regelgeving 
verder stijgen.

3 Intern recht

3.1 Berekening
Iedere werknemer met buitenlandse tewerkstelling binnen de EU, dus ook een grenswerk-
nemer, valt onder de Europese verordeningen 883/2004 en 987/2009163. Die bevatten, in 
het kader van de gelijke behandeling van de onderdanen tussen de lidstaten onderling, bij-
zonder voordelige pensioenberekeningsregels. Die regels zorgen ervoor dat een werknemer 
met buitenlandse tewerkstelling voor zijn binnenlandse pensioen niet wordt benadeeld 
vanwege zijn buitenlandse loopbaan. De bevoegde pensioeninstelling moet twee “binnen-
landse” pensioenen uitrekenen: één volgens de binnenlandse regels (het “strikt nationale”) 
en één volgens de EU-regels (het “evenredige”). De werknemer krijgt naast zijn buiten-
landse pensioen het hoogste van de twee “binnenlandse” pensioenen164.

Voor een grenswerknemer gaat de Belgische regelgeving nog een stap verder. Hij heeft 
recht op een pensioen alsof hij zijn volledige loopbaan in België heeft gewerkt. De verzeke-
ringstijdvakken165 grensarbeid worden met andere woorden meegerekend alsof die arbeid 
in België werd verricht. Dit is het internrechtpensioen. Als dat hoger ligt dan de som van het 
binnenlandse pensioen voor de Belgische loopbaan (volgens Belgische dan wel EU-regels) 
en het buitenlandse pensioen voor de verzekeringstijdvakken als grenswerknemer, krijgt 
de gepensioneerde bovenop zijn buitenlandse en zijn binnenlandse pensioen een aanvul-
ling om het verschil met het internrechtpensioen te compenseren.

Het internrechtpensioen geeft een grenswerknemer een aantal extra voordelen t.o.v. een 
gewone werknemer met buitenlandse tewerkstelling:

• Hij heeft mogelijk een hoger pensioenbedrag.
• De aanvulling wordt ook betaald bij een volledige buitenlandse loopbaan.
• De aanvulling wordt al uitbetaald zodra een werknemer in België op (vervroegd) pensi-

oen gaat, zelfs al is het buitenlandse pensioen nog niet toegekend (zie punt 5).

Het Rekenhof merkt hierbij ten eerste op dat de aanvulling intern recht die de Belgische 
Staat betaalt, afhangt van de hoogte van het buitenlandse pensioen en dus van beslissingen 
door buitenlandse overheden. Als een buitenlandse overheid bespaart op pensioenen, zal 
de Belgische Staat een hogere aanvulling moeten betalen. Bijkomend wordt opgemerkt dat 
tegenover die aanvulling geen bijdrage staat.

Ten tweede wijst het Rekenhof erop dat de huidige regelgeving enkel rekening houdt met 
het wettelijke buitenlandse pensioen. Buitenwettelijke, meer in het bijzonder tweedepijler-
pensioenen, worden niet in mindering gebracht. Ex-grenswerknemers met een laag wet-
telijk maar een hoog tweedepijlerpensioen ontvangen op die manier een hoge aanvulling.

163 Verordening (EG) nr. 883/2004 inzake coördinatie van de sociale zekerheidsregelingen en verordening (EG) nr. 
987/2009 over de toepassing van verordening nr. 883/2004.

164 Indien een werknemer enkel buitenlandse tewerkstelling heeft, krijgt hij alleen een buitenlands pensioen.
165 Verzekeringstijdvakken zijn periodes die in aanmerking komen voor de opening en/of berekening van het pensioen.
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3.2	 Procedure
De bevoegde gewestelijke bureaus en de centrale diensten ‘Bureau Internationale Overeen-
komsten (BIO)’ en ‘Bureau des Conventions internationales (BCI)’ van de RVP behandelen 
gezamenlijk de pensioenaanvragen van de grenswerknemer.

Een pensioenaanvraag wordt door het bevoegde gewestelijk bureau behandeld166. Dat stuurt 
inlichtingenformulieren naar de buitenlandse pensioeninstellingen om informatie te ver-
krijgen over de buitenlandse verzekeringstijdvakken. Twee situaties kunnen zich voordoen:

• De grenswerknemer heeft nog geen recht op het wettelijke buitenlandse pensioen. Het 
gewestelijk bureau berekent een voorlopig internrechtpensioen. Hierbij wordt wel al 
rekening gehouden met de buitenlandse verzekeringstijdvakken als grenswerknemer 
maar wordt nog geen buitenlands pensioen in mindering gebracht van de aanvulling. 
Zodra het recht op het buitenlands pensioen geopend is, wordt het definitieve intern-
rechtpensioen berekend. De gewestelijke bureaus vragen hiervoor automatisch de no-
dige informatie op bij het bereiken van de buitenlandse wettelijke pensioenleeftijd.

• De grenswerknemer heeft al recht op een wettelijk buitenlands pensioen. Het geweste-
lijk bureau verstuurt de Europese verbindingsformulieren, verzoekt om de definitieve 
buitenlandse verzekeringstijdvakken en pensioentoekenning en berekent ten eerste het 
“binnenlandse” pensioen (het strikt nationale) en geeft hiervoor de betalingsopdracht. 
Het gewestelijk bureau berekent ook het internrechtpensioen en stuurt dit door naar de 
dienst BIO/BCI. Die controleert het internrechtpensioen na ontvangst van de buiten-
landse beslissing, stelt het bedrag van de aanvulling in betaling en brengt de betrokkene 
hiervan op de hoogte.

De doorlooptermijn voor het opvragen van de buitenlandse tijdvakken bedraagt gemiddeld 
zes à acht maanden. Die lange doorlooptijd is deels te verklaren doordat de buitenlandse 
instelling vaak nog geen eigen pensioendossier heeft geopend.

3.3	 Belgisch	(vervroegd)	pensioen	zonder	buitenlands	pensioen
Een grenswerknemer kan in België (vervroegd) op pensioen gaan als hij voldoende loopbaan-
jaren in België of in het buitenland heeft. Dit pensioen is mogelijk zelfs als de grenswerk-
nemer geen loopbaan in België heeft of als het buitenlands pensioen nog niet (vervroegd) 
wordt of kan worden opgenomen. De RVP betaalt dan tot aan de wettelijke pensioenleeftijd 
in het buitenland een hogere aanvulling intern recht, omdat het buitenlands pensioen nog 
niet in mindering kan worden gebracht.

Het Rekenhof stelt vast dat — gelet op het gradueel optrekken van de wettelijke pensioen-
leeftijden in de buurlanden zoals Nederland en Duitsland — de RVP in de toekomst steeds 
meer moet uitbetalen voor het internrechtpensioen. Dit heeft twee oorzaken:

• Meer ex-grenswerknemers zullen in aanmerking komen voor een aanvulling omdat ze 
in het buitenland nog geen wettelijk pensioen kunnen krijgen op het ogenblik dat in 
België het (wettelijk) pensioen ingaat.

• De uitbetaalde aanvullingen zullen gedurende een langere periode op een hoger niveau 
blijven.

166 Indien de toekomstig gepensioneerde in het buitenland woont, komt zijn aanvraag rechtstreeks terecht bij de 
dienst BIO of de dienst BcI afhankelijk van de taalvoorkeur van de pensioengerechtigde.
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Zo kan een Belgische grenswerknemer met een (al dan niet uitsluitende) loopbaan in Ne-
derland van 42 jaar, in België op 60 jaar vervroegd op pensioen gaan. In de toekomst kan hij 
in Nederland167 echter pas op 67 jaar zijn AOW-uitkering168 krijgen. Het gevolg is dat België 
gedurende zeven jaar een hoge aanvulling intern recht moet betalen waar geen bijdrage 
tegenover staat.

3.4 Aanpassingen
De RVP moet de aanvulling intern recht herberekenen bij elke wijziging van één van de 
componenten. Hij moet dus naast de Belgische ook de buitenlandse regelgeving opvolgen. 
Dat brengt extra werklast mee, zowel op het vlak van uitvoering en opvolging als van infor-
matie-uitwisseling tussen de pensioeninstellingen.

3.4.1 Uitvoering en opvolging
Om die extra werklast zoveel mogelijk in te perken worden de noodzakelijke aanpassingen 
in twee groepen onderverdeeld:

Prijs- en welvaartsaanpassingen: stabilisatieprincipe
De Europese169 en de Belgische regelgeving170 herleiden de aanpassingen ingevolge de prijs- 
en welvaartsevolutie tot een minimum door toepassing van een stabilisatieprincipe. Dat 
houdt in dat het buitenlandse pensioen wordt vastgelegd op een referentiebedrag171. Dit 
referentiebedrag volgt de Belgische prijs- en welvaartsevolutie en niet de buitenlandse. Het 
referentiebedrag wijzigt enkel als de buitenlandse pensioeninstelling een nieuwe pensioen-
beslissing doorstuurt naar de RVP.

Fundamentelere wijzigingen: herberekening
Alleen als de persoonlijke situatie van de aanvrager en/of zijn echtgeno(o)te of de wijze van 
vaststelling en berekening van de uitkeringen wijzigt, wordt de pensioenuitkering herbere-
kend. De buitenlandse instelling stuurt voor die wijzigingen een nieuwe pensioenbeslissing 
door naar de RVP. Die nieuwe pensioenbeslissing zal tot een aanpassing van het referentie-
bedrag leiden.

Zo ontving de RVP in 2011 een groot aantal aanvragen tot herziening van de pensioenen 
van ex-grenswerknemers omdat een aanvulling op de AOW door een koopkrachttegemoet-
koming voor oudere belastingplichtigen (KOB) was vervangen. De KOB is opgevat als een 
fiscale maatregel in Nederland en gold enkel voor wie in Nederland woonde of voldoende 
belastingen betaalde. Gepensioneerde grenswerknemers die in België woonden, verloren 
dus hun AOW-aanvulling zonder de KOB in de plaats te krijgen. Voor die gepensioneerden 
daalde hun wettelijk buitenlands pensioen, waardoor ze in principe recht hadden op een 
verhoging van hun pensioen in België (via de aanvulling op het intern recht).

167 Vanaf 2013 gaat de pensioenleeftijd in Nederland met 1 maand omhoog met als uiteindelijke doelstelling 67 jaar in 
2023. In Duitsland verhoogt de pensioenleeftijd tussen 2012 en 2029 geleidelijk van 65 naar 67 jaar.

168 Algemene Ouderdomswet, dit is het nederlandse wettelijke pensioen.
169 Artikel 59 van de Verordening (EG) 883/2004.
170 Artikel 86 van de Programmawet van 22 december 2003.
171 Vóór 2012 werd het stabilisatieprincipe toegepast op het totale bedrag van de aanvulling.
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Verschillende gepensioneerden brachten deze zaak onder de aandacht van de Ombuds-
dienst voor Pensioenen172. Ook de Europese Commissie volgde ze nauw op173. Volgens de 
Commissie was de KOB een ouderdomsuitkering174. Ze besloot daarom de zaak voor te leg-
gen aan het Europese Hof van Justitie.

Einde mei 2013 besliste de Nederlandse regering175 hierop een bedrag ter hoogte van de KOB 
met terugwerkende kracht alsnog toe te kennen aan alle AOW-gerechtigden woonachtig in 
de EU/EER/Zwitserland en verdragslanden die niet KOB-gerechtigd zijn. De Nederlandse 
regering kondigde eveneens aan dat een nieuwe regeling, geldig voor alle AOW-gerechtig-
den, zal worden uitgewerkt die de KOB zal vervangen.

Het Rekenhof zal de verdere uitvoering van voormelde Nederlandse beslissingen op de voet 
volgen. Het wenst hierbij meer bepaald op de hoogte te worden gebracht van de implemen-
tatie ervan door de bevoegde diensten (BIO en BCI) van de RVP en van de totale financiële 
impact van alle herzieningen.

3.4.2 Informatie-uitwisseling
De diensten BIO en BCI en de buitenlandse pensioeninstellingen wisselen momenteel in-
formatie uit op papier. De vooropgestelde elektronische uitwisseling van informatie (Elec-
tronic Exchange of Social Security Information (EESSI)) tussen de Europese socialezeker-
heidsorganen overeenkomstig verordening 987/2009 is nog niet gerealiseerd en wordt pas 
verwacht tegen 1 mei 2014.

Gelet op het stijgende aantal aanpassingen vanwege wijzigingen in de buitenlandse pen-
sioenwetgeving, verhoogt het uitblijven van dit elektronisch systeem de administratieve 
werklast en vertraagt het de behandeling van dossiers met een buitenlandse component.

3.5	 Evolutie	van	het	intern	recht
In maart 2013 hadden 32.191 begunstigden recht op een aanvulling voor in totaal meer dan 
6,74 miljoen euro176. Op jaarbasis leidt dit tot meer dan 80,95 miljoen euro aan intern recht. 
Tussen januari 2006 en maart 2013 is het bedrag aan intern recht per maand gestegen met 
meer dan 2,58 miljoen euro, d.i. een stijging van 62,17 %. Als met de gezondheidsindex 
rekening wordt gehouden, is de maandelijkse uitgave nog steeds gestegen met ongeveer 
38,38 % over die periode. Die stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de stijging van 
het gemiddelde bedrag van het recht van de begunstigden: tussen januari 2006 en maart 
2013 steeg dat bedrag, na correctie van de gezondheidsindex, met 33,7 %. Het totaal aantal 
gerechtigden nam in diezelfde periode slechts met ongeveer 3,49 % toe.

Na navraag bij de RVP stelde het Rekenhof oorspronkelijk vast dat:

172 Zie bijvoorbeeld Ombudsdienst voor Pensioenen, Jaarverslag 2011, p. 61.
173 De Europese Commissie daagde Nederland voor het Hof van Justitie van de EU omdat het geen nationale maatre-

gelen had meegedeeld om een einde te maken aan de discriminatie van in het buitenland wonende gepensioneer-
den in verband met de “koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen”. Europese Commissie, Persbe-
richt IP/13/140 van 21 februari 2013.

174 Artikel 7 van de Verordening (EG) 883/2004.
175 Brief van de Nederlandse minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter 

van de Tweede kamer der Staten Generaal in nederland van  mei 2013.
176 Bron: RVP, cijfers aangeleverd door de dienst IcT Management op 5 juli 2013. 
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• de RVP op basis van de beschikbare statistieken geen verklaring kon geven voor de toe-
name van het gemiddelde bedrag van het intern recht;

• sinds de invoering van de nieuwe betalingssoftware (Theseos) in februari 2012 de RVP 
niet meer in staat was om op korte termijn informatie aan te leveren over de uitgaven 
intern recht.

Tijdens de tegensprekelijke procedure heeft de RVP al stappen ondernomen om aan beide 
vaststellingen tegemoet te komen. De RVP beschikt terug over de mogelijkheid om ook op 
basis van de nieuwe betalingssoftware op korte termijn de nodige informatie aan te leveren. 
Zoals ook in hun reactie aangegeven (zie punt 5) heeft de RVP een mogelijke verklaring 
gezocht voor de toename van de gemiddelde uitbetaalde aanvulling.

4	 Conclusies

De Belgische regelgeving waarborgt aan grens- en seizoenwerknemers minimaal een bij-
zonder pensioen: het internrechtpensioen. Dit pensioen wordt berekend op basis van de 
loopbaan in België en van de loopbaan als grens- of seizoenwerknemer alsof die laatste 
loopbaan ook in België plaatsvond. Als de som van het zuiver binnenlandse Belgische pen-
sioen en het buitenlandse pensioen lager is dan dat internrechtpensioen, dan betaalt de 
Belgische staat het verschil in de vorm van een aanvulling. Opmerkelijk is dat tegenover 
die aanvulling geen bijdragen staan en dat de aanvulling rechtstreeks afhankelijk is van het 
buitenlands pensioen: hoe lager het buitenlands pensioen, hoe hoger de aanvulling die de 
Belgische staat betaalt.

Het Rekenhof heeft de aanvulling intern recht en de factoren die hierop een invloed heb-
ben, onderzocht.

Een analyse van het intern recht tussen januari 2006 en maart 2013 toonde aan dat het 
gemiddelde bedrag aan intern recht na indexcorrectie met 38,38 % is gestegen, terwijl het 
totaal aantal rechthebbenden slechts met 3,49 % is toegenomen.

De audit heeft een aantal onvolkomenheden van de huidige regelgeving naar voren ge-
bracht. Zo gebruikt de Belgische regelgeving een definitie voor grensarbeid die enger is 
dan de EU-definitie. Hierdoor bestaat het risico dat de EU-definitie gebruikt wordt om een 
internrechtpensioen (juridisch) op te eisen. Dit zou het aantal rechthebbenden en dus de 
uitbetaalde aanvullingen sterk kunnen doen stijgen. De huidige werkwijze maakt daaren-
boven mogelijk dat een Belgische grens- of seizoenwerknemer zijn internrechtpensioen in 
België aanvraagt voordat hij in het buitenland pensioenrechten kan openen voor die grens- 
of seizoenarbeid. Ook hierdoor moet België een hogere aanvulling intern recht uitbetalen.

De huidige regelgeving houdt evenmin rekening met een aantal maatschappelijke evolu-
ties, wat een risico op stijgende aanvullingen tot gevolg heeft:

• De groeiende arbeidsmobiliteit binnen de EU doet het aantal potentiële rechthebben-
den toenemen. Ten opzichte van 2006 is het aantal Belgische grenswerknemers met 
19,11 % gestegen.

• De buurlanden voeren pensioenhervormingen door of kondigden die aan: uit bespa-
ringsoverwegingen wordt de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken of worden ouder-
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domsuitkeringen verminderd (bv. invoering van de KOB in Nederland). Beide maatre-
gelen zorgen voor een (tijdelijk) lager buitenlands pensioenbedrag, zodat de aanvulling 
die de Belgische staat betaalt automatisch toeneemt.

• Steeds meer werknemers genieten een buitenwettelijk tweedepijlerpensioen, soms ter 
compensatie van een kleiner wettelijk pensioen. Aangezien enkel het wettelijk buiten-
lands pensioen in rekening wordt gebracht, verhoogt de aanvulling door de verschui-
ving naar buitenwettelijke pensioenen.

Het opvolgen en aanpassen van de internrechtpensioenen brengt onder de huidige regel-
geving ook een bijkomende werklast voor de RVP mee. De instelling is hierbij genoodzaakt 
om de buitenlandse pensioenwijzigingen op de voet te volgen.

Gelet op al die onvolkomenheden en risico’s beveelt het Rekenhof dan ook aan dat de RVP 
samen met de politieke beleidsmakers het internrechtpensioen grondig evalueert en bij-
stuurt, o.m. in het licht van een aantal maatschappelijke evoluties. De RVP moet er ook 
voor zorgen dat de uitbetaalde aanvullingen opnieuw op een eenvoudige manier kunnen 
worden opgevolgd.

5 Antwoord van de RVP

In zijn antwoord treedt de RVP de analyse van het Rekenhof bij.

De RVP geeft aan dat momenteel de enig plausibele verklaring voor de stijging van de uit-
gaven te vinden is in het opschuiven van de pensioenleeftijd in het buitenland.

Voorts wijst de RVP er nogmaals op dat het internrechtsysteem een zware administratieve 
last betekent voor de instelling en dat de hervormingen in buitenlandse pensioenregimes 
budgettaire gevolgen hebben voor België.

RSZ: Werkloosheid met bedrijfstoeslag
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RSZ: Bijdragen in het stelsel 
van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag
Door hogere bijdragen wordt beoogd het beroep op het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag – het vroegere brugpensioen – te ontmoedigen. Bij meer dan een derde van de aan-
gegeven bijdragen worden echter anomalieën vastgesteld. Gemiddeld vergt dit iets meer dan 
150.000 rechtzettingen per jaar. Hierdoor dreigt de sociale zekerheid een belangrijk bedrag aan 
bijdragen te mislopen. Deze situatie, die reeds werd beschreven in het Boek 2012 over de Sociale 
Zekerheid, is tot op heden niet veranderd.

1 Context

1.1 Onderzochte materie
Bij het ontslag van oudere werknemers betaalt de werkgever hen soms een toeslag boven-
op de werkloosheidsuitkering om de periode tot het rustpensioen te helpen overbruggen. 
Dergelijke regelingen stroken niet met het beleid dat een vroegtijdige uitstap uit de ar-
beidsmarkt wil ontmoedigen en worden daarom onderworpen aan steeds hogere sociale 
bijdragen. Diverse problemen bij de aangifte en inning van die bijdragen hebben er echter 
toe geleid dat de betrokken reglementering in 2010 werd hervormd.

De meeste problemen waren het gevolg van moeilijk toe te passen regels en procedures, 
enerzijds door het bestaan van vijf verschillende en voortdurend wijzigende bijdragen en 
anderzijds omdat drie instellingen waren belast met de inning ervan: de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Rijksdienst voor de 
Sociale Zekerheid (RSZ). Alle bijdragen werden daarom vanaf 1 april 2010 samengevoegd tot 
één werkgeversbijdrage en één werknemersbijdrage, en de aangifte en inning ervan werden 
gecentraliseerd bij de RSZ177. De budgettaire ontvangst van beide bijdragen samen wordt 
voor 2013 op 220 miljoen euro geraamd.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof
In een eerste stap inventariseerde het Rekenhof de administratieve en budgettaire gevol-
gen van de hervorming in het licht van de doelstellingen ervan. Over dat onderzoek werd 
gerapporteerd in het Boek 2012 over de Sociale Zekerheid178. Deze bijdrage heeft een andere 
invalshoek: centraal staan de globale omvang en aard van de problemen die de hervorming 
niet heeft opgelost en die nog steeds een correcte en efficiënte inning van de bijdragen in 
de weg staan.

177 koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 decem-
ber 2006 houdende diverse bepalingen, betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op 
brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuit-
keringen.

178 Rekenhof, “RVA-RSZ: Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”, Boek 2012 over de Sociale 
Zekerheid - Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale Zekerheid, p. 239-250. Ter beschikking op 
www.rekenhof.be.
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Het ontwerpartikel werd op 29 mei 2013 voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. Het antwoord van de minister van 2 juli 2013 is opgenomen in punt 4 van 
dit artikel.

2 Vaststellingen

2.1 Omvang van de problematiek
Bij ongeveer een derde van alle aangiften worden anomalieën vastgesteld die wijzen op 
een foutief toegepaste bijdrage. Op jaarbasis gaat het om meer dan 150.000 dossiers waarin 
geval tot geval zou moeten worden uitgeklaard of en in welke mate de vastgestelde anoma-
lie een aanpassing van de aangegeven bijdrage vergt. Daarna moet een correctie ook nog 
financieel worden afgewikkeld, wat echter evenzeer problematisch verloopt. Vaak is het 
immers niet duidelijk wie voor de onjuist vastgestelde bijdragen kan worden aangesproken.

Die situatie is onbeheersbaar en onhoudbaar179, een beoordeling die inmiddels ook door de 
Nationale Arbeidsraad (NAR) wordt bijgetreden180. De NAR wijst daarbij ook nadrukkelijk 
op de rechtsonzekerheid en de onevenredig zware administratieve belasting voor de debi-
teurs van de aanvullende vergoeding.

2.2 Aard van de problematiek
De problemen zijn in essentie samen te vatten tot een technisch complexe, soms onvolle-
dige en moeilijk controleerbare reglementering.

2.2.1 Technisch complexe reglementering
De reglementering maakt de verschuldigde bijdragen afhankelijk van tal van factoren. De 
werkgeversbijdrage hangt bijvoorbeeld niet alleen af van het bedrag van de bedrijfstoeslag, 
maar is ook onderworpen aan minimumbijdragen en verschilt naargelang van de sector 
waarin de werkgever actief is, de eventuele erkenning als onderneming in moeilijkheden of 
in herstructurering en de leeftijd van de ontslagen werknemer. Daar komt nog bij dat door 
voortdurende wijzigingen van die voorwaarden ook de datum waarop de bedrijfstoeslag 
voor het eerst wordt toegekend een groot verschil kan opleveren.

De RSZ spreekt in dat verband van een reglementering die alleen bevattelijk is voor “inge-
wijde experts”, wat onvermijdelijk een oorzaak is van foute aangiften. Daarenboven staan 
de beheerskosten die voorvloeien uit die complexiteit voor sommige factoren niet in ver-
houding tot de invloed van die factoren op het bedrag van de bijdrage.

2.2.2 Onvolledige reglementering
De reglementering houdt onvoldoende rekening met de diversiteit aan bedrijfstoeslagen. 
Het traditionele concept waarbij de werkgever de toeslag betaalt in de vorm van een vaste 
maandelijkse aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering, blijkt immers 
in de praktijk in heel wat gevallen anders te worden ingevuld. De vaste toeslag maakt dan 
plaats voor een toeslag die onder meer naargelang van de leeftijd vermindert of vermeer-

179 De RSZ gaf tijdens de audit aan dat hij “overweldigd en verlamd wordt door het hoge aantal anomalieën” en de 
daaraan verbonden administratieve last.

180 Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1811 van 17 juli 2012 over de problemen met betrekking tot de toepassing van de 
Decava-regeling, p.4.
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dert, de maandelijkse toeslag wordt geheel of gedeeltelijk vervangen door een eenmalig 
kapitaal, en de betaling gebeurt niet alleen door de werkgever zelf maar ook via fondsen of 
verzekeraars.

Die praktijkgevallen blijken moeilijk in te passen in de bijdragenregeling, wat trouwens de 
oorzaak is van de meeste vastgestelde anomalieën. Vooral de situatie waarin meerdere par-
tijen de bedrijfstoeslag of aanvullende vergoeding betalen, al dan niet in de vorm van een 
kapitaal, levert problemen op. Zowel voor de aangifte als de controle blijft het bijna steeds 
onzeker of, en in welke mate, elke partij haar aandeel in de bijdrage juist heeft betaald.

Een deel van de problemen zou echter evenzeer te voorkomen zijn als werkgevers en werk-
nemers bij het uitwerken van de manier waarop de bedrijftoeslag of aanvullende vergoe-
ding wordt betaald, beter rekening houden met de daarvoor geldende bijdragenregeling.

2.2.3 Moeilijk controleerbare reglementering
De reglementering is moeilijk controleerbaar. Dat komt in de eerste plaats door het hier-
voor omschreven onvolledige en technisch complexe karakter ervan. Zo maken de vereiste 
drempelbedragen en minimumforfaits het niet mogelijk een automatische controle te ont-
werpen voor de ongeveer 20.000 kwartaalaangiften waarin meerdere partijen elk een deel 
van de bedrijfstoeslag of aanvullende vergoeding betalen. De noodzakelijke manuele con-
trole en verbetering voor al deze gevallen omschrijft de RSZ als te zwaar en te precair, zodat 
die controle niet gebeurt.

Daarnaast is een juiste bepaling van de bijdragen afhankelijk van gegevens waarop de RSZ 
of zelfs de debiteur van de bedrijfstoeslag geen vat heeft. Dat geldt in het bijzonder voor de 
gezinstoestand: de verschuldigde werknemersbijdrage hangt daar sterk vanaf, maar wijzi-
gingen op dat vlak worden vaak niet of pas laattijdig aangegeven.

Tot slot blijken de nodige gegevensstromen voor een sluitende controle evenmin te wor-
den gerealiseerd door de koppeling met de databanken van andere openbare instellingen 
voor sociale zekerheid. De RVA volgt bijvoorbeeld sinds 2010 niet meer systematisch op 
hoeveel een werkloze bovenop een werkloosheidsuitkering ontvangt. Een gelijkaardig pro-
bleem geldt voor de werkgeversbijdragen in het geval van een erkenning als onderneming 
in moeilijkheden of in herstructurering. Noch de RVA noch de FOD Werk kan aan de RSZ 
een lijst bezorgen van werknemers die op basis van deze erkenning worden ontslagen, en 
dus effectief in aanmerking komen voor de aanzienlijk lagere werkgeversbijdrage181.

3	 Evolutie

De RSZ gaf al begin 2012 gedetailleerd aan welke wijzigingen noodzakelijk waren voor een 
werkzame bijdragenregeling. Op die basis stelde de NAR dat met enkele relatief beperkte 
ingrepen, zowel in de reglementering als in de praktijk van de grote diversiteit aan bedrijfs-
toeslagen, het aantal anomalieën al met meer dan 80 % kon afnemen. Daardoor zou de con-
trole op de toepassing van de reglementering opnieuw beheersbaar worden. De NAR vroeg 

181 Zie ook Rekenhof, Brugpensioen bij herstructureringen, verslag voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers, Brussel, januari 2013, p. 25-26. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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daarom die ingrepen vanaf 1 april 2013 door te voeren182. Midden 2013 ligt echter nog geen 
enkel concreet initiatief voor om de bijdragenregeling effectief aan te passen. De contro-
lediensten van de RSZ werden evenmin versterkt om de problemen ondertussen te helpen 
beheersen.

Wel werd gevolg gegeven aan de aanbeveling van het Rekenhof om na te gaan of voor alle 
werklozen met een bedrijfstoeslag zoals geregistreerd in de databanken van de RVA ook 
een bijdrage werd aangegeven bij de RSZ. De RSZ had immers vastgesteld dat dit voor het 
vierde kwartaal van 2010 voor 7.745 werklozen niet het geval leek te zijn, wat naar schatting 
jaarlijks 12,2 miljoen euro verloren inkomsten voor de sociale zekerheid zou betekenen. 
Door de vele problemen was de RSZ er echter nog niet toe gekomen het (tijdrovende) on-
derzoek naar deze anomalie aan te vatten.

Dat onderzoek werd in de eerste helft van 2013 uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het in ongeveer 
de helft van de gevallen gaat om onvrijwillig deeltijdse werknemers die worden ontslagen 
en voor wie geen bedrijfstoeslag of bijdragen verschuldigd zijn. Voor de overige werklozen 
uit die bestanden van de RVA echter werd de aanvullende vergoeding om diverse redenen 
(foutieve interpretatie van de regelgeving door de debiteur, technische problemen, faillis-
sement van de werkgever) niet aangegeven bij de RSZ.

4 Antwoord van de minister

In haar antwoord verduidelijkt de minister dat de door de NAR voorgestelde hervormingen 
volgens de RSZ niet zouden leiden tot een drastische vermindering van het aantal fouten 
in de aangiften. De RSZ heeft daarom nieuwe voorstellen gedaan om de bijdragenregeling 
te vereenvoudigen. Op basis van die voorstellen zet de NAR zijn werkzaamheden voort. 
De minister wacht het resultaat van die werkzaamheden af om passende maatregelen te 
nemen.

182 Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1811 van 17 juli 2012,p. 14.
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RSZ: Toezicht op de sociale 
secretariaten
Als socialedienstverleners zijn de sociale secretariaten partners van de RSZ. Ze worden erkend 
door de minister van Sociale Zaken. Nagenoeg 90 % van de werkgevers is erbij aangesloten. In 
2012 waren er 35 erkende sociale secretariaten. Het zijn vzw’s die worden gefinancierd door de 
aangesloten werkgevers en door de belegging van de sociale bijdragen die op hun rekeningen 
passeren voordat ze aan de RSZ worden doorgestort.

De sociale secretariaten worden gecontroleerd door de RSZ. Het gaat onder meer over techni-
sche controles die vooral nagaan of de bijdrageaangiften correct zijn op basis van de gegevens 
die de werkgevers doorsturen. De financiële controles gaan na of de secretariaten de bijdragen 
correct berekenen en ze binnen de wettelijke termijnen doorstorten aan de RSZ. Die controles, 
die grotendeels op basis van steekproeven verlopen, stellen echter de RSZ niet in staat een 
overkoepelend beeld te hebben van de problemen die zich voordoen.

Sinds 2009 is de verbetering van de werking van de sociale secretariaten opgenomen in de  
socialezekerheidswetgeving door middel van een kwaliteitsbarometer. Door de actoren binnen 
de sociale zekerheid meer te responsabiliseren, moet de kwaliteit van de doorgestuurde gege-
vens verbeteren. Doordat de RSZ en secretariaten van mening verschillen over de relevantie van 
bepaalde indicatoren, is de kwaliteitsbarometer echter nog niet operationeel. De beoordeling 
van de kwaliteit van de secretariaten loopt dan ook vertraging op. Daardoor kan de RSZ niet 
beschikken over een onmisbaar meetinstrument voor de gedetecteerde vergissingen, waarvan 
sommige gevolgen kunnen hebben voor de sociale rechten van werknemers. De minister wenst 
dat de onderhandelingen kunnen worden afgerond, zodat de kwaliteitsbarometer kan worden 
samengesteld, wat een meerwaarde voor alle partijen zou betekenen.

1 Context

Sinds 1945 treden erkende instellingen die door werkgeversorganisaties zijn opgericht op 
als hun mandatarissen. Ze helpen hun aangeslotenen bij het vervullen van hun sociale ver-
plichtingen. In 2011 was 88,6 % van de werkgevers bij een erkend sociaal secretariaat aan-
gesloten.

Het aantal erkende sociale secretariaten is in de loop der jaren door talrijke fusies vermin-
derd. Deze beweging naar grotere entiteiten die beter de investeringen in informatica kun-
nen dragen, werd nog versterkt door het e-government. In 2012 waren er 35 erkende sociale 
secretariaten. Ze verschillen sterk in grootte. Zo behandelt één erkend sociaal secretariaat 
ongeveer 35 % van de ontvangsten uit sociale bijdragen die via de sociale secretariaten pas-
seren.

Sommige sociale secretariaten beschikken over veel financiële middelen en hebben belang-
rijke participaties in ondernemingen die o.m. optreden als adviseurs in human resources.
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1.1	 Statuut,	opdracht	en	verplichtingen	van	de	sociale	secretariaten
Erkende sociale secretariaten zijn socialedienstverleners die krachtens hun erkenning de 
sociale bijdragen van hun aangesloten werkgevers innen met het oog op doorstorting aan 
de instellingen die de socialezekerheidsbijdragen innen183. Sociale secretariaten worden 
door de minister van Sociale Zaken erkend, maar die erkenning kan worden ingetrokken.

Om te worden erkend184 moet het sociaal secretariaat zijn opgericht in de vorm van een 
vzw en moet zijn raad van bestuur minstens twee vertegenwoordigers van een represen-
tatieve werkgeversorganisatie tellen. Het sociaal secretariaat moet minstens 300 aangeslo-
ten werkgevers groeperen of minstens 100 aangesloten werkgevers die samen ten minste 
5.000 werknemers in dienst hebben185. Door het statuut van vzw kan de overheid een spe-
cifieke controle uitoefenen, die o.m. is gebaseerd op de boekingsregels die de sociale secre-
tariaten moeten volgen.

Een sociaal secretariaat moet voor elke aangesloten werkgever een volledig dossier aanleg-
gen over de toepassing van de sociale wetgeving voor het volledige personeel186. Het moet de 
RSZ ervan op de hoogte brengen als een werkgever niet meer is aangesloten of geschrapt is187.

Een sociaal secretariaat moet een jaarrekening opstellen. Het moet zijn rekeningstelsel zo 
indelen dat de inspectie van de RSZ of de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid 
het deel van het rekeningstelsel kan controleren dat betrekking heeft op de boeking van de 
verrichtingen van zijn aangesloten leden ten opzichte van de overheid188. De bedrijfsrevisor 
van een sociaal secretariaat brengt bij de minister bevoegd voor de Sociale Zaken en bij de 
RSZ schriftelijk verslag uit over de uitvoering van zijn opdracht, o.m. over het door de ko-
ning bepaalde boekhoudplan189.

Volgens de rechtspraak is een sociaal secretariaat verplicht werkgevers te informeren over 
de overeenstemming van hun aangiften met de socialezekerheidsregels. Het kan zich niet 
via een overeenkomst van die verplichting ontheffen.

1.2 Financiering van de sociale secretariaten
Een sociaal secretariaat wordt vergoed door de aangesloten werkgevers en door de op-
brengst van de belegging van de door de werkgevers gestorte sociale bijdragen voordat die 
aan de RSZ worden doorgestort. Na de wettelijke vervaldag (de vijfde van de maand) waarop 
de werkgever zijn maandelijks voorschot aan het sociaal secretariaat moet storten, beschikt 
het sociaal secretariaat immers over zes werkdagen190 om dat aan de RSZ door te storten. 
Het beschikt over veertien werkdagen om het saldo van de bijdragen door te storten, dat 

183 Artikel 27 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders.

184 Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

185 Artikel 44 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de bovengenoemde wet van 
27 juni 1969.

186 Artikel 48, § 1, 3°, van het bovenvermelde koninklijk besluit van 28 november 1969.
187 Artikel 48, § 1, 9°, van het bovenvermelde koninklijk besluit.
188 Artikel 48, § 2, van het genoemde koninklijk besluit.
189 Artikel 27, § 2, van de genoemde wet van 27 juni 1969.
190 Artikel 34 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 28 november 1969.
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de werkgever uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op het kwartaal moet 
betalen191.

Een sociaal secretariaat dat de bijdragen die zijn aangeslotenen hebben gestort niet bin-
nen de reglementaire termijnen doorstort, is de RSZ een verwijlintrest van 25 % per jaar 
verschuldigd192.

De sociale secretariaten moesten in het kader van de begrotingen 2012 en 2013193 bijdragen 
aan de algemene begrotingsinspanning194. Niet enkel werden de preferentiële termijnen195 
die hun worden toegekend voor het doorstorten van de bijdragen verminderd, ook moesten 
ze voor 2012 een bijzondere bijdrage196 aan de RSZ storten, gelijk aan 0,0325 % van de aan 
de RSZ verschuldigde bijdragen. Door de opbrengst van die bijdrage in combinatie met de 
vermindering van de termijn voor het doorstorten van het saldo van de bijdragen moest de 
sociale zekerheid in 2012 vijf miljoen euro kunnen besparen.

Voor 2013 en 2014 zijn voor respectievelijk tien en vijftien miljoen euro besparingsmaatre-
gelen gebudgetteerd op de beheerskosten van de sociale zekerheid. Naast de besparingen 
uit de inkorting van de termijnen, moeten andere besparingen komen van maatregelen die 
een meer doeltreffende en snellere inning van de sociale bijdragen voor de RSZ verzekeren.

Zo deelt de RSZ de berekening van de verschuldigde maandelijkse voorschotten vanaf ja-
nuari 2013 elektronisch aan de sociale secretariaten mee. Daardoor wordt de werklast van 
het sociaal secretariaat verlicht en wordt de opbrengst van de inning van de voorschotten 
geoptimaliseerd door een correcte berekening ervan.

Voor 2013 heeft het beheerscomité van de RSZ een andere maatregel voorgesteld om sneller 
en meer voorschotten te innen bij de “startende ondernemingen”. Die zullen maandelijkse 
voorschotten moeten betalen vanaf de derde werknemer die ze in dienst nemen, en dat 
vanaf de eerste maand van tewerkstelling. Voor startende ondernemingen en voor onder-
nemingen uit de bouwsector wordt het forfaitaire voorschot per werknemer overigens op-
getrokken van 421,42 naar 450 euro197.

191 Vroeger was dat twintig dagen, maar die termijn werd verkort door het koninklijk besluit van 2 juli 2012 tot vermin-
dering van de termijnen waarover de erkende sociale secretariaten beschikken om bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid de aangiften te doen van hun aangeslotenen en om de bijdragen van de aangeslotenen te storten.

192 Artikel 54 van het bovenvermeld besluit van 28 november 1969. 
193 notificaties van de Ministerraad van 2 december 2011 (uitvoering van de begroting 2012) en 30 novem-

ber 2012 (punt 100, initiële begroting 2013).
194 Parl. St. kamer, 21 december 2011, DOc 53 1942/001, Begrotingen van de ontvangsten en de uitgaven voor het 

begrotingsjaar 2012, Algemene toelichting.
195 Bovenvermeld koninklijk besluit van 2 juli 2012.
196 Wet van 27 december 2012 tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de 

sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op het opleggen van een bijzondere bijdrage in 2012 ten laste van 
de erkende sociale secretariaten.

197 Koninklijk besluit van 20 maart 2013 tot wijziging van de artikelen 34 en 34bis van het bovenvermeld koninklijk 
besluit van 28 november 1969.
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1.3 RSZ-controles
De inspectiedienst van de RSZ organiseert verschillende controles om na te gaan of de er-
kenningsvoorwaarden van de sociale secretariaten zijn vervuld en om te garanderen dat ze 
goed werken. In 2011 heeft hij 3.590 brieven met opmerkingen verstuurd198.

De verschillende controles beogen het volgende:

• De controles van de zogenoemde “stilzwijgende” werkgevers onderzoeken alle werkge-
vers die bij de RSZ als actief staan opgegeven, maar van wie de rijksdienst geen multi-
functionele aangifte (DMFA) heeft ontvangen. In bepaalde gevallen is er geen aangifte 
omdat het sociaal secretariaat een fout heeft gemaakt.

• Via technische controles kan worden nagegaan of de informatie die de werkgever aan 
zijn sociaal secretariaat bezorgt, correct wordt gebruikt om de sociale documenten en 
de bijdrageaangiften op te stellen. De RSZ wil bereiken dat het sociaal secretariaat de 
vastgestelde fouten snel rechtzet, o.m. de fouten die voortvloeien uit een verkeerde pro-
grammering. De inspectie werkt voor deze controles met steekproeven.

• De financiële controles worden in de hoofdzetel van elk sociaal secretariaat uitgevoerd, 
of in het bijkantoor als de boekhouding gedecentraliseerd is. De financiële controles wil-
len voor een aselect getrokken groep werkgevers nagaan of de voorschotten en het saldo 
van de verschuldigde bijdragen correct zijn berekend, en of die bedragen binnen de wet-
telijke termijnen aan de RSZ werden doorgestort. In de controle wordt een representatief 
aantal rekeningen-courant van werkgevers, voorschotten en betalingen betrokken. Als 
de inspectie belangrijke onregelmatigheden vaststelt, voert ze per trimester aanvullen-
de financiële controles uit.

• Via de administratieve controles in de hoofdzetel van elk sociaal secretariaat kan wor-
den nagegaan of de wettelijke erkenningsvoorwaarden nog steeds worden nageleefd. De 
inspectie gaat daarbij ook na of de financiële relatie van het sociaal secretariaat met de 
RSZ wordt vertaald via een boekhoudplan waarmee de RSZ te allen tijde de boeking van 
de betalingen van de aangesloten werkgevers en van de storting van die betalingen door 
het sociaal secretariaat aan de RSZ kan verifiëren en afzonderen.

1.4	 Voorwerp	van	de	audit	en	verloop
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de RSZ zijn opdracht van toezicht op de sociale secre-
tariaten uitoefende. De audit werd uitgevoerd tussen december 2012 en maart 2013. Het 
Rekenhof baseerde zich o.m. op de verslagen van de inspectie van de RSZ.

2	 Evaluatie	van	de	werking	van	de	sociale	secretariaten

2.1 Invoering van een kwaliteitsbarometer
In 2009 werd een artikel 27bis in de wet van 27 juni 1969 ingevoegd om het de RSZ mogelijk 
te maken homogene controles uit te voeren. Dat artikel voert een kwaliteitsbarometer voor 
de sociale secretariaten in. Die is bedoeld om de kwaliteit van de gegevensverwerking en 
de gegevensuitwisseling met de socialezekerheidsinstellingen te verbeteren. De barometer 
is opgebouwd uit indicatoren en moet de mogelijkheid bieden de prestatie van elk sociaal 
secretariaat op objectieve wijze te evalueren.

198 RSZ, Opvolgingsverslag van de bestuursovereenkomst van de RSZ voor het jaar 2011, april 2012.
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Om de barometer in werking te laten treden moet een in Ministerraad overlegd koninklijk 
besluit uitvoering geven aan artikel 27bis. De besprekingen tussen de RSZ en de Unie van 
Sociale Secretariaten over de indicatoren van de kwaliteitsbarometer hadden bij het afslui-
ten van dit Boek nog geen resultaat opgeleverd en er was nog geen besluit genomen. Een 
van de voornaamste struikelblokken blijkt “de informatieplicht” te zijn. De sociale secre-
tariaten zijn van oordeel dat hun plicht erin bestaat de werkgevers collectief te informeren 
opdat ze hun sociale verplichtingen correct vervullen. De RSZ stelt daarentegen voor dat de 
sociale secretariaten de incoherenties in de aangiften zouden opsporen.

Volgens de rechtspraak199 moeten de sociale secretariaten niet enkel algemene informatie 
verstrekken via brochures en websites, maar ook de werkgevers informeren over de con-
formiteit van hun aangiften met de sociale wetgeving. In deze rechtstreekse relatie met de 
werkgever zou moeten worden gecorrigeerd wat duidelijk het resultaat is van een fout van 
zijnentwege. De werkgever is weliswaar verplicht de gegevens te bezorgen om zijn aangifte 
op te stellen, maar hij moet kunnen rekenen op de bijstand van zijn sociaal secretariaat.

2.2	 Kwaliteitsbarometer	opgenomen	in	de	bestuursovereenkomst	van	de	RSZ
De RSZ heeft de kwaliteitsbarometer in zijn bestuursovereenkomst 2010-2012 met de Staat 
opgenomen, hoewel de uitvoeringsbesluiten van artikel 27bis nog niet zijn goedgekeurd.

Zo bepaalt artikel 11 van de overeenkomst, dat de werking van de sociale secretariaten wil 
verbeteren, dat de RSZ per secretariaat een profiel opstelt dat hij elk trimester aan het be-
trokken secretariaat toezendt.

De overeenkomst bepaalt overigens dat de RSZ de sociale secretariaten jaarlijks een globaal 
verslag bezorgt over hun werking alsook een vergelijkende tabel waarmee elk sociaal secre-
tariaat zijn prestatie kan situeren ten opzichte van het globale foutenpercentage voor het 
geheel van de sociale secretariaten.

Om het prestatieprofiel van het sociaal secretariaat te bepalen voorziet de bestuursover-
eenkomst in een kwaliteitsbarometer bestaande uit vooraf vastgelegde indicatoren die 
specifiek zijn voor de verschillende controles (stilzwijgende, technische, financiële en ad-
ministratieve controles). Met deze kwaliteitsbarometer kan worden gemeten welk kwali-
teitsniveau elk sociaal secretariaat haalt.

Er moet met de Unie van Sociale Secretariaten een evaluatieverslag van de sociale secre-
tariaten worden besproken, dat wordt voorgelegd aan het beheerscomité van de RSZ. Dat 
beslist over de te geven gevolgen en wanneer ernstige tekortkomingen worden vastgesteld, 
kan het voorstellen om de erkenning in te trekken.

In de bestuursovereenkomst 2013-2015 zijn dezelfde termen opgenomen.

2.3	 Door	de	RSZ	uitgewerkte	indicatoren
De RSZ heeft in afwachting van een akkoord met de Unie van Sociale Secretariaten al een 
aantal indicatoren uitgewerkt die de inspectie als controlebasis gebruikt.

199 O.m. arbeidshof van Luik, arrest van 26 september 2005 (R.G. 29.567/00), en arbeidshof van Brussel, arrest van 
30 april 2009 (R.G. 44.695 en 46.708).
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Zo zijn er zestien indicatoren om de “stilzwijgende” werkgevers (S) te controleren. Indica-
tor S1 betreft bijvoorbeeld de multifunctionele aangifte (DMFA) die niet aan de RSZ werd 
toegezonden of die werd verstuurd maar werd geweigerd. Indicator S2 beoogt de gevallen 
waarin de werkgever de gegevens binnen de termijnen heeft doorgestuurd, maar waarbij 
zijn DMFA te laat werd doorgestuurd door het sociaal secretariaat.

De RSZ heeft daarnaast zestien technische indicatoren uitgewerkt. Indicator T3 slaat bij-
voorbeeld op de juistheid van de gebruikte looncodes om de componenten van de bezol-
diging voor een bepaalde trimester aan te geven. Indicator T11 slaat dan weer op de juiste 
toepassing van de regels van vermindering van de sociale bijdragen.

De inspectie heeft voor de financiële controle gewogen opmerkingscodes gedefinieerd, 
waarbij er vier grote categorieën zijn. Deze hebben meer bepaald betrekking op de aanre-
kening van de ontvangsten in de rekeningen-courant van de aangeslotenen, de berekening 
en de doorstorting van de voorschotten en van het saldo van de bijdragen. Code 2.1 heeft 
bijvoorbeeld betrekking op de foute berekening van de voorschotten en code 3.1 beoogt de 
bijdragen die het sociaal secretariaat van de werkgevers heeft ontvangen, maar niet binnen 
de termijn heeft doorgestort aan de RSZ.

De inspecteur die een administratieve controle gaat doen, volgt een stappenplan met de 
verplichtingen gepreciseerd in het koninklijk besluit van 28 november 1969, in hoofdzaak:

• de oprichting in de vorm van een vzw (artikel 44, 1°);
• de naleving van de verplichting een waarborg te storten bij de Nationale Bank van België 

of bij de Deposito- en Consignatiekas (artikel 48, 2°200);
• de samenstelling voor iedere aangesloten werkgever van een volledig dossier over de 

toepassing van de sociale wetten voor heel het personeel (artikel 48, 3°);
• de kennisgeving aan de RSZ van het deel van zijn boekhoudplan dat betrekking heeft op de 

boeking van de verrichtingen in het kader van de socialezekerheidswetgeving (artikel 48, 5°).

Bij de administratieve controle kijkt de RSZ naar het algemeen functioneren van het sociaal 
secretariaat en naar de resultaten van de andere controles.

De inspectie van de RSZ tracht aldus wat het boekhoudplan betreft een duidelijk beeld te 
krijgen van de financiële toestand van het sociaal secretariaat en van de financiële relatie 
tussen het secretariaat en de Staat. Ze moet te allen tijde het verband kunnen leggen tus-
sen de aan de werkgever gefactureerde bedragen, de door de werkgever aan het secreta-
riaat betaalde bedragen en de bedragen die het secretariaat aan de RSZ heeft doorgestort. 
Hetzelfde geldt voor het onderzoek van de jaarrekeningen van de sociale secretariaten. De 
inspectie tracht die in detail te onderzoeken om een beter inzicht te krijgen in de financiële 
toestand van het sociaal secretariaat.

Die doelstellingen zijn bij de inspectie echter nog niet algemeen ingevoerd, want ze vergen 
opleidingen in financiële analyse.

200 Die waarborg gaat van 37.184,03 euro voor minder dan 3.000 werknemers naar 185.920,14 euro indien de aange-
sloten werkgevers meer dan 20.000 werknemers in dienst hebben.
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Aangezien artikel 27bis niet is uitgevoerd, werd de informaticaondersteuning (Celsiuspro-
ject) opgeschort. Daarmee moesten alle controleresultaten elektronisch kunnen worden 
ingevoerd en een globaal evaluatieverslag worden uitgewerkt over de werking van de soci-
ale secretariaten,.

2.4	 Conclusie
Het Rekenhof is van oordeel dat de invoering van een kwaliteitsbarometer voor de erkende 
sociale secretariaten in overeenstemming is met de procedures om de kwaliteit te onder-
zoeken van het beheer van de actoren die met de sociale zekerheid samenwerken. Er wer-
den trouwens maatregelen genomen om de ziekenfondsen, de kinderbijslagfondsen, de so-
cialeverzekeringskassen voor zelfstandigen en de privéverzekeraars die slachtoffers van een 
arbeidsongeval moeten vergoeden, te responsabiliseren.

De termijnen waarover de sociale secretariaten beschikken om de bijdragen van hun aange-
slotenen aan de RSZ door te storten, zijn een voordeel dat de wetgever hun heeft toegekend 
in ruil voor de verzameling en berekening van de sociale bijdragen. Via die termijnen genie-
ten ze de financiële opbrengsten van de belegging van de bijdragen die de werkgevers stor-
ten voordat ze die aan de RSZ moeten doorstorten. Het is dus gerechtvaardigd dat de RSZ 
zich mag vergewissen van de kwaliteit van het werk dat de sociale secretariaten leveren.

Uit de analyse van de rekeningen van de sociale secretariaten blijkt trouwens dat sommige over 
aanzienlijke eigen middelen201 beschikken. Voor alle sociale secretariaten samen ging het op 
31 december 2011 om meer dan 600 miljoen euro202, waarvan vier secretariaten 70 % bezaten.

De kwaliteitsbarometer in de bestuursovereenkomst van de RSZ en de indicatoren die de 
inspectie heeft uitgewerkt, worden momenteel gebruikt in de methode voor de controle 
van de sociale secretariaten (stilzwijgende, technische, financiële en administratieve con-
troles). De resultaten van die controles worden echter niet geconsolideerd en evenmin in 
het beheerscomité van de RSZ onderzocht. Het sociaal secretariaat krijgt bovendien geen 
feedback over hoe het presteert in vergelijking met het geheel van de sociale secretariaten.

3	 Prestatie	van	de	sociale	secretariaten	vanuit	het	oogpunt	van	de	uit-
gevoerde controles

3.1 Controlediensten van de RSZ
Het toezicht op de sociale secretariaten is in handen van de directie Inspectie Sociale 
Dienstverrichters van de RSZ. Deze opdracht is bovendien geïntegreerd in de andere alge-
mene opdrachten van de RSZ die worden uitgevoerd door de algemene directie van de Iden-
tificatie en de Controle der Aangiften (registratie, controle en correctie van de aangiften 
van bijdragen) en de algemene directie van de Inningdiensten (controle van het doorstorten 
van de sociale bijdragen door de sociale secretariaten).

201 Onder eigen kapitaal of eigen middelen wordt begrepen alles wat de onderneming bezit met uitzondering van haar 
schulden.

202 Balanscentrale van de nationale Bank van België.
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3.2 Algemene controles

3.2.1 Algemene directie van de Controle
De algemene directie van de controle voert met de informatica-operator Smals geautoma-
tiseerde coherentiecontroles uit voor alle werkgevers. Ze baseert zich daarbij op de inge-
diende aangiften. Ze onderzoekt de originele DMFA-aangifte en de wijzigende aangiften. 
Ze voert dezelfde controles nogmaals uit, zes maanden na het trimester waarop de oor-
spronkelijke aangifte betrekking had. Die controles geven de RSZ een globaal overzicht van 
de voornaamste anomalieën. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de zogenoemde 
prioritaire anomalieën, die gevolgen hebben voor de sociale rechten van de werknemers, en 
de andere. De directie voert ook een consolidatie per sociaal secretariaat uit.

Als bij die coherentiecontroles anomalieën aan het licht komen, interpelleert de algemene 
directie van de Controle het sociaal secretariaat. Als dat niet antwoordt bij de tweede herin-
neringsbrief, stuurt ze het dossier door aan de directie Inspectie Sociale Dienstverrichters 
van de RSZ.

In 2011 waren er 28,85 % prioritaire anomalieën op de originele DMFA-aangifte. Enige nu-
ancering daarbij is echter aangewezen omdat het gaat om anomalieën die werden vastge-
steld bij de ontvangst van de aangifte, waarvan 11,84 % zeer snel werd gecorrigeerd.

Voor dezelfde aangiften die zes maanden na het betrokken trimester werden gecontroleerd, 
waren er nog 16,37 % prioritaire anomalieën.

Aan de hand van de anomalielijsten kan de RSZ bepaalde correcties aanbrengen. De RSZ 
kent bovendien de anomalieën die het vaakst voorkomen. Die lijsten worden echter niet 
gebruikt om de werking van de sociale secretariaten te evalueren.

Uit het hoge percentage prioritaire anomalieën blijkt dat het nuttig is een barometer op te 
stellen om de kwaliteit van de socialezekerheidsaangiften te verbeteren.

3.2.2 Algemene directie van de Inningsdiensten
De sociale secretariaten storten de betaalde bedragen die ze van hun aangeslotenen hebben 
ontvangen, op hun eigen vervaldagen door aan de RSZ (algemene directie van de Innings-
diensten) via één betaling. Tezelfdertijd bezorgen ze die directie een lijst van de verdeling 
op magneetband, waarin de totale storting per werkgever in detail wordt vermeld.

Volgens de gegevens van de RSZ storten de sociale secretariaten de globale overdracht (lijst 
van de verdeling) in de meeste gevallen binnen de vereiste termijnen door. Uit de audit 
blijkt dat bij laattijdige doorzending, de termijn met niet meer dan vier à vijf dagen wordt 
overschreden en dat de sancties ten aanzien van de sociale secretariaten worden toegepast 
(jaarlijkse intrest van 25 % per dag vertraging). Ze beliepen in 2011 74.344,63 euro voor ver-
tragingen van één tot zeven dagen. Het ging om negen secretariaten.

Dat de globale overdracht aan de RSZ binnen de vereiste termijnen is gebeurd, betekent 
echter niet dat alle door de werkgevers betaalde bijdragen tijdig door het sociaal secreta-
riaat werden gestort. De inspectiedienst checkt dat steekproefsgewijs in het kader van zijn 
financiële controle (cf. infra).
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De algemene directie van de Inningdiensten moet overigens via het systeem van toezicht 
op de rekeningen van de werkgevers nagaan of de door de sociale secretariaten gestorte 
bedragen overeenstemmen met de bedragen die de werkgevers verschuldigd zijn.

Er kan immers pas na de storting van het saldo worden geanalyseerd of alle bijdragen van 
een kwartaal correct werden betaald door de werkgever (voorschotten en saldo).

3.3	 Specifieke	controles
De directie Inspectie Sociale Dienstverrichters van de RSZ voert vier soorten controles op 
de sociale secretariaten uit (stilzwijgend, technisch, financieel en administratief). Na af-
loop van elke controle ontvangt het sociaal secretariaat een overzicht van de vaststellingen.

Het Rekenhof heeft in de loop van de audit het laatste globaal evaluatieverslag onderzocht 
dat de directie in de optiek van het uitwerken van een barometer heeft opgesteld. Dat ver-
slag heeft betrekking op 2008. Het werd ondersteund door het Celsius-informaticaproject 
maar niet voorgelegd aan het beheerscomité van de RSZ.

Voor de periode na 2008 werd geen globaal evaluatieverslag opgesteld omdat bovenvermeld 
artikel 27bis niet was uitgevoerd. Het Rekenhof heeft bijgevolg individuele controleversla-
gen onderzocht die de sociale secretariaten ontvangen na afloop van de controles en waarin 
alle bevindingen zijn opgenomen.

3.3.1 Controles van de stilzwijgende werkgevers
De Algemene Directie Controle identificeert elk kwartaal de werkgevers die als actief ver-
meld staan, maar voor wie geen DMFA-aangifte werd ingediend binnen de voor dat kwar-
taal wettelijke termijn, aan de hand van een lijst opgesteld door Smals. Die lijst wordt elk 
kwartaal aan de inspectie overgezonden. De sociale secretariaten beschikken over twee en 
een halve week om te antwoorden op de ‘stilzwijgende’ werkgevers vermeld op de lijst. Het 
is de bedoeling de ontbrekende aangiften sneller te laten doorsturen en de situatie zo snel 
mogelijk recht te zetten indien nodig. Als bepaalde stilzwijgende controles niet kunnen 
worden afgerond bij het sociaal secretariaat, moet de inspectie een onderzoek instellen bij 
de werkgever.

De inspectie controleert alle dossiers. Ze voert ongeveer 2.000 onderzoeken per kwartaal uit.

Verslag 2008
In 2008 werden er 9.720 onderzoeken uitgevoerd (gemiddeld ongeveer 2.430 stilzwijgende 
werkgevers per kwartaal). Voor nagenoeg 27 % van de onderzoeksaanvragen heeft de in-
spectie van de RSZ opmerkingen geformuleerd en aan het sociaal secretariaat toegezonden.

Periode na 2008
Bij zijn onderzoek van individuele dossiers van na 2008 heeft het Rekenhof gevallen vast-
gesteld waarbij de “stilzwijgende” werkgever zijn gegevens tijdig aan zijn sociaal secreta-
riaat had doorgestuurd, maar waar dat laatste die gegevens na de termijn aan de RSZ heeft 
doorgestuurd. De RSZ onderstreept in dat opzicht dat die achterstand schadelijk kan zijn 
voor de werknemers, o.m. voor hun jaarlijkse vakantie of de dekking door de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.
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Voor sommige ontbrekende gegevens (onvolledig aangegeven prestaties) die aan de oor-
sprong van “stilzwijgende” onderzoeken liggen, is de inspectie van de RSZ bovendien van 
oordeel dat het sociaal secretariaat fout is, aangezien het op de hoogte moet zijn van de 
onvolledigheid van de door de werkgever doorgestuurde prestatiestaten.

De “stilzwijgende” gevallen die ontstaan doordat de aangiften niet aan de RSZ worden 
overgezonden omdat de aangeslotene de verschuldigde beheerskosten niet aan zijn soci-
aal secretariaat heeft betaald, zijn zorgwekkender. De RSZ veroordeelt die praktijk die de 
werknemer kan schaden.

Het Rekenhof is in dat opzicht van oordeel dat het sociaal secretariaat, zolang de werkgever 
zijn aansluiting niet heeft beëindigd of niet is geschrapt, de gegevens van de socialezeker-
heidsaangifte waarover hij beschikt, moet doorsturen. Het Rekenhof herinnert er trouwens 
aan dat de reglementering203 bepaalt dat het sociaal secretariaat de RSZ binnen vijftien 
dagen van de opzegging of schrapping van een werkgever op de hoogte moet brengen.

3.3.2 Technische controles
Via technische controles moeten structurele fouten in de aangifte van de werkgever kun-
nen worden opgespoord bij de aanwerving en de uitschrijving van de werknemer (Dimona) 
en in de aangifte van de sociale bijdragen (DMFA). De inspectie selecteert voor elk hoofd-
kantoor van een sociaal secretariaat een aantal dossiers van werkgevers op basis van een 
steekproef die wordt getrokken volgens een formule van het Planbureau204. De controleurs 
gebruiken de technische indicatoren die de RSZ heeft uitgewerkt om in de geselecteerde 
dossiers te controleren of de verplichtingen worden nageleefd.

Verslag 2008
In 2008 heeft de inspectie 95.549 werkgeversdossiers gecontroleerd en 2.741 opmerkingen 
geformuleerd. Er werden o.m. fouten vastgesteld bij:

• de verplichte vermeldingen op de individuele rekeningen van de werknemer;
• de invoer van de prestatiegegevens op de tewerkstellingslijn van de werknemer;
• de overeenstemming tussen de Dimona-gegevens (aangifte bij de aanwerving) en de 

DMFA-gegevens (gegevens van bezoldiging en werktijd).

De inspectie onderstreept in haar verslag dat alle inspecteurs dezelfde aanpak hanteren 
en dat structurele fouten snel worden opgespoord, waardoor opvolging en snelle rechtzet-
tingen mogelijk zijn.

Periode na 2008
Bij het onderzoek van individuele verslagen heeft het Rekenhof o.m. vastgesteld dat er fou-
ten in de tewerkstellingscodes van de werknemer waren. Zo kan het aantal prestatiedagen 
dat voor een werknemer is aangegeven, lager liggen dan het reële aantal. Feestdagen kun-
nen als vakantiedagen zijn geboekt enz. De RSZ is van oordeel dat een sociaal secretariaat 
de werkgever moet informeren over anomalieën die een impact hebben op de bijdragen en 

203 Artikel 48, 9°, van het bovenvermelde koninklijk besluit van 28 november 1969.
204 Federaal Planbureau, Controle door peilingen en kwaliteitsindicator voor het beheer van de sociale secretariaten: een 

eerste evaluatie, nota van 2005.
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de rechten van de werknemers. Het is de bedoeling dat de werkgever zijn sociale verplich-
tingen nakomt.

3.3.3 Financiële controles
Bij de financiële analyses worden de doorstortingen (bedragen en termijnen) geanalyseerd 
van de gelden die bestemd zijn voor de RSZ en die komen van de betaling van de bijdragen 
van de bij de sociale secretariaten aangesloten werkgevers. Het gaat om aselecte controles 
van werkgevers. De globale analyse van het systeem voor de doorstorting van de sociale 
bijdragen van de werkgevers aan de RSZ is een onderdeel van de administratieve controle 
van een sociaal secretariaat (cf. infra).

Verslag 2008
Uit het verslag 2008 blijkt dat de inspectie dat jaar 46 sociale secretariaten heeft gecontro-
leerd met in totaal 3.450 werkgeversdossiers. Ze heeft in 252 gevallen (7,3 % van de dossiers) 
fouten aangetroffen.

De belangrijkste oorzaak van fouten is een onjuiste doorstorting van de voorschotten (87 % 
van de gevallen), als gevolg van een foute berekening van de provisie.

Periode na 2008
Uit de audit blijkt dat de inspectie een nauwgezette controle uitoefent op een beperkt aan-
tal werkgeversdossiers uit een aselecte steekproef. Voor die controle baseert ze zich op de 
globale factuur die het sociaal secretariaat aan de werkgever stuurt. Voor de bedragen die 
aan de RSZ moeten worden doorgestort, kan de inspectie de datum verifiëren waarop de 
werkgever zijn sociaal secretariaat heeft betaald en de datum van doorstorting aan de RSZ.

De inspectie stelt gevallen vast waarbij het sociaal secretariaat niet aan de werkgever heeft 
gevraagd de provisie te storten. Het gebeurt ook dat het sociaal secretariaat afzonderlijk 
het volledige of gedeeltelijke bedrag dat het tijdig van de werkgever had ontvangen, met 
vertraging doorstort aan de RSZ.

Als de RSZ de vervaltermijnen van de trimestriële bijdragen en voorschotten aan de sociale 
secretariaten meedeelt, herinnert hij er nochtans aan dat er op elke vervaldag (tenzij de 
werkgever te laat is) slecht één globale betaling mag gebeuren en één enkele verdelingslijst 
per sociaal secretariaat mag worden ingediend.

Als de inspectie ontdekt dat een sociaal secretariaat de bijdragen die de werkgever noch-
tans tijdig had betaald, niet binnen de termijnen heeft doorgestort, stuurt ze het secreta-
riaat een brief met opmerkingen. Ze stuurt die brief ook aan de directie Inning om sancties 
te laten toepassen. Die directie is echter van oordeel dat de wetgeving geen sancties voor 
het sociaal secretariaat bepaalt in dat geval. Als de doorstorting buiten de termijn gebeurt, 
zal immers de werkgever door de RSZ worden gesanctioneerd en zal de werkgever eventueel 
naar de rechtbank moeten stappen om aan te tonen dat hij te goeder trouw was.

Het Rekenhof herinnert er in dat opzicht aan dat op de bijdragen die de secretariaten tijdig 
van hun aangeslotenen hebben ontvangen en die ze niet binnen de termijnen aan de RSZ 
hebben doorgestort, een verwijlintrest van 25 % per jaar is verschuldigd vanaf het verstrij-
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ken van die termijnen tot de doorstorting van de bijdragen205. Die sanctie zou dus niet enkel 
moeten worden toegepast op de vertragingen bij de doorstorting per verdeellijst.

Aangezien de resultaten van de financiële controles van de inspectie niet worden geconsoli-
deerd, stelt het Rekenhof vast dat de RSZ de ernstigste disfuncties niet kan evalueren, zoals 
de vertragingen bij de doorstorting door de sociale secretariaten van de sommen die alle 
werkgevers van het betrokken secretariaat hebben betaald.

3.3.4 Administratieve controles
Via administratieve controles die in de hoofdzetel plaatsvinden, kan worden nagegaan of de 
wettelijke erkenningsvoorwaarden nog steeds worden nageleefd.

Verslag 2008
In het verslag van de evaluatievergadering over het toezicht op de sociale secretariaten voor 
2008 wordt bijvoorbeeld gewag gemaakt van een sociaal secretariaat dat het minimum aan-
tal aangesloten werkgevers (300) of het vereiste aantal werknemers (5.000) niet haalt. Er is 
ook sprake van een geval waarin geen waarborg werd gestort en van het feit dat tien sociale 
secretariaten niet helemaal beantwoorden aan bepaalde erkenningsverplichtingen of hun 
jaarrekening niet tijdig hebben ingediend.

Periode na 2008
Bij een administratieve controle heeft de RSZ ontdekt dat een sociaal secretariaat optrad 
als tussenpersoon in verzekeringen. De RSZ heeft dat secretariaat eraan herinnerd dat het 
slechts als enig doel kan hebben in naam en voor rekening van zijn aangeslotenen de wet-
telijke en reglementaire formaliteiten te vervullen waartoe het gehouden is206.

Bij een andere administratieve controle heeft de RSZ aan een sociaal secretariaat vragen 
gesteld omdat het participaties heeft in een verlieslatende vennootschap, waardoor het so-
ciaal secretariaat waardeverminderingen op zijn vermogen moet boeken.

3.4	 Conclusie
Op basis van de analyse van het globale evaluatieverslag 2008 en van de controleverslagen 
van de inspectie voor latere jaren kan worden vastgesteld dat de sociale secretariaten niet 
altijd optimaal functioneren.

Sociale secretariaten zijn tussenpersonen om de sociale verplichtingen van de werkgever te 
vervullen, maar ze brengen de gegevens die de werkgevers hun meedelen, niet altijd correct 
over in de DMFA-aangifte van de sociale bijdragen. De RSZ heeft aanzienlijke anomalieper-
centages vastgesteld in de aangiften. De rijksdienst heeft overigens geen garantie dat alle 
financiële overdrachten door de sociale secretariaten tijdig gebeuren.

205 Artikel 54 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.
206 Artikel 44, § 1, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 28 november 1969.
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4	 Conclusies	en	aanbevelingen

4.1	 Conclusies
De kwaliteitsbarometer en indicatoren zijn ingeschreven in de bestuursovereenkomst van 
de RSZ en worden gebruikt bij de methode voor de stilzwijgende, technische, financiële en 
administratieve controles. De resultaten van die controles worden echter niet geconsoli-
deerd of onderzocht in het beheerscomité van de RSZ.

De bestuursovereenkomst kan niet correct worden uitgevoerd omdat artikel 27bis dat werd 
ingevoegd in de wet van 27 juni 1969, niet is uitgevoerd. Het idee van een profiel, dat wordt 
opgesteld met de indicatoren van de barometer en dat elk kwartaal aan het betrokken so-
ciaal secretariaat wordt toegestuurd, wacht nog altijd op uitvoering. Dat geldt ook voor 
het ontwerp van globaal verslag met vergelijkende tabel waarmee elk sociaal secretariaat 
de kwaliteit van zijn werking moet kunnen evalueren en de meest voorkomende fouten en 
disfuncties moet kunnen verhelpen.

De doelstelling om een kwaliteitsbarometer in te voeren om de werking van de sociale 
secretariaten te evalueren, is ambitieus. Die doelstelling ligt rechtstreeks in het verlengde 
van de responsabilisering van de instellingen die met de sociale zekerheid samenwerken 
(kinderbijslagfondsen, ziekenfondsen, sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, ver-
zekeringsondernemingen in de sector van de arbeidsongevallen). Gelet op de disfuncties 
en fouten die worden vastgesteld, lijkt dat project een onontbeerlijke stap om de kwaliteit 
van de gegevens van de sociale aangiften te verbeteren. Sommige fouten kunnen gevolgen 
hebben voor de sociale rechten van de werknemers.

Er lopen nog steeds gesprekken voor het uitbouwen van de barometer, maar de sociale 
secretariaten en de RSZ blijven van mening verschillen over de relevantie van bepaalde in-
dicatoren. Zo kon er geen consensus worden bereikt over de informatieplicht die impliceert 
dat sociale secretariaten systematisch incoherenties in de aangiften moeten opsporen en 
rechtzetten.

Door de afvoering van het informaticaproject Celsius, dat de mogelijkheid moest bieden de 
resultaten van de verschillende controles bij de sociale secretariaten in te voeren, heeft de 
RSZ sinds 2009 geen totaaloverzicht van de fouten die de inspecteurs hebben vastgesteld 
bij de controles bij de sociale secretariaten.

4.2 Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt de RSZ aan niet te wachten op de officialisering van de kwaliteits-
barometer maar de gegevens te exploiteren waarover hij beschikt, o.m. de gegevens uit de 
financiële controles en uit de anomalieën die bij de controle van aangiften werden vastge-
steld. De RSZ zal zo een totaalbeeld krijgen van de werking van de sociale secretariaten en 
zal de controles van de inspectie kunnen focussen.

Het Rekenhof beveelt de regering overigens aan artikel 27bis van de wet van 27 juni 1969 dat 
een kwaliteitsbarometer voor de sociale secretariaten invoert, uit te voeren.

Tot slot moeten de rekeningen van de sociale secretariaten grondig worden geanalyseerd 
om zich ervan te vergewissen dat de termijnen voor het doorstorten van alle bijdragen aan 
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de RSZ worden nageleefd. Elke vertraging bij het doorstorten moet immers worden gesanc-
tioneerd.

5 Antwoord van de RSZ en van de minister

De RSZ heeft bij brief van 17 mei 2013 geantwoord op de conclusies en aanbevelingen van 
het Rekenhof.

De RSZ erkent dat de inspectiedienst de gegevens over de controles van de sociale secre-
tariaten nog manueel verzamelt. De rijksdienst meent echter technisch in staat te zijn de 
erkende sociale secretariaten te evalueren.

De RSZ is van oordeel dat de gevallen waarin de sociale secretariaten de bijdragen te laat 
doorstorten terwijl de werkgevers op tijd hadden betaald, beperkt zijn en dat een kosten-
batenanalyse zou moeten worden gemaakt van het rendement van een sanctie in verhou-
ding tot de inspanningen die ze zou vergen. Bovendien meent de RSZ dat sancties opleggen 
in dergelijke gevallen onrechtvaardig zou zijn. Het is immers onmogelijk systematisch en 
volledig alle betalingen van de sociale secretariaten te verifiëren.

Het Rekenhof benadrukt dat de RSZ de controle van de individuele stortingen van sociale 
bijdragen (buiten de maandelijkse verdeellijsten) door de sociale secretariaten zo moet or-
ganiseren dat vertragingen bij de doorstorting kunnen worden bestraft overeenkomstig 
artikel 54 van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

In haar antwoordbrief van 13 juni 2013 gaat de minister van Sociale Zaken grotendeels ak-
koord met de aanbevelingen van het Rekenhof en verklaart ze met enig ongeduld uit te zien 
naar de implementering van een kwaliteitsbarometer.

De minister erkent dat de onderhandelingen tussen de RSZ en de Unie van Sociale Secre-
tariaten sinds 2010 maar weinig opgeschoten zijn. Er is immers nog geen definitieve con-
sensus bereikt over de informatieplicht van de aangesloten werkgevers en over de verant-
woordelijkheid van de sociale secretariaten als die tegen de wetgeving ingaan op verzoek 
van aangesloten werkgevers.

De minister wenst dat deze onderhandelingen kunnen worden afgesloten zodat de kwali-
teit van de gegevens en hun behandeling zo uniform mogelijk kan worden gemeten. Ze is 
van oordeel dat de officialisering van de kwaliteitsbarometer via een koninklijk besluit een 
meerwaarde voor alle partijen zou betekenen en de rechtszekerheid, die nu ontbreekt, zou 
bevorderen.

RSZ: beheersing IT-systeem DMFA
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RSZ: beheersing van het 
IT-systeem voor de DMFA
Nagenoeg 240.000 werkgevers maken gebruik van de multifunctionele kwartaalaangifte 
(DMFA). Sinds 2003 worden die aangiften ontvangen en verwerkt door een reeks computerap-
plicaties. De vzw SMALS staat in voor alle verrichtingen inzake productie, beheer en ontwikke-
ling van het DMFA-informatiesysteem. Het Rekenhof heeft onderzocht over welke middelen de 
RSZ beschikt om controle uit te oefenen op de werkzaamheden van zijn informaticaleverancier.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de RSZ de IT-processen van de DMFA effectief onder 
controle heeft. Er bestaat echter geen schriftelijke, gestandaardiseerde en gedocumenteerde 
procedure die de aanmaak en herziening van Service Level Agreements (SLA’s) beschrijft. In 
die documenten zijn nochtans de respectieve rechten en verplichtingen van de RSZ en zijn IT-
leverancier vervat. Ze beschrijven ook de controles die op de systemen worden uitgevoerd en 
hoe daarover wordt gerapporteerd. Voorts zouden deze SLA’s effectief in voege moeten zijn van 
zodra de applicaties in gebruik worden genomen. In elke SLA zou de procedure voor “incident 
management” beschreven moeten zijn. Ook moet er een beleid voor crisisbeheer komen en 
moet een continuïteitsplan worden opgesteld. Tot slot zou er een SLA moeten worden gesloten 
over het beleid inzake gegevensopslag, de tests voor gegevensherstel en de daarbij horende 
rapportering.

1 Context

1.1 Onderzochte materie
In 2003 moest de papieren kwartaalaangifte door de werkgevers plaats ruimen voor een 
elektronische variant, de multifunctionele aangifte (DMFA)207, waarmee de werkgevers de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) informeren over de bezoldigingen en de arbeids-
tijd van al hun werknemers. Ze moeten de DMFA indienen vóór het einde van de maand 
volgend op het trimester waarop de aangifte betrekking heeft. Nagenoeg 240.000 werkge-
vers zijn verplicht zo’n aangifte in te dienen.

Deze aangifte is multifunctioneel omdat allerhande instellingen van de sociale zekerheid 
zich erop baseren om rechten toe te kennen en uitkeringen te betalen (ziekteverzekering, 
werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziektes, kinderbijslag, jaarlijkse va-
kantie…).

Sinds 2003 worden de aangiften ontvangen en verwerkt door een reeks computerapplicaties 
waaruit mettertijd het informatiesysteem DMFA is ontstaan.

De werkgever vult zijn aangifte zelf in, of hij laat dat doen door een mandataris of een er-
kend sociaal secretariaat. De meeste werkgevers verkiezen die laatste optie. Er bestaan twee 
kanalen om de aangifte te versturen:

207 DMFA staat voor déclaration multifonctionnelle / multifunctionele aangifte.
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• het “webkanaal”, waarmee de aangever rechtstreeks via het internet inlogt op de gepaste 
servers en de gegevens van zijn aangifte zelf invoert. De aangever moet daartoe beschik-
ken over een gebruikersnaam en een wachtwoord voor de DMFA;

• het “batchkanaal”, dat toegang geeft tot beveiligde applicaties en dat wordt gebruikt 
door werkgevers die meer dan 50 werknemers aangeven. Om dat kanaal te kunnen ge-
bruiken, moet de aangever – of meestal zijn erkend sociaal secretariaat –in zijn eigen 
IT-systeem over een specifieke toepassing beschikken, alsook over een certificaat en een 
digitale handtekening die zijn toegekend door een erkende certificeringsinstantie. Het 
batchkanaal (dat in verschillende technische vormen bestaat) ontvangt de overgrote 
meerderheid van de aangiften.

De aangiften worden aan geautomatiseerde controles onderworpen, ongeacht via welk ka-
naal ze worden ingediend. Allereerst wordt de vorm gecontroleerd: voor het webkanaal 
slaat dat op de identificatie en de authenticatie van de aangevers; voor het batchkanaal slaat 
dat op de elektronische handtekening, de structuur van de boodschap en het formaat van 
elk gegeven. Daarna volgen voor beide kanalen inhoudelijke controles die verband houden 
met de identificerende elementen en de bijdrageberekeningen.

De DMFA gebruikt heel wat toepassingen om die controles uit te voeren en schakelt ook 
talrijke gegevensbanken in.

Het DMFA-informatiesysteem is een ingewikkeld systeem dat bovendien voortdurend 
wordt aangepast. Buiten dringende situaties wanneer er een computerbug optreedt, wor-
den die wijzigingen driemaandelijks doorgevoerd afhankelijk van enerzijds de aanpassin-
gen in de wet- en regelgeving en anderzijds van de technische evoluties en correcties die 
eruit voortvloeien.

SMALS staat in voor alle verrichtingen inzake productie, beheer en ontwikkeling van het 
DMFA-informatiesysteem. Die vzw biedt collectieve informaticadiensten aan voor de open-
bare instellingen van sociale zekerheid.

De taken die SMALS vervult, worden door de RSZ beschouwd als diensten die nagenoeg 
intern worden ontwikkeld, wat betekent dat SMALS in feite werkt zoals een interne organi-
satie voor informaticadiensten dat zou doen208.

1.2	 Audit	van	het	Rekenhof
Het Rekenhof heeft onderzocht over welke middelen de RSZ beschikt om controle uit te 
oefenen op de werkzaamheden van zijn informaticaleverancier. Het heeft de door de RSZ 
uitgebouwde rapportering geanalyseerd en geëvalueerd in hoeverre de RSZ greep heeft op 
het beheer van het DMFA-systeem.

208 Cf. de audit van het Rekenhof, Informaticabedrijven van de overheid – Samenwerking van de overheid met de vzw 
SMALS, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2009. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be
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De audit had meer bepaald betrekking op:

• de manier waarop de RSZ de IT-aspecten van de DMFA organisatorisch en contractueel opvolgt;
• de opvolging van de exploitatie van de DMFA en de evaluatie van de goede uitvoering 

van de overeenkomsten tussen de RSZ en SMALS;
• de opvolging van het onderhoud van de DMFA en van de processen om de DMFA aan te 

passen.

De controledoelstellingen en de aanbevelingen van deze audit zijn gebaseerd op contro-
ledoelstellingen van het COBIT V4.1 framework209. De vergaarde informatie werd geana-
lyseerd in het licht van die normen, van de minimumnormen inzake beveiliging van de 
Kruispuntbank (ISMS) en van de doelstellingen vermeld in de bestuursovereenkomst 2010-
2012.

1.3	 Tegensprekelijke	procedure
Het Rekenhof heeft de resultaten van de audit op 5 juni 2013 verstuurd naar de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en naar de administrateur-generaal van de RSZ. Die 
laatste heeft op 27 juni 2013 een uitgebreid schriftelijk antwoord gestuurd.

2 Bevindingen

2.1	 Organisatorische	en	contractuele	opvolging	van	de	IT-aspecten	van	de	DMFA

2.1.1 Administratieve actoren
Verschillende diensten van de RSZ spelen een rol bij de organisatorische opvolging van de DMFA.

• De algemene directie van de Identificatie en de Controle der Aangiften: die directie is 
belast met de controle van de kwartaalaangiften en met de terbeschikkingstelling van 
gegevens op het netwerk van de sociale zekerheid. Ze heeft een grote rol gespeeld bij 
de uitbouw van het DMFA-systeem. Twee diensten van die directie spelen een uiterst 
belangrijke rol in het DMFA-systeem, namelijk de dienst Identificatie en de dienst Bij-
zondere Toepassingen (DBT).

• De directie Organisatie en Ontwikkeling: die directie staat onder meer in voor de opvol-
ging van de projecten alsook voor de interne audit en het uitvoeren van de risicoanaly-
ses, ook op het vlak van IT.

De verantwoordelijken van die directies vergaderen maandelijks met vertegenwoordigers 
van SMALS, in het kader van service meetings DMFA. Tijdens die vergaderingen worden 
de processen van de applicaties van de DMFA (onderzoek van de performanties) opgevolgd 
en worden alle technische problemen met betrekking tot de DMFA, met inbegrip van de 
wijzigingen in de applicaties, ter sprake gebracht en behandeld.

2.1.2 Onderzoek van de Service Level Agreements (SLA’s)
Tussen de RSZ en zijn IT-leverancier moeten functionele overeenkomsten bestaan (Service 
Level Agreements – SLA’s) om de DMFA te laten functioneren. Een SLA definieert precieze 

209 Internationaal instrument voor het beheren en auditeren van informatiesystemen.
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doelstellingen en verantwoordelijkheden, specifiek voor een dienst, en verbindt beide par-
tijen ertoe een niveau van dienstverlening te halen qua beschikbaarheid en capaciteit van 
het IT-systeem. Bovendien maakt een SLA het mogelijk om de prestaties van het IT-systeem 
te evalueren aan de hand van gezamenlijk vastgelegde indicatoren.

De RSZ en SMALS hebben SLA’s uitgewerkt voor de talrijke applicaties van het DMFA-systeem.

Die SLA’s worden aangevuld met “IT-fiches” die door de interneauditdienst van de direc-
tie Organisatie en Ontwikkeling van de RSZ worden opgesteld en om de drie jaar worden 
herzien. Het gaat om lijsten aan de hand waarvan gecontroleerd wordt of de maatregelen 
inzake de beveiliging en de opslag van de gegevens van het DMFA-systeem goed werken.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er geen uitgeschreven, gestandaardiseerde en gedocu-
menteerde procedures voorhanden zijn die beschrijven hoe die akkoorden tot stand moeten 
komen, hoe ze worden geïmplementeerd en welke rol elke partij moet spelen. Bovendien 
worden de akkoorden met veel vertraging gesloten, terwijl ze bij de indienstneming van de 
overeenkomstige applicaties operationeel zouden moeten zijn.

De SLA’s kunnen worden herzien op verzoek van de partijen, maar er is geen uitgeschreven, 
gestandaardiseerde en gedocumenteerde procedure voor die herziening.

In de onderzochte SLA’s wordt, tot slot, niets gezegd over het beheer van eventuele inciden-
ten, behalve in het akkoord in verband met Odysseus210.

Vanuit formeel oogpunt worden de SLA’s meestal ten uitvoer gelegd zonder de goedkeuring 
van de partijen, maar dat vormt geen beletsel om ze effectief toe te passen.

Het Rekenhof beveelt dan ook aan:

• de procedure voor het opstellen en herzien van SLA’s te formaliseren, te standaardiseren 
en te documenteren;

• ervoor te zorgen dat de SLA’s effectief zijn bij de indienstneming van de toepassingen;
• de SLA’s formeel te laten goedkeuren door de partijen;
• in elke SLA te specificeren hoe incidenten moeten worden aangepakt of, ten minste, te 

verwijzen naar de technische bijlagen van de SLA Odysseus in verband met die proble-
matiek.

2.2	 Opvolging	van	de	exploitatie	van	het	DMFA-systeem	en	evaluatie	van	de	goede	
uitvoering	van	de	overeenkomsten	tussen	de	RSZ	en	SMALS

Het Rekenhof is nagegaan in hoeverre en hoe de RSZ op de hoogte wordt gehouden van het 
gebruik van de DMFA-applicaties. Voor dat onderzoek selecteerde het twee toepassingsge-
richte controles in samenhang met functionele processen (vakgebonden processen waar-
voor de IT diensten verleent) en drie algemene controles in samenhang met operationele 
processen (m.b.t. de informaticadiensten).

210 De SLA Odysseus betreft de computerapplicatie waarmee het personeel van de controlediensten van de RSZ de 
gegevens van de DMFA kan bewerken. De SLA is van kracht sinds mei 2009.
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Die processen werden onderzocht in het licht van de SLA’s, de uitvoering ervan en de rap-
portering erover door SMALS aan de directie van de RSZ.

2.2.1 Toepassingsgerichte controles
Toepassingsgerichte controles zijn controles die zijn geïntegreerd in de toepassingen van de 
vakgebonden processen. Ze worden uitgevoerd om na te gaan of de verrichtingen inzake gege-
vensverwerking binnen het informaticasysteem gebeuren zoals gepland. Die controles hebben 
meer bepaald betrekking op de volledigheid, de juistheid en de geldigheid van de gegevens.

De geselecteerde toepassingsgerichte controles hebben betrekking op de procedures in ver-
band met de identificatiegegevens (werkgevers/mandatarissen/werknemers) en op de pro-
cedures voor het opsporen van laattijdig ingediende en/of verkeerde aangiften.

Identificatiegegevens
De audit stelt dat de RSZ de procedures voor het identificeren van de werkgevers beheerst. Wat 
de identificatie van de mandatarissen en de werknemers betreft, stelt de gekozen oplossing 
de RSZ in staat de inhoud van het systeem en de administratieve functies ervan te beheersen.

Opsporing van laattijdig ingediende en/of verkeerde aangiften
De controlediensten van de RSZ zijn technisch in staat om aangiften in te vullen of op te 
stellen via de toepassing Odysseus en ze maken van die mogelijkheid gebruik.

Er bestaan procedures om fouten op te sporen, ze aan de betrokkenen te melden en te cor-
rigeren. Dat alles is gestandaardiseerd en gedocumenteerd en communicatie en opleiding 
zijn gewaarborgd. De processen moeten verplicht worden toegepast. De RSZ volgt en meet 
de toepassing van de maatregelen en treedt corrigerend op indien nodig. De processen 
worden constant verbeterd.

2.2.2 Algemene controles
De algemene controles zijn basiscontroles die worden uitgevoerd op alle activiteiten van de 
IT-diensten, zoals de beveiliging, de exploitatie of de ontwikkeling van een systeem. Aan 
de hand van die controles kan men nagaan of het systeem in het algemeen naar behoren 
functioneert. De algemene controles zijn bepalend voor de betrouwbaarheid van de toepas-
singsgerichte controles (2.2.1).

De geselecteerde algemene controles hebben betrekking op de testprocessen in de simu-
latieomgeving waarover de erkende sociale secretariaten beschikken, op het incident ma-
nagement en het crisisbeheer, en op het bewaren van gegevens.

Simulatieomgeving
Bij het testen van de aanpassingen die elk trimester in het DMFA-systeem worden aange-
bracht, krijgt een groep van erkende sociale secretariaten de beschikking over een simu-
latieomgeving om hun eigen IT-systemen op punt te stellen en de gebruiksvriendelijkheid 
van de aangepaste systemen te beoordelen. De sociale secretariaten stappen op vrijwillige 
basis in de testgroep.

De audit wijst uit dat dit proces niet door de RSZ wordt aangestuurd, maar door SMALS, die 
de RSZ geen formele feedback geeft daarover.
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Het Rekenhof is van oordeel dat de RSZ formeel zou moeten weten welke erkende sociale 
secretariaten deel uitmaken van de groep die meewerkt aan de tests in de simulatieomge-
ving en zou moeten worden geïnformeerd over de resultaten van die tests.

Incident management en crisisbeheer
Bij technische incidenten hanteert SMALS eenzelfde procedure voor alle IT-systemen in 
het portaal van de sociale zekerheid.

De procedure in kwestie staat enkel beschreven in de bijlagen bij de SLA Odysseus. Ze definieert 
de prioriteiten en de normen voor het oplossen van incidenten met gedefinieerde indicatoren211.

Voor geen enkel systeem is echter voorzien in een rapportering over die indicatoren.

De andere SLA’s in verband met de DMFA-applicaties bepalen louter dat vragen om dienst-
verlening in verband met incidenten aan Eranova moeten worden gericht. Eranova is de 
helpdesk van SMALS en zal, indien nodig, de zaak doorsturen binnen SMALS.

De procedure voor incident management bepaalt dat er moet worden gerapporteerd tijdens de 
maandelijkse service meetings. De notulen van die meetings bevestigen dat dat effectief gebeurt.

Op basis van de onderzochte documenten beschikt de RSZ voorts niet over procedures om 
een crisis af te handelen die een impact heeft op het DMFA-systeem.

Het Rekenhof beveelt aan:

• de procedure voor de afhandeling van incidenten in alle SLA’s te expliciteren door de 
bijlage bij de SLA Odysseus over incident management uit te breiden tot de andere ap-
plicaties en in de eerste plaats tot de SLA DMFA Management; 

• in de SLA’s te preciseren welke gegevens moeten worden geregistreerd als zich een in-
cident voordoet en hoe die incidenten moeten worden opgelost, en te preciseren dat de 
RSZ toegang moet hebben tot de geregistreerde gegevens;

• ervoor te zorgen dat de RSZ wordt geïnformeerd over de indicatoren die werden gedefi-
nieerd voor het tussenkomen bij incidenten;

• een procedure voor crisissituaties te definiëren en te ontwikkelen.

Bewaring van gegevens
De processen voor het bewaren van gegevens kunnen niet worden onderzocht omdat er bij 
de RSZ geen informatie beschikbaar is.

Het Rekenhof beveelt aan:

• de RSZ te betrekken bij het door SMALS gevoerde beleid voor gegevensopslag;
• SLA’s op te stellen met betrekking tot het beleid voor gegevensopslag;
• tijdens de service meetings te rapporteren over de back-ups en de tests voor gegevensherstel;

211 Voor het DMFA-systeem, bijvoorbeeld:
•  moet de reactietijd in minstens 95 % van de gevallen < 15 minuten bedragen;
•  moet het probleem in minstens 95 % van de gevallen binnen het uur opgelost zijn.
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• bij de opmaak van het volgende Business Continuity Plan, wat geprogrammeerd is in de 
beheersovereenkomst 2013-2015, een beleid voor het classificeren van de gegevens uit te 
bouwen en te bepalen hoe kritiek212 die gegevens zijn.

2.3	 Opvolging	van	het	onderhoud	en	van	de	wijzigingsprocessen	van	de	DMFA
Het onderhoud omvat twee processen:

• Driemaandelijkse aanpassingen als gevolg van de evolutie van de reglementering.
• Dringende aanpassingen - “bugfix” – die nodig zijn als gevolg van problemen in de 

productieomgeving die echt moeten worden opgelost vóór de volgende driemaande-
lijkse periode.

2.3.1 Driemaandelijkse aanpassingen
De reglementering op de sociale bijdragen verandert voortdurend en het DMFA-systeem 
moet dus regelmatig worden aangepast aan die wijzigingen. De RSZ volgt daarvoor het 
ritme van de kwartaalaangiften. Die driemaandelijkse aanpassingen volgen een gestructu-
reerd proces en een gedetailleerd tijdschema, en de coördinatie van de ontwerpwijzigingen 
is in handen van de dienst Bijzondere Toepassingen (DBT).

Procesanalyse
Elke gebruiker kan zijn behoeften kenbaar maken voor de trimestriële wijziging en hij 
wordt geïnformeerd in hoeverre met die behoeften rekening is gehouden. Er wordt syste-
matisch geanalyseerd welke impact een vraag tot wijziging heeft op het hele systeem en de 
RSZ moet zijn formeel akkoord geven voor die wijzigingen.

Uit de audit is gebleken dat het wijzigingsproces werkt en repetitief is, maar het Rekenhof 
heeft niettemin vastgesteld dat het niet is geformaliseerd en gedocumenteerd. Anderzijds 
is er bij de RSZ geen projectleider aangesteld en wordt de functie in de feiten door de DBT 
uitgeoefend.

Het Rekenhof formuleert bijgevolg de aanbeveling om voor de wijzigingsprocedure formele 
regels uit te schrijven en deze te documenteren en bij de DBT formeel een projectleider aan 
te wijzen.

Door SMALS en de RSZ uitgevoerde tests
SMALS voert de eigenlijke programmering van de wijzigingen uit in een ontwikkelomge-
ving, waarna ze een reeks tests213 uitvoert. Die controleverrichtingen behelzen ook non-
regressiontests waarmee men zich ervan kan vergewissen dat het systeem correct werkt 
nadat de wijzigingen zijn ingevoerd. De twee communicatiekanalen (batch, web) en de toe-
passing Odysseus worden getest.

212 Hoeveel gevaar informatie kan lopen in verhouding tot een veiligheidscriterium (bv. vertrouwelijkheid, beschik-
baarheid enz.).

213 Het gaat om vier soorten tests:
 1) unit tests, waarbij elke module van het programma apart wordt getest;
 2) integratietests, waarbij elke module van het programma wordt getest in interactie met de andere;
 3) systeemtests, waarbij het systeem in zijn geheel wordt getest op de coherentie ervan;
 4) interne acceptatietests, waarbij SMALS nagaat of het product aan user acceptance tests kan worden onderworpen.
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SMALS schrijft de scenario’s, en voert ze daarna uit om ze tot slot te analyseren, waarna ze 
de RSZ een beknopt verslag van de tests en de resultaten ervan bezorgt.

Als SMALS van oordeel is dat de geprogrammeerde wijzigingen aan de RSZ kunnen worden 
bezorgd, opent ze twee extra testomgevingen:

• een acceptatieomgeving, waarin de medewerkers van de DBT zelf tests kunnen uitvoeren;
• een simulatieomgeving waarin de groep van de erkende sociale secretariaten de wijzi-

gingen kan testen214.

De DBT kan in de laatste maand van het kwartaal zelf user acceptance tests uitvoeren, 
maar deze worden enkel toegepast op het webkanaal (toepassing voor de werkgevers) en 
op de toepassing Odysseus (toepassing voor de personeelsleden van de RSZ). De RSZ voert 
geen tests uit op het batchkanaal, terwijl via dat kanaal juist de meeste aangiften worden 
ingediend. Het Rekenhof formuleert bijgevolg de aanbeveling om de RSZ te betrekken bij 
de tests met betrekking tot dat laatste kanaal.

Die user acceptance tests verlopen niet volgens een formele procedure en er is geen ge-
documenteerd mechanisme om te garanderen dat de tests alle eisen aftoetsen. De DBT 
heeft onvoldoende interne technische competenties om tests uit te werken en testomge-
vingspecifieke eisen te formuleren. De dienst selecteert de uit te voeren tests uit een lijst 
van 200 tests.

De DBT beschikt ook niet over een eigen systeem om de technische tests te formaliseren en 
te documenteren. De personeelsleden rapporteren over de testresultaten in een rekenblad 
(testplanning). Niet-overtuigende tests worden gedocumenteerd in een informaticasys-
teem (Jira)215 dat door SMALS ter beschikking wordt gesteld, waarbij deze laatste de proble-
men aanpakt en de DBT de tests opnieuw uitvoert. Deze procedure wordt telkens opnieuw 
doorlopen totdat alle testresultaten goed zijn. De DBT krijgt enkel tijdens de periode van 
de acceptatietest rechtstreeks toegang tot Jira. Wanneer zich een probleem216 voordoet in de 
productieomgeving moet hij de helpdesk Eranova contacteren.

De RSZ neemt aangepaste applicaties pas in gebruik nadat het welslagen van de acceptatie- 
en valideringstests is vastgesteld door de algemene directie Identificatie en Controle van de 
Aangiften, waarvan de DBT deel uitmaakt.

Het Rekenhof beveelt aan:

• de uitvoering van de tests van SMALS op te nemen in een passende SLA om de proces-
sen voor technische tests te formaliseren en te documenteren, en om te verzekeren dat 
de RSZ wordt geïnformeerd en zijn akkoord heeft gegeven, meer bepaald in verband met 
het batchkanaal;

214 Cf. supra: de testprocedures in de simulatieomgeving ter beschikking van de erkende sociale secretariaten. 
215 Jira is een gegevensbank waarin onder meer test- en incidentsignalementen worden geregistreerd, evenals de uit-

gevoerde verrichtingen. De registraties worden doorlopend genummerd en aangevuld met de vermelding welke 
verrichting SMALS heeft uitgevoerd. 

216 Waarvan ze op de hoogte werd gebracht door een medewerker van de RSZ of door een telefoontje van een werk-
gever - bijvoorbeeld een server die niet meer reageert of performantieproblemen. 
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• een medewerker aan te trekken voor de DBT die competent is inzake testomgevingen en 
de uitwerking van tests;

• de user acceptance tests die de DBT uitvoert, te formaliseren en te documenteren;
• documentatiebeheer te implementeren om door de DBT uitgevoerde tests en de resulta-

ten ervan te archiveren.

2.3.2	 Dringende	aanpassingen	(Bugfix)
Dringende aanpassingen zijn nodig als gevolg van problemen in de productieomgeving die 
moeten worden opgelost vóór de volgende driemaandelijkse aanpassing.

In de verslagen van de service meetings die naar aanleiding van de audit werden geraad-
pleegd, worden geen dergelijke incidenten gemeld. Er kon dus niet worden nagegaan of de 
aanpassingen effectief door de RSZ worden goedgekeurd, en evenmin of de glossaria en de 
andere documentatie wordt bijgewerkt.

Het Rekenhof beveelt aan:

• het formele engagement van SMALS te krijgen dat alle dringende correctieaanpassingen 
worden geregistreerd en systematisch aan de RSZ worden gemeld;

• de formele verzekering te krijgen dat alle uitgevoerde dringende aanpassingen worden 
gedocumenteerd en dat alle documentatie voor de gebruikers en de RSZ in dat kader 
wordt bijgewerkt.

3	 Conclusies	en	aanbevelingen

De RSZ heeft de IT-processen van de DMFA effectief onder controle. Hij werkt samen met 
SMALS aan het beheer en aan de ontwikkeling van het systeem, hij wordt op de hoogte 
gehouden van de werking ervan.

De RSZ is de stuwende kracht achter het evolutieve onderhoud en heeft methodes ontwik-
keld om het systeem continu te verbeteren.

Toch zou de RSZ de processen die hij toepast, moeten formaliseren, standaardiseren en 
documenteren.

Zo bestaat er geen schriftelijke, gestandaardiseerde en gedocumenteerde procedure die 
de aanmaak en herziening van SLA’s beschrijft, terwijl in die documenten de respectieve 
rechten en verplichtingen van de RSZ en zijn IT-leverancier zijn vervat. De documenten 
beschrijven ook de controles die op de systemen worden uitgevoerd en hoe daarover wordt 
gerapporteerd. Deze SLA’s zouden bovendien effectief in voege moeten zijn van zodra de 
applicaties in gebruik worden genomen.

Elke SLA zou de procedure voor incident management moeten beschrijven. Er moet een 
beleid voor crisisbeheer komen en er moet een continuïteitsplan worden opgesteld.

De procedures voor het melden van incidenten via Eranova moeten worden vastgelegd in 
geformaliseerde en gedocumenteerde overeenkomsten.
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Er is nood aan een SLA over het beleid inzake gegevensopslag, tests voor gegevensherstel en 
de daarbij horende rapportering.

Het proces van het evolutieve onderhoud verloopt in de praktijk vlot, maar moet worden 
geformaliseerd en gedocumenteerd.

Er moeten ook formele overeenkomsten komen voor de tests die SMALS uitvoert, en voor 
de user acceptance tests door de DBT.

4 Antwoord van de RSZ

De RSZ formuleert een aantal technische preciseringen over de DMFA-applicaties en de 
manier waarop die functioneren.

Het Rekenhof neemt nota van het feit dat er een formeel valideringsproces aan de gang is 
voor een Service Level Management over de opstelling en aanpassing van SLA’s, en dat de 
RSZ de intentie heeft een Service Maintenance Agreement in te voeren over het beleid in-
zake incident management.

RVA: Dienstencheques: wijzigingen wetgeving
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RVA: Dienstencheques: 
wijzigingen in de wetgeving 
sinds de audit van 2009
Het dienstenchequesysteem is sinds 2004, afgaande op het aantal erkende ondernemin-
gen (2.711 in 2011) en het aantal gecreëerde jobs (150.000 werknemers), een succesverhaal. In 
2009 bracht het Rekenhof de leemten van dat systeem op het vlak van de kwaliteit van de gecre-
eerde jobs onder de aandacht en wees het op de risico’s van frauduleus gebruik. Sindsdien zijn 
de wetgeving en reglementering gewijzigd. De ondernemingen moeten voldoen aan striktere 
voorwaarden op het vlak van solvabiliteit en integriteit om te worden erkend. De gecreëerde 
banen moeten ook stabieler zijn. Contracten van onbepaalde duur en met een arbeidstijd van 
minstens één derde voltijdse betrekking zijn globaal de norm geworden. Om de financiële druk 
te verminderen van dit voor de Staat dure systeem (1,6 miljard euro in 2012) werd de nominale 
waarde van de dienstencheque verhoogd en het jaarlijkse aantal cheques dat mag worden ge-
bruikt verlaagd.

1 Context

Het Rekenhof publiceerde in januari 2009 een verslag met de titel Dienstencheques, kostprijs 
en beheer217 waarvan de aanbevelingen betrekking hadden op de erkenning en de controle 
van de dienstenchequeondernemingen, de sancties in geval van inbreuken, de bescherming 
van de werknemers en de financiering van het systeem.

In het huidige artikel beschrijft het Rekenhof de wijzigingen die sindsdien in de wetgeving 
en de reglementering werden doorgevoerd, in het licht van zijn voornaamste aanbevelingen 
van 2009.

2 Strengere erkenningsvoorwaarden

Een onderneming die in het kader van dienstencheques wil werken, moet bij de adviescom-
missie erkenningen (RVA) een erkenning vragen. De minister van Werk kent deze toe na 
advies van de commissie.

Het Rekenhof kwam in 2009 tot de vaststelling dat de adviescommissie erkenningen enkel con-
troleerde of de vereiste documenten aanwezig waren en of de bij de erkenningsaanvraag ge-
voegde stukken authentiek waren. Slechts twee erkenningsaanvragen waren destijds geweigerd.

Het aantal erkende ondernemingen is sinds de audit van 2009 geleidelijk aan gestabiliseerd.

217 Rekenhof, Dienstencheques – Kostprijs en beheer, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, ja-
nuari 2009 (goedgekeurd op 23 december 2008), 86 p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be
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Evolutie erkende ondernemingen 2009-2012

Bron: FOD Werkgelegenheid (Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en 
-banen, rapport van Idea Consult)

De wetgeving legt sinds 2009 strengere voorwaarden op om de erkenning te krijgen en 
heeft meer mogelijkheden ingebouwd om de erkenning in te trekken. Die wijzigingen lei-
den ertoe dat de sector van de dienstencheques professioneler wordt, zoals het Rekenhof 
had aanbevolen.

2.1	 Afzonderlijke	registratie	van	de	dienstenchequeactiviteiten	en	ondernemingsplan
De wetgever had al in de initiële versie van de wet van 20 juli 2001218 vastgelegd dat on-
dernemingen die zowel dienstenchequeactiviteiten als andere activiteiten ontplooien, een 
“afdeling sui generis” moesten oprichten om hun dienstenchequeactiviteiten afzonderlijk 
te registreren.

Het Rekenhof had in 2009 aanbevolen de ondernemingen te verplichten een afzonderlijke 
boekhouding te voeren voor die afdeling, iets waarin noch de wet noch het koninklijk uit-
voeringsbesluit had voorzien.

Sinds 1 juli 2012 is die afzonderlijke boekhouding verplicht volgens de nieuwe reglementaire 
bepalingen.

Het Rekenhof had ook opgemerkt dat enkel de ondernemingen in oprichting een financieel 
plan moesten opstellen in het kader van hun erkenningsaanvraag. Bij onderzoek bleken die 
documenten bovendien heel beknopt te zijn en kon de erkenningscommissie zich op basis 
van die documenten niet uitspreken over de leefbaarheid van de onderneming.

218 Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen.
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De nieuwe reglementaire bepalingen hebben deze verplichting vanaf 1 juli 2012 uitgebreid 
naar alle ondernemingen die een erkenning vragen. Het ondernemingsplan moet door een 
erkende boekhouder, een erkende boekhouder-fiscalist of een accountant zijn goedgekeurd.

2.2 Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
Het Rekenhof had vastgesteld dat er in bepaalde erkende categorieën van ondernemingen 
heel veel arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur waren (in het bijzonder bij de uit-
zendfirma’s) en dat de gemiddelde arbeidsduur van dienstenchequewerknemers heel vaak 
minder bedroeg dan de opgelegde arbeidstijd van minstens een derde voltijdse betrekking, 
hetzij minder dan 600 uren per jaar. Die bevindingen strookten niet met de doelstelling om 
kwaliteitsjobs te promoten.

Toen de audit werd uitgevoerd, maakte het systeem een onderscheid tussen twee soorten 
dienstenchequewerknemers, namelijk de werknemers die sociale uitkeringen genieten en 
de werknemers die deze niet genieten. Dat onderscheid had zowel gevolgen voor de arbeids-
overeenkomst als voor de arbeidstijd. Voor de categorie werknemers zonder sociale uitke-
ringen kon de werkgever drie maanden lang afwijken van de verplichting om een arbeids-
overeenkomst te sluiten voor minstens een derde van een voltijdse betrekking en moest hij 
ook de verplichting van arbeidsperiodes van minimum drie uur niet naleven. Voor werkne-
mers die sociale uitkeringen genieten, kon de werkgever gedurende zes maanden afwijken 
van de verplichting om een arbeidsovereenkomst voor minstens een derde van een voltijdse 
betrekking te sluiten, maar moest hij de minimale arbeidstijd van drie uur in acht nemen.

Om de zaken te vereenvoudigen, maar ook om de erkenning te verstrengen op het vlak 
van de arbeidsovereenkomst en de arbeidstijd, is het onderscheid tussen die twee werkne-
merscategorieën sinds 1 september 2009 opgeheven. Gedurende drie maanden is de werk-
gever vrijgesteld van de verplichting om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
aan te bieden aan werknemers waarmee hij achtereenvolgens arbeidsovereenkomsten van 
bepaalde duur heeft gesloten. De termijn begint te lopen vanaf de dag van de eerste DMFA-
aangifte voorafgaand aan de tewerkstelling. In de loop van die periode van drie maanden 
mag het stelsel van deeltijds werk waarop de arbeidsovereenkomst betrekking heeft lager 
liggen dan een derde van een voltijdse betrekking. Wel moet de minimumduur van drie uur 
voor de arbeidsperiodes in acht worden genomen.

Het nieuwe van de maatregel bestaat erin dat alle dienstenchequewerknemers die pres-
taties leveren in het kader van een arbeidsovereenkomst bij eenzelfde werkgever, na drie 
maanden ambtshalve een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur krijgen.

In het kader van deze arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is de werkgever verplicht 
om een arbeidsregeling overeen te komen met zijn werknemer. Het kan gaan om een vol-
tijdse of een deeltijds betrekking. De minimumduur per arbeidsperiode is drie uren. De 
regeling kan betrekking hebben op minder dan een derde van een voltijdse job, maar het 
moet om minstens tien uur per week gaan.

Voorts krijgen werknemers die tijdens hun deeltijdse tewerkstelling recht hebben op een 
werkloosheidsuitkering, een leefloon of financiële sociale steun, voorrang voor elke vacante 
betrekking van minstens dertien uren per week.
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2.3	 Sociale	en	fiscale	schulden
Op het ogenblik van de audit mocht een onderneming geen sociale schulden (achterstal-
lige sociale bijdragen en achterstallige belastingen) hebben. Zij moest dit bevestigen in een 
verklaring op eer, die later niet meer werd gecontroleerd.

Vanaf 1 september 2010 bepaalt een wijziging in de reglementering dat de erkenning van 
dienstencheque-onderneming kan worden ingetrokken of geweigerd als de onderneming 
weigert de onterecht ontvangen bedragen van de federale tegemoetkoming aan de RVA 
terug te betalen (fraude met dienstencheques). Achterstallige belastingen en bijdragen en 
ook achterstallige betalingen van bedragen die de RVA terugvordert, worden sindsdien be-
schouwd als een overtreding van de erkenningsvoorwaarden.

Om erkend te worden, mocht een onderneming op 24 december 2012 geen achterstallige 
belastingen, bijdragen of terugvorderingen door de RVA meer hebben. Er wordt wel reke-
ning gehouden met de schulden waarvoor een aanzuiveringsplan bestaat dat wordt nage-
leefd en met schulden van minder dan 2.500 euro. De wetgever heeft dus een einde gesteld 
aan deze twee uitzonderingen bij het verkrijgen van een erkenning.

Voortaan kan de erkenning ambtshalve worden ingetrokken als er achterstallen zijn, be-
halve voor ondernemingen waarvan de sociale en fiscale schulden lager zijn dan 2.500 euro 
of die hun aanzuiveringsplan in acht nemen. In die gevallen gebeurt de intrekking niet 
automatisch en wordt het advies gevraagd van de adviescommissie erkenningen inzake 
dienstencheques. Als de commissie het bestaan van schulden inroept als reden voor de 
intrekking, trekt de minister van Werk de erkenning van de onderneming in.

Het formulier om een erkenning bij de adviescommissie aan te vragen, werd eveneens ge-
wijzigd en omvat nu bijlagen in verband met de sociale en fiscale schulden die door de RSZ 
en de FOD Financiën moeten worden ingevuld.

2.4 Faillissement
Overeenkomstig de initiële wet van 2001 moest de dienstenchequeonderneming zich ertoe 
verbinden geen natuurlijke personen als verantwoordelijken te hebben die:

• als gefailleerde het recht hebben verloren om verantwoordelijke functies uit te oefenen219;
• in de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk werden verklaard voor de verbintenissen of 

schulden van een failliete vennootschap of waarvoor de rechtbank geen verschoonbaar-
heid heeft uitgesproken;

• in de afgelopen drie jaar betrokken waren bij een faillissement of een gelijkaardige operatie.

Deze laatste reden om de erkenning in te trekken werd vanaf december 2012 uitgebreid tot 
de rechtspersonen en is voortaan op de dienstenchequeonderneming zelf van toepassing.

Als de onderneming en het management de erkenningsvoorwaarde inzake faillissement 
niet vervullen, kan de erkenning voortaan ambtshalve worden ingetrokken.

219 koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en 
gefailleerden.
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2.5 Informatiesessie
Om aan sancties te ontsnappen voerden heel wat ondernemingen aan dat ze niet op de 
hoogte waren van de reglementering. Sinds 19 juli 2011 moeten ondernemingen hebben 
deelgenomen aan de informatiesessie die door de RVA wordt georganiseerd om te kunnen 
worden erkend. Die opleiding handelt onder meer over de boekhouding en het manage-
ment. Ook voor ondernemingen die vóór die datum werden opgericht, geldt die verplich-
ting.

2.6 Borgstelling
Ondernemingen die vanaf 24 december 2012 in het dienstenchequesysteem gestapt zijn, 
moeten uiterlijk op de datum waarop ze de erkenning aanvragen een borg van 25.000 euro 
storten op een rekening van de RVA. Het bedrag van die borg kan worden gebruikt als de 
onderneming haar erkenning verliest of failliet gaat en er nog sociale of fiscale schulden 
moeten worden betaald. De borg zal dan achtereenvolgens worden gebruikt ter aanzuive-
ring van de achterstallige sociale bijdragen, de aan de RVA verschuldigde achterstallen en 
tot slot de achterstallige belastingen.

3 Controles en sancties

Het Rekenhof had in 2009 leemten vastgesteld in de controle van het dienstenchequesys-
teem en gewaarschuwd voor risico’s op frauduleus gebruik van het systeem.

In 2011 heeft de wetgever nieuwe bepalingen goedgekeurd om strengere controles te voeren 
in het dienstenchequesysteem en de fraude te bestrijden.

Daarnaast bepaalde de wetgever dat de inbreuken en fraudes in het dienstenchequesysteem 
zullen worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het sociaal strafwetboek.

Het Rekenhof was in 2009 daarover van oordeel dat het wenselijk was niet enkel de finan-
ciële tegemoetkoming van de Staat terug te vorderen en de erkenning in te trekken, maar 
ook te voorzien in een reeks administratieve boetes die in verhouding staan tot de ernst van 
de inbreuken.

Dat is nu het geval aangezien de wetgever in het sociaal strafwetboek220 voorzien heeft in 
een reeks oplopende sancties ter bestraffing van de inbreuken en fraudes in het diensten-
chequesysteem.

3.1 Controle op de werkzaamheden van de onderneming
In zijn audit in 2009 had het Rekenhof situaties aangehaald waarin dienstenchequeonder-
nemingen niet handelden overeenkomstig de reglementering. Zo wees het op het risico dat 
dienstenchequewerknemers werden gebruikt voor werkzaamheden die niet binnen het ka-
der van de reglementering vielen (industriële schoonmaak, maaltijden en schoonmaak in 
rusthuizen, verwarring commerciële ruimtes/privéwoningen...). Het maakte ook gewag van 
de mogelijkheid dat meer dienstencheques werden gebruikt dan er uren werden gepresteerd.

220 In het sociaal strafwetboek is een afdeling (3/1, artikel 177/1) “De dienstencheques” ingevoegd door de program-
mawet van 22 juni 2012.
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In 2011 wilde de wetgever dergelijke misbruiken een halt toeroepen. Voortaan kan het uit-
giftebedrijf de terugbetalingen aan de dienstenchequeonderneming onderbreken of het be-
drag ervan verminderen.

Naargelang de ernst van de inbreuk kan de RVA immers sinds 19 juli 2011 twee soorten sanc-
ties toepassen. Bij een gewone inbreuk recupereert de RVA de tussenkomst van de Staat in 
de kostprijs van de dienstencheque en bij een ernstige inbreuk recupereert hij het bedrag 
van de aankoop van de dienstencheques én de tussenkomst van de Staat erin.

Zo kan de RVA, als de werken die met dienstencheques werden betaald niet binnen de 
wettelijke en reglementaire voorwaarden werden uitgevoerd, het uitgiftebedrijf opdracht 
geven de tussenkomst van de Staat voor die onderneming met vijf euro te verminderen.

Bij een ernstige inbreuk kan de RVA de onderneming die dienstencheques uitgeeft verbie-
den de totale tussenkomst van de Staat alsook de aankoopprijs van een dienstencheque 
door de gebruiker aan de onderneming te betalen.

Worden beschouwd als ernstige inbreuken:

• een inbreuk gepleegd door de onderneming, strafbaar met een sanctie van niveau 4 en 
opgetekend in een proces-verbaal221;

• de indiening van ten onrechte ontvangen dienstencheques bij de uitgifteonderneming;
• de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten zonder werkvergunning;
• duidelijke vormen van fraude.

3.2 Niet-naleving van de erkenningsvoorwaarden
Bij niet-naleving van de erkenningsvoorwaarden geldt er een sanctieregeling die vergelijk-
baar is met deze beschreven in punt 3.1.

Als de onderneming niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, houdt de RVA een 
deel van de tussenkomst van de federale Staat in de kosten van de dienstencheques in. Bij 
een ernstige inbreuk houdt hij het aankoopbedrag van de dienstencheque in alsook de vol-
ledige staatstussenkomst.

3.3	 Medeplichtigheid	van	een	gebruiker	aan	een	inbreuk	van	de	onderneming
Een dienstenchequegebruiker die bewust heeft meegewerkt aan een inbreuk door een on-
derneming die door de daarvoor bevoegde inspectiediensten werd vastgesteld, moet de 
staatstussenkomst in de kostprijs van de dienstencheques die hij gekregen heeft en waar-
voor een inbreuk werd vastgesteld, aan de RVA terugbetalen.

3.4	 Rusthuizen
Om ook een antwoord te bieden op het frauduleus gebruik van dienstencheques in de rust-
huizen werd de definitie van thuiszorg gepreciseerd. Sinds juli 2010 worden de prestaties 
voor een particulier die is gehuisvest in een collectieve verblijfsinstelling die bepaalde dien-

221 Zoals bepaald in artikel 177/1, § 1e, van het sociaal strafwetboek of wegens het niet verstrekken of weigeren te 
verstrekken van inlichtingen bepaald in artikel 233, § 1, 2°, van het sociaal strafwetboek of wegens oplichting zoals 
bepaald in artikel 235 van het sociaal strafwetboek.
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sten voor hem verricht, niet meer beschouwd als activiteiten aan het thuisadres van de 
gebruiker.

4 Financiële beheersing van het systeem

De noodzaak om de stijgende uitgaven van het systeem in de hand te houden, zoals aange-
stipt in de initiële audit, wordt bevestigd door de belangrijke financiële tussenkomst van de 
Staat in de dienstenchequesector (1,6 miljard euro in 2012). Momenteel is de reglementering 
enkel gewijzigd wat betreft de kostprijs van een dienstencheque voor de gebruiker en het 
maximumaantal dienstencheques dat mag worden gebruikt.

4.1	 Opvolging	van	de	financiële	toestand	van	de	sector
Naar aanleiding van de audit heeft de wetgever vanaf 2009 voorzien in een opvolging van 
de financiële toestand van de sector en van de erkende ondernemingen.

Het Rekenhof formuleerde de aanbeveling om de ruilwaarde van dienstencheques regelma-
tig te evalueren op basis van een kritische analyse van de verschillende kostenstructuren 
in de erkende ondernemingen. Het had immers onderstreept dat de winstmarges van de 
dienstenchequeondernemingen zouden kunnen variëren naargelang de rechtsvorm van de 
ondernemingen en eveneens op grond van de overheidssteun voor de werkgelegenheid.

Het Rekenhof stelde voor de gegevens van de Nationale Bank (handelsondernemingen, 
vzw’s) te gebruiken alsook de overzending van de jaarrekeningen aan de gewestadministra-
ties (inschakelingsondernemingen) om het dienstenchequesysteem financieel te evalueren.

De ruilwaarde werd tot nu toe nog niet geëvalueerd. In het licht van het groeiend aantal 
faillissementen in die sector heeft de minister van Werk in de commissie voor de Sociale 
Zaken222 aangekondigd dat een studie over de rendabiliteit van de dienstenchequeonderne-
mingen zou worden uitgevoerd in het kader van het evaluatieverslag van de dienstenche-
ques 2012.

4.2	 Vastleggen	van	de	ruilwaarde	van	dienstencheques
In de initiële wet bestaat de ruilwaarde van dienstencheques uit twee componenten: de 
nominale waarde van de dienstencheque, d.w.z. de aankoopprijs die de gebruiker betaalt, 
en de tussenkomst van de Staat in de kostprijs van het stelsel.

In de nieuwe bepalingen van december 2012 staat dat de nominale waarde van een cheque 
kan worden vastgelegd bij koninklijk besluit en kan variëren naargelang van de aard van 
de buurtwerken en –diensten en het aantal cheques dat per jaar wordt gebruikt. Die bepa-
lingen voorzien ook in de mogelijkheid om een derde component te laten meespelen bij de 
ruilwaarde, namelijk een aanvullende tegemoetkoming gefinancierd door de Staat. Bedoe-
ling is om de erkende ondernemingen ertoe aan te zetten stabiele en kwaliteitsvolle jobs 
aan dienstenchequewerknemers te bieden. Het gaat hier om een eerste verankering in de 
wet van een variatie in de ruilwaarde van de dienstencheques.

222 kamer, 25 juni 2013, cRABV 53 cOM 784.
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4.3	 Aankoopprijs	en	maximumaantal	per	gebruiker
Het Rekenhof was in 2009 van oordeel dat de aankoopprijs die de gebruikers voor diensten-
cheques betaalden, jaarlijks moest worden vastgesteld in het licht van een strikt budgettair 
kader en op basis van een performante evaluatie van het dienstenchequeverbruik.

Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de aankoopprijs per dienstencheque 8,50 euro voor de eerste 
400 dienstencheques die per kalenderjaar worden aangekocht en 9,50 euro voor de volgende 
100 dienstencheques. Een gebruiker kan immers maximum 500 dienstencheques per jaar 
aankopen. Dat maximumaantal per jaar en per gebruiker wordt opgetrokken tot 2.000 voor 
gehandicapten, ouders van een minderjarige gehandicapte en eenoudergezinnen.

4.4 Kwaliteitscharter
De wetgever bepaalde in 2009 dat een kwaliteitscharter voor dienstenchequeondernemin-
gen kan worden gedefinieerd bij koninklijk besluit. Volgens de parlementaire werkzaam-
heden moet dat kwaliteitscharter de arbeidsvoorwaarden van de werknemers verbeteren 
en de respectieve verplichtingen van ondernemingen en gebruikers preciseren. Met deze 
maatregel wil de wetgever zowel de werknemer als de gebruiker van dienstencheques be-
schermen.

Op datum van de afsluiting van dit artikel, is het koninklijk besluit dat dat kwaliteitschar-
ter vastlegt, nog niet gepubliceerd.

5	 Conclusies

Het dienstenchequesysteem dat is ontstaan uit de wil om banen te creëren en tegemoet 
te komen aan de behoeften van de particulieren om verschillende huishoudelijke taken te 
vervullen, kende heel snel succes.

Het aantal erkende ondernemingen is progressief toegenomen en het aantal gecreëerde 
banen, voornamelijk voor laag gekwalificeerde personen, behaalde de doelstelling van 
150.000 werknemers.

De audit van het Rekenhof in 2009 bracht de tekortkomingen aan het licht van een systeem 
dat slachtoffer is van zijn eigen succes. Sindsdien werden de wet en het besluit betreffende 
de dienstencheques permanent aangepast om het frauduleus gebruik van dienstencheques 
en de lage kwaliteit van de gecreëerde banen tegen te gaan. De wijzigingen leidden tot een 
grotere professionalisering van de ondernemingen. Er gelden striktere erkenningsvoor-
waarden voor ondernemingen die in de dienstenchequesector willen werken en het statuut 
van dienstenchequewerknemer is beter beschermd door dwingende maatregelen voor de 
ondernemingen op het vlak van arbeidsovereenkomsten, arbeidstijd, werkomgeving en op-
leiding.

Die evolutie moet worden voortgezet. De wet heeft immers nieuwe principes verankerd die 
nog niet in de reglementering zijn vertaald. Zo is er de opvolging van de financiële toestand 
van het systeem en de variatie in de nominale waarde van een dienstencheque naargelang 
van de activiteiten en door een aanvullende tegemoetkoming. Voor het voortbestaan van 
het systeem is het noodzakelijk dat de financiële toestand van het dienstenchequesysteem 



RVA: DIEnSTEncHEqUES: WIJZIGInGEn WETGEVInG / 153

kritisch wordt geanalyseerd. De kosten van dat beleid moeten immers worden bekeken in 
het licht van de initiële doelstellingen van het systeem en van het begrotingsevenwicht.

Voorts is er nog geen werk gemaakt van het kwaliteitscharter van de dienstenchequeonder-
nemingen dat zowel voor de gebruikers als voor de werknemers een garantie zou betekenen.
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RSZ: Detachering van 
werknemers in het kader van 
de Europese regelgeving
Steeds meer worden werknemers binnen de Europese Unie gedetacheerd. De detachering past 
binnen het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van personen en van kapitalen. Een 
gedetacheerde werknemer blijft onder bepaalde voorwaarden vallen onder de sociale zekerheid 
van zijn lidstaat van oorsprong (de detachering mag niet langer dan 24 maanden duren, er 
moet een organieke band blijven met een werkgever die hoofdzakelijk actief is in het land van 
oorsprong…).

De Belgische sociale-inspectiediensten worden geconfronteerd met problemen van sociale 
fraude, deloyale concurrentie en niet-aangegeven werk. Ze kunnen de geldigheid van de de-
tachering controleren aan de hand van een A1-formulier dat de gedetacheerde werknemer in 
principe in zijn bezit moet hebben. Dat formulier bewijst dat de werknemer onderworpen is 
aan de sociale zekerheid van het land van oorsprong. Bij verdachte gevallen of bij fraude kun-
nen echter alleen de instellingen van het land van oorsprong de geldigheid en de authenticiteit 
van het formulier betwisten. De controles hangen dus af van hun goede wil. Ze zijn daardoor 
lang en vaak erg complex.

De betwistingsprocedure van A1-formulieren waarbij onregelmatigheden worden vermoed is 
het enige wettelijke middel om valse detacheringen te bestrijden. De inspectiediensten moeten 
ze systematisch gebruiken en zo nodig, als de instellingen van het land van oorsprong niet echt 
willen samenwerken, in beroep gaan bij de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van 
de Socialezekerheidsstelsels.

1 Context

De detachering van werknemers binnen de lidstaten van de Europese Unie is een van de 
grondprincipes van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie223, te weten 
het vrije verkeer van personen en van kapitalen en het vrij verrichten van diensten.

1.1	 Europese	regelgeving

1.1.1 Principe van de van toepassing zijnde regelgeving
Volgens de Europese regelgeving is wie een al dan niet bezoldigde activiteit beoefent in een 
EU-lidstaat onderworpen aan de wetgeving van die lidstaat. Dat principe wordt aangeduid 
als de lex loci laboris.

223 Verdrag van Lissabon, in werking getreden op 1 december 2009.
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In het socialezekerheidsrecht heeft de Europese regelgeving224 echter een afwijking op dat 
principe ingevoerd als er sprake is van een tijdelijke detachering van werknemers.

De detachering impliceert dat diegene die binnen een lidstaat een bezoldigde activiteit uit-
oefent voor rekening van een werkgever die daar normaal zijn activiteiten ontplooit, maar 
tijdelijk gedetacheerd wordt naar een andere lidstaat om er voor rekening van diezelfde 
werkgever een opdracht te vervullen, onderworpen blijft aan de wetgeving van zijn land 
van oorsprong.

Die afwijking kwam er in het kader van het principe van de vrijheid van dienstverlening. 
Dat principe verbiedt het opleggen van beperkingen binnen de Europese Unie225 ten aan-
zien van EU-burgers die in een andere lidstaat diensten wensen te presteren.

Op die manier kan de werknemer zijn socialezekerheidsrechten in het land van oorsprong 
behouden en worden administratieve verwikkelingen vermeden voor werknemers die tijde-
lijk in een andere lidstaat werken.

1.1.2 Voorwaarden voor de detachering
Om van de toepasselijke sociale wetgeving te kunnen afwijken, moet de detachering aan 
vijf voorwaarden beantwoorden.

1.1.2.1 De loontrekkende moet vóór de detachering onderworpen zijn aan het socialezeker-
heidssysteem van de lidstaat van oorsprong

Die voorwaarde wordt als vervuld beschouwd als de werknemer sinds minstens één maand 
onderworpen was aan de wetgeving van de lidstaat van oorsprong van de werkgever. Als dat 
minder dan één maand is, is “een beoordeling per geval noodzakelijk, rekening houdende met 
alle factoren die een rol spelen”226.

Zo is het mogelijk dat een werkgever een werknemer enkel en alleen maar in dienst neemt 
met de bedoeling hem te detacheren. Het is echter vereist dat de werknemer, net vóór zijn 
detachering, al onderworpen is aan de wetgeving van de lidstaat waar zijn werkgever ge-
vestigd is227.

224 Artikel 14.1 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen. Die Verordening werd vervangen door Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Artikel 
12 van die Verordening legt de voorwaarden vast waaraan moet worden voldaan om af te wijken van het principe 
van de toepassing van de wet van de plaats waar de arbeid wordt verricht. De toepassingsmodaliteiten van die 
Verordening zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 sep-
tember 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coör-
dinatie van de socialezekerheidsstelsels.

225 Artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
226 Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels, Besluit nr. A2 van 12 juni 2009 be-

treffende de interpretatie van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de wetgeving die van toepassing is op gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die tijdelijk buiten de 
bevoegde lidstaat werken, p. 3.

227 Artikel 14.1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.
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1.1.2.2 De werkgever moet een substantieel deel van zijn activiteiten ontplooien in de lid-
staat van oorsprong 

De werkgever moet gevestigd zijn in het land van oorsprong en daar normaliter zijn werk-
zaamheden verrichten, wil hij in het kader van de Europese regelgeving werknemers kun-
nen detacheren. De uitdrukking “daar zijn werkzaamheden normaliter verrichten” beoogt 
“een werkgever die normaliter op het grondgebied van de lidstaat waar hij is gevestigd sub-
stantiële werkzaamheden verricht die verder gaan dan louter intern beheer”228. Het bestaan 
van substantiële werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van een aantal objectieve 
elementen zoals:

• “de plaats waar de werkgever zijn statutaire zetel en hoofdkantoor heeft;
• het aantal administratieve personeelsleden dat in de lidstaat van vestiging respectievelijk 

de andere lidstaat werkzaam is;
• de plaats waar de gedetacheerde werknemers worden aangeworven en de plaats waar het 

merendeel van de contracten met de klanten wordt gesloten;
• de wetgeving die op de contracten van de onderneming met haar werknemers enerzijds en 

op de contracten met haar klanten anderzijds van toepassing is;
• de omzet die gedurende een voldoende representatieve periode in elk van de betrokken lid-

staten is behaald;
• aantal contracten dat in de uitzendende staat is uitgevoerd”229.

1.1.2.3 De detacherende werkgever en de gedetacheerde werknemer moeten organiek verbon-
den blijven

Tijdens de volledige duur van de detachering moet een organieke band blijven bestaan tus-
sen de werkgever die in dienst neemt en de werknemer230.

Dat betekent dat de werknemer op ieder tijdstip van de detachering onder het gezag van 
zijn werkgever blijft werken. Die organieke band wordt beoordeeld aan de hand van de ele-
menten die het gezag kenmerken. De werkgever is de persoon die de werknemer in dienst 
neemt, die de arbeidsovereenkomst opstelt en ondertekent, die de werknemer kan ontslaan 
of disciplinaire maatregelen tegen hem kan treffen, die de aard van het werk bepaalt dat de 
gedetacheerde werknemer moet uitvoeren, die de hoogte van het loon bepaalt en die dat 
loon uitbetaalt enz.

1.1.2.4 De gedetacheerde werknemer mag niet worden uitgestuurd ter vervanging van een 
andere gedetacheerde werknemer

Deze voorwaarde moet vermijden dat sommige arbeidsplaatsen permanent door gedeta-
cheerde werknemers worden ingevuld.

228 Artikel 14.2 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.

229 Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Besluit nr. A2 van 12 juni 2009 be-
treffende de interpretatie van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de wetgeving die van toepassing is op gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die tijdelijk buiten de 
bevoegde lidstaat werken, p. 3. 

230 Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Besluit nr. A2 van 12 juni 2009 be-
treffende de interpretatie van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de wetgeving die van toepassing is op gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die tijdelijk buiten de 
bevoegde lidstaat werken, p. 1-2.
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1.1.2.5 De detachering mag maximaal 24 maanden duren
De gedetacheerde werknemer blijft aan de wetgeving van zijn land van oorsprong onder-
worpen als de voorziene duur van zijn detachering niet meer dan 24 maanden bedraagt. De 
lidstaten of de instellingen die zij aanwijzen, kunnen in gemeenschappelijk overleg van die 
termijn afwijken en de maximale duur van de onderworpenheid aan de sociale zekerheid in 
het land van oorsprong op vijf jaar brengen.

1.1.3 Onderwerping van de gedetacheerde werknemer aan de sociale zekerheid
Een werknemer blijft tijdens zijn detachering in een andere lidstaat onderworpen aan de 
sociale wetgeving van de lidstaat van oorsprong231.

Een van de formaliteiten voor detachering is dat de lidstaat van oorsprong het A1-formulier 
(het vroegere formulier E 101) moet uitreiken. Dat formulier verklaart dat de werknemer 
tijdens een welbepaalde periode onderworpen blijft aan de wetgeving van de lidstaat van 
oorsprong. Het moet door de werkgever of de werknemer worden aangevraagd bij de be-
voegde instantie van het land van oorsprong.

In het bezit zijn van zo’n formulier is echter geen wezenlijke voorwaarde voor de detache-
ring. Zodra voldaan is aan de reglementaire voorwaarden, zijn de regels voor detachering 
immers van kracht. Zo kan dat formulier bijvoorbeeld uitgereikt worden nadat de werkne-
mer met zijn werkzaamheden is gestart.

Het formulier A1 dat is opgesteld door de instelling van een lidstaat geldt voor de instel-
lingen van andere lidstaten zolang het niet wordt ingetrokken of ongeldig wordt verklaard 
door de lidstaat die het formulier opstelde. Bij twijfels over de geldigheid van een voorge-
legd formulier A1 of over de inhoud ervan, moet de instelling van het land waar de werk-
nemer naar wordt gedetacheerd, de nodige verduidelijkingen vragen aan de instelling die 
het formulier opstelde en het formulier eventueel laten intrekken. Als die twee instanties 
niet tot overeenstemming komen, moeten de bevoegde autoriteiten de zaak aankaarten bij 
de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels van de 
Europese Commissie232. Die Administratieve Commissie is samengesteld uit een vertegen-
woordiger van de regering van iedere lidstaat. Ze heeft tot taak uiteenlopende interpreta-
ties van de bepalingen van de Verordening inzake de coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels op een lijn te brengen.

1.2 Belgische regelgeving

1.2.1 Limosa-melding
Buitenlandse werknemers moeten hun activiteiten in België sinds 1 april 2007233 aangeven 
bij de Belgische autoriteiten. Die verplichte elektronische aangifte wordt de Limosa-melding 
genoemd en geldt voor alle zelfstandigen, stagiairs en loontrekkenden die tijdelijk of deel-
tijds in België komen werken. Die melding geldt dus voor werknemers die in het kader van de 

231 Europese Verordening nr. 883/2004.
232 Artikels 71 tot 75 van voormelde Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 5 van voormelde Verordening (EG) 

nr. 987/2009.
233 Artikels 137 tot 152 van de programmawet (I) van 27 december 2006.
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Europese regelgeving gedetacheerd zijn. De buitenlandse dienstenverstrekkers, zowel zelf-
standigen als werkgevers, moeten die melding vooraf aan de RSZ of aan het RSVZ toesturen.

Voor sommige sectoren of sommige activiteiten hoeft echter geen Limosa-melding te wor-
den ingediend. Dat is zo voor de internationale transportsector (met uitzondering van de 
cabotage234), voor personen die deelnemen aan een wetenschappelijk congres (maximum 
vijf dagen per maand), voor sporters die deelnemen aan internationale sportwedstrijden 
(maximum drie maanden per jaar), voor diplomaten en optredende artiesten (maximum 
21 dagen per trimester).

De Limosa-melding heeft tot doel:

• de buitenlandse activiteiten in België beter te kunnen screenen en controleren;
• betrouwbare statistische informatie te verschaffen over die activiteiten;
• de administratieve rompslomp te vereenvoudigen.

Werkgevers die een Limosa-melding indienen235, hoeven gedurende twaalf maanden be-
paalde Belgische sociale documenten niet bij te houden, zoals een arbeidsreglement en een 
personeelsregister. Ze hoeven evenmin een individuele rekening en een loonafrekening bij 
te houden en op te stellen als ze dergelijke, overeenkomstig hun eigen nationale wetgeving 
opgemaakte documenten kunnen voorleggen. Dat vermijdt dat er een dubbele loonadmi-
nistratie moet worden bijgehouden en maakt de administratieve formaliteiten voor bui-
tenlandse werkgevers een stuk eenvoudiger. Als de detachering langer duurt dan twaalf 
maanden, moeten de sociale documenten wel worden bijgehouden.

Werkgevers en hun aangestelden of mandatarissen die verzaken aan de verplichting om 
een Limosa-melding in te dienen, riskeren strafrechtelijke of administratieve sancties.

Vóór de gedetacheerde zijn activiteiten aanvat, moet de klant of de Belgische opdrachtgever 
controleren of de persoon die bij hem of voor hem komt werken, wel degelijk in het bezit 
is van het Limosa 1-document (ontvangstbewijs van de aangifte). Als de gedetacheerde dat 
document niet kan voorleggen, is de klant of de Belgische opdrachtgever verplicht dat te 
signaleren aan de RSZ. Doet hij dat niet, dan riskeert ook hij vervolging en een boete.

1.2.2 Arbeidsrecht
De referentierichtlijn, ook de Detacheringsrichtlijn genoemd (96/71/EG) is in Belgisch recht 
omgezet door de wet 5 maart 2002236. Die wet stelt dat werkgevers die werknemers naar België 
detacheren bepaalde regels van het Belgische arbeidsrecht in acht moeten nemen. Die regels 
hebben voornamelijk betrekking op de arbeidsduur, de minimale loonschalen, de arbeidsregle-
menten en het bijhouden van sociale documenten. Hierbij gaat het erom de vrijheid van dienst-
verlening te verzoenen met een gedegen bescherming van de gedetacheerde werknemers.

234 Cabotage komt erop neer een land te verlaten met een voertuig en dan herhaaldelijk te laden en te lossen in een 
aangrenzend land, waarna men verplicht moet terugkeren naar het land van oorsprong.

235 Artikels 142, 145 en 148 van voornoemde programmawet.
236 Wet van 5 maart 2002 tot omzetting van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 decem-

ber 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot 
invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen 
die in België werknemers ter beschikking stellen.
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De notie toepasselijk minimumloon is dus de notie die de Belgische wetgever heeft vastge-
legd. De weddentoeslagen die voor de detachering worden toegekend, worden beschouwd 
als een integrerend onderdeel van het minimumloon “voor zover deze niet uitgekeerd wor-
den als vergoeding van daadwerkelijk in verband met de terbeschikkingstelling gemaakte on-
kosten, zoals reiskosten, verblijfskosten en kosten voor voeding”237.

Er zijn enkele uitzonderingen op de verplichting om deze regels na te leven, voornamelijk 
bij detacheringen van zeer korte duur voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden.

1.3 Aantal detacheringen in België
Volgens de cijfers van de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de socia-
lezekerheidsstelsels238, heeft België in 2011 55.931 A1- formulieren uitgereikt (tegenover 
49.862 in 2010) in het kader van de detachering van werknemers die aan de Belgische so-
ciale zekerheid zijn onderworpen – artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Daarnaast waren er in 2011 125.107 A1-formulieren die in het kader van artikel 12 van Ver-
ordening (EG) nr. 883/2004 betrekking hadden op naar België gedetacheerde werknemers 
(tegenover 90.540 en 2010). In die statistieken zitten zowel de A1-formulieren voor loon-
trekkenden als voor zelfstandigen.

Tabel 1 –  Verdeling van de A1-formulieren voor onderworpenheid aan de sociale zekerheid, uitgereikt 
voor de detachering van loontrekkenden en zelfstandigen naar België voor de tien voor-
naamste landen van oorsprong

Land van oorsprong 2010 2011

Frankrijk 21.149 35.295

Polen 19.157 20.245

Duitsland 15.373 18.149

Nederland 5.625 12.901

Luxemburg 10.748 12.645

Portugal 5.126 5.639

Slowakije 2.276 3.565

Roemenië 1.637 3.396

Hongarije 2.067 2.962

Slovenië 1.003 2.034

Bron: Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Report on the 
Analysis of Portable Documents A1 issued in 2010 and 2011, Note of the Secretariat of 14 December 2012

1.4	 Voorwerp	van	de	audit	en	tijdspad
Als ze correct worden toegepast, waarborgen de voorwaarden opgelegd voor de detache-
ring van werknemers, samen met de uitreiking van een A1-formulier (onderwerping van de 
werknemer aan de sociale wetgeving van de lidstaat van oorsprong) en de loonvoorwaar-
den, het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie. Tegelijk worden de natio-

237 Artikel 5, § 1, van de bovenvermelde wet van 5 maart 2002.
238 Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels, Report on the Analysis of Porta-

ble Documents A1 issued in 2010 and 2011, Note of the Secretariat of 14 December 2012.
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nale markten op die manier tegen sociale dumping beschermd. Het is echter van essentieel 
belang dat de detacheringsvoorwaarden aan een echte controle worden onderworpen. Het 
gebruik dat België maakt van de mechanismen om de geldigheid van het A1-formulier te 
betwisten, vormt een belangrijk element van die controle.

Het Rekenhof heeft de controles van de detacheringen van werknemers in het kader van de 
Europese regelgeving onderzocht. Verordening 883/2004 is oorspronkelijk van toepassing 
voor de onderdanen van de 27 EU-lidstaten, maar is sinds 1 april 2012 ook toepasselijk op 
Zwitserland en sinds 1 juni 2012 op Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

De audit gaat na hoe de RSZ geïnformeerd wordt over de detachering van werknemers in 
België en hoe de controle verloopt van de naleving van de detacheringsvoorwaarden door 
de verschillende sociale-inspectiediensten. Tot slot onderzoekt de audit welk gebruik de 
Belgische instellingen maken van de mogelijkheid die zij hebben om de geldigheid van de 
A1-formulieren te betwisten.

De audit werd aangekondigd met een brief van 18 april 2013 en afgerond in mei 2013.

Het ontwerpverslag werd op 19 juni 2013 verstuurd naar de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, naar de minister van Werk, naar de staatssecretaris voor de Bestrijding 
van de Sociale en de Fiscale Fraude, naar de administrateur-generaal van de RSZ, naar de 
voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid en naar de voorzitter van 
het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De FOD Sociale Zekerheid en de RSZ hebben geantwoord met brieven van 12 juli 2013. De 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de minister van Werk en de staatssecretaris 
voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude hebben het Rekenhof een gezamen-
lijk antwoord gestuurd. De elementen uit die antwoorden werden in dit artikel verwerkt.

2 Informering van de RSZ over de in België gedetacheerde werknemers

Door middel van de Limosa-melding (zie punt 1.2.1) weet de RSZ dat buitenlandse arbeids-
krachten in België werken en dus ook om hoeveel detacheringen het gaat.

2.1 Beheer van de Limosa-meldingen
De RSZ beheert de Limosa-meldingen. Het Limosa-kadaster bevat de Limosa-meldingen en 
de attesten van de registraties van detacheringen in België van werknemers die afkomstig 
zijn uit de Europese Economische Ruimte (A1-formulier) of uit andere landen. De Gotot-
toepassing (Grensoverschrijdende tewerkstelling - Occupation transfrontalière) bevat de A1-
formulieren (en de equivalente documenten). Die centrale gegevensbank over de tewerk-
stelling van buitenlanders in België kan worden geraadpleegd door de inspectiediensten 
van de RSZ en de RVA, door de Sociale Inspectie en door de Algemene Directie Toezicht op 
de Sociale Wetten, alsook door de gewestelijke inspectiediensten en -entiteiten.

2.2 Limosa-statistieken
De RSZ beschikt over statistieken waarmee kan worden bepaald hoeveel Limosa-meldingen er 
zijn geweest en om hoeveel personen het gaat (verschillende Limosa-meldingen kunnen gaan 
om één persoon die in België gedurende verscheidene periodes in eenzelfde jaar heeft gewerkt).
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De hierna volgende tabel vermeldt het aantal Limosa-meldingen in het kader van de detachering 
van loontrekkenden, het aantal werknemers waarop die meldingen betrekking hebben, per land 
van oorsprong van de buitenlandse werkgever en per jaar van melding. In die cijfers zitten enkel 
de gedetacheerde werknemers, niet de werknemers die in twee of meer lidstaten werken.

Tabel 2 –  Aantal Limosa-meldingen ingediend voor werknemers die gedetacheerd zijn in het kader 
van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 883/2004

Land van vestiging van de 
werkgever

Aantal meldingen (één per-
soon per melding)

Aantal werknemers (unieke 
natuurlijke personen)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Nederland 58.981 84.109 85.958 25.799 32.518 38.544

Polen 39.332 56.670 66.978 12.647 16.781 19.057

Duitsland 34.961 36.612 36.609 16.998 17.804 16.698

Frankrijk 29.820 34.611 33.686 10.559 12.215 12.392

Roemenië 17.481 23.109 27.665 2.293 3.795 5.248

Portugal 12.309 15.927 21.495 3.561 4.702 7.565

Groothertogdom Luxem-
burg

12.840 18.094 20.813 4.058 4.940 5.448

Republiek Slowakije 5.399 9.835 12.108 1.908 3.475 3.397

Hongarije 4.887 8.035 9.792 1.887 2.753 3.353

Bulgarije 3.821 5.199 5.679 820 1.599 2.193

België 2.960 4.761 4.695 1.576 2.305 2.476

Slovenië 1.389 2.928 4.407 649 1.120 1.637

Spanje 1.528 1.795 4.167 835 877 1.511

Groot-Brittannië 3.108 3.832 3.604 2.155 2.246 2.470

Italië 4.623 4.209 3.224 2.558 2.194 1.883

Tsjechische Republiek 1.831 2.378 2.889 743 830 1.291

Litouwen 1.587 1.849 2.634 390 588 792

Letland 407 1.183 1.542 232 407 412

Ierland 486 626 1.014 309 477 719

Oostenrijk 818 944 832 475 588 554

Zwitserland 1.070 674 673 697 470 425

Cyprus 156 414 609 86 266 237

Zweden 203 342 327 180 257 204

Griekenland 67 127 285 41 81 183

Gibraltar 59 300 264 53 161 151

Denemarken 598 225 193 369 165 158

Finland 238 275 185 182 192 147

Estland 83 99 120 50 72 80

Noorwegen 76 27 19 66 26 14

Malta 6 6 16 2 4 13

Totaal 241.124 319.195 352.482 92.178 113.908 129.252

Bron: RSZ
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2.3	 Wijziging	van	de	regelgeving	vanaf	juli	2013
De regelgeving over de Limosa-melding is sinds 1 juli 2013239 gewijzigd ingevolge een arrest 
van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2012240.

De Europese Commissie was immers van oordeel dat de verplichting die aan zelfstandigen, 
die EU-burgers zijn, wordt opgelegd om een Limosa-melding te doen, strijdig is met het 
principe van het vrij verrichten van diensten en ze heeft de zaak aanhangig gemaakt bij het 
Hof van Justitie.

Voor het Hof van Justitie is het principe dat zelfstandigen die EU-onderdaan zijn, meldings-
plicht hebben, aanvaardbaar. De implementering van die verplichting vergt echter te ge-
detailleerde gegevens en België toont niet aan hoe elk van die gegevens concreet bijdraagt 
tot het verwezenlijken van doelstellingen van algemeen belang, zoals het beschermen van 
loontrekkenden en het bestrijden van sociale fraude, oneerlijke mededinging, sociale dum-
ping, schijnzelfstandigen en zwartwerk. Het Hof van Justitie stelt bijgevolg dat de verplich-
ting voor zelfstandigen om een Limosa-melding in te dienen een onredelijk grote belem-
mering vormt voor het vrij verrichten van diensten.

Als gevolg van dat arrest heeft België zijn reglementering aangepast, zonder echter af te 
stappen van de verplichting voor werknemers en zelfstandigen om een Limosa-melding in 
te dienen. Vanaf 1 juli 2013 zullen de door Limosa verstrekte inlichtingen bijgevolg minder 
precies zijn.

3 Controles van de naleving van de detacheringsvoorwaarden

3.1 Actoren van de controle
De controles op detacheringen behoren tot de bevoegdheid van de directie-generaal So-
ciale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid), de RSZ (inspectiedienst en dienst Internationale 
Betrekkingen) en de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten (FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg).

3.1.1 Directie-generaal Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid
De Sociale Inspectie heeft een taskforce opgericht die de grensoverschrijdende fraude moet 
helpen bestrijden. Die taskforce bestaat uit verschillende cellen die gespecialiseerd zijn in 
het volgen van werknemers die over de landsgrenzen heen bedrijvig zijn.

De controles, waarmee in 2010 gestart is, zijn in 2011 en 2012 in omvang beginnen toe te 
nemen. Ze zijn een complexe administratieve klus. Bij vermoeden van valse detacheringen, 
wordt contact opgenomen met het land van oorsprong. Sinds 2011 worden de contacten 
met buitenlandse instellingen (herinneringen en opvolging) door een centraal contactpunt 
beheerd, het zogenaamde contactpunt – Got. Mettertijd zijn er overigens relaispunten ont-
staan met de Belgische vertegenwoordigers die zitting hebben in de Administratieve Com-
missie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels.

239 Koninklijk besluit van 19 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het 
hoofdstuk 8 van titel IV van de voornoemde programmawet (I) van 27 december 2006.

240 Hof van Justitie van de Europese Unie, 19 december 2012, zaak C-577/10.
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De vragen om informatie die het hoofdbestuur van de FOD Sociale Zekerheid verstuurt 
naar de instellingen van de andere lidstaten, zijn erop gericht na te gaan of de werkgever 
een substantiële activiteit ontplooit in het land van oorsprong en of de werknemer:

• onderworpen is aan de sociale zekerheid van het land van oorsprong (als er geen A1-
formulier bestaat);

• wel degelijk in het land van oorsprong woont;
• onderworpen was aan de sociale zekerheid van het land van oorsprong vóór hij gedeta-

cheerd werd.

Controlemethode
Op basis van een analyse van de Limosa-gegevens, licht de Sociale Inspectie er de gegevens 
over probleemwerkgevers uit (die tot een risicosector behoren of al eerder betrokken zijn 
geweest bij illegale detacheringen). Vervolgens vergelijkt de Sociale Inspectie de Limosa-
gegevens met het A1-formulier.

De Sociale Inspectie heeft voor de verschillende sectoren specifieke controlemethodes ont-
wikkeld, met vragenlijsten, typebrieven en nota’s over de aandachtspunten.

De inspectie heeft beslist sneller tot regularisatie over te gaan als het A1-formulier ont-
breekt en de buitenlandse instelling niets van zich laat horen. Wanneer voor een bepaalde 
werknemer geen enkele A1 geregistreerd is, eist ze dat formulier op én bij de werkgever én 
bij de buitenlandse instelling (die heeft zeven weken tijd om te antwoorden). Ze vraagt de 
buitenlandse instelling ook of de werknemer bij haar aan de sociale zekerheid onderworpen 
is. Als de werkgever en de buitenlandse instelling niet antwoorden241, stelt de inspectie aan 
de RSZ voor om de toestand van de werknemer te regulariseren door hem van ambtswege 
aan de Belgische sociale zekerheid te onderwerpen. Ze doet dat door een formulier F33242 te 
sturen aan de RSZ.

Resultaten van de controles
De Sociale Inspectie heeft tussen 1 januari en 15 oktober 2012 849 controleopdrachten uit-
gevoerd. Uit haar rapport blijkt dat in 201 dossiers op haar verzoek het A1 werd voorgelegd 
(en opgesteld).

Over dezelfde periode heeft de inspectie aan de betrokken buitenlandse instellingen ge-
vraagd voor 55 dossiers het A1-formulier in te trekken (wat een te regulariseren loonmassa 
vertegenwoordigde van 6.545.041,09 euro voor 382 betrokken werknemers). Het A1 werd 
door de buitenlandse instelling ingetrokken in 33 dossiers voor een te regulariseren loon-
massa van 3.887.712,29 euro (484 werknemers)243.

241 De sociale inspectie preciseert in haar antwoord op de audit dat er ook een rappel wordt verstuurd en dat de DG 
Beleidsondersteuning eventueel tussenkomt om het dossier te deblokkeren.

242 Het F33-formulier is een document dat vergezeld gaat van een verslag waarmee de Sociale Inspectie de RSZ voor-
stelt om een of meer werknemers gedurende een welbepaalde periode onder de Belgische sociale zekerheid te 
laten vallen.

243 Gelet op de termijnen die nodig zijn om een A1 in te trekken, stemmen de cijfers van de ingetrokken dossiers niet 
noodzakelijk overeen met de aanvragen over dezelfde periode.
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3.1.2 Inspectiedienst van de RSZ
De opdrachten van de inspectiedienst van de RSZ zijn in hoofdzaak gericht op de onder-
steuning van de kernactiviteiten van de Rijksdienst. De inspectiedienst gaat na of de bezol-
digde activiteiten correct worden aangegeven via de DMFA en zorgt ervoor dat de aangiften 
tijdig worden geboekt en de overeenstemmende bijdragen tijdig worden. Parallel daarmee 
speurt de inspectiedienst van de RSZ ook naar gevallen van sociale fraude244.

De inspectiedienst van de RSZ voert geen gerichte controles uit op detacheringen. De pro-
blematiek van de grensoverschrijdende tewerkstelling maakt deel uit van de basisvorming 
van de sociaal inspecteurs en bij reglementaire wijzigingen wordt in informatiesessies voor-
zien, maar de inspecteurs volgen geen specifieke opleiding over die materie. De RSZ organi-
seert voor de inspecteurs in de loop van het tweede semester van 2013 een geactualiseerde 
vormingssessie over Europese detacheringen.

De inspectiedienst voert controles uit op bouwwerven, in failliete bedrijven, in risicosecto-
ren… Hij werkt ook samen met de andere federale inspectiediensten voor het uitvoeren van 
controles. Zijn controles zijn vastgelegd in de jaarlijkse doelstellingen van het strategisch 
en operationeel plan van de SIOD (de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst245). Het is 
bij die controles dat de toestand van de gedetacheerde werknemers nagegaan wordt. Voor 
2013 heeft de RSZ beslist het aantal controles in het kader van de fraudebestrijding op te 
voeren. Sommige daarvan zijn gericht op de detachering van werknemers.

Als een inspecteur valse detacheringen vermoedt, wendt hij zich tot de buitenlandse over-
heden via de dienst Buitenlandse Betrekkingen van de RSZ, maar dat gebeurt zelden. Vol-
gens de RSZ levert dat immers weinig op. Bij de RSZ waren overigens geen statistieken 
beschikbaar over de resultaten van die controles.

Volgens de RSZ worden de door de inspecteurs gehanteerde werkmethodes en opzoekings-
technieken aan een kritische analyse onderworpen om de controles inzake detacheringen 
in de toekomst te optimaliseren.

Uit de eerste controleverslagen voor 2013 die de inspectiedienst aan de dienst Buitenlandse 
Betrekkingen heeft bezorgd, blijkt dat de controles enkel betrekking hebben op het al dan 
niet aanwezig zijn van het A1-formulier en op de Limosa-melding. Als er geen A1 is of wan-
neer er twijfel bestaat over het voorgelegde A1, zet de inspectiedienst zijn opzoekingswerk 
stop en zendt hij het dossier door naar de dienst Buitenlandse Betrekkingen met de vermel-
ding “zonder gevolg te klasseren”.

Volgens de inspectiedienst vormen de eerste controledossiers 2013 die aan de dienst Buiten-
landse Betrekkingen werden overgemaakt, geen steekproef die als representatief kan wor-
den beschouwd voor de volledige inspectiedienst. Hij preciseert dat het ging om dossiers 
van medewerkers die (volgens de Limosa-melding) in de hoedanigheid van zelfstandige 
gedetacheerd werden en voor wie geen A1-formulier werd voorgelegd. De RSZ heeft die 

244 De bijdrage van die dienst komt aan bod in het artikel over de strijd tegen de sociale fraude in Deel I, Hoofdstuk 
2 (voornamelijk punt 2.6.4).

245 Ieder jaar stelt de SIOD ten behoeve van de verschillende inspectiediensten een actieplan op ter bestrijding van de 
sociale en de fiscale fraude.
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dossiers zonder gevolg geklasseerd omdat de inspecteur moeilijk de hoedanigheid van de 
betrokkene kan wijzigen. 

Het Rekenhof merkt op dat, vermits er voor de gecontroleerde personen geen A1-formulier 
werd voorgelegd, er gevraagd moest worden dat formulier voor te leggen om aldus de daar-
op vermelde hoedanigheid te kunnen controleren (loontrekkende of zelfstandige). Boven-
dien is het zo dat, als het inspectieverslag elementen bevat op basis waarvan getwijfeld kan 
worden aan het statuut van de betrokkene dat op het A1-formulier is vermeld, dat statuut 
kan worden aangevochten bij de bevoegde instantie in het land van oorsprong.

De RSZ kondigt aan dat de onderzoeken inzake detachering voortaan in nauwe samenwer-
king met de dienst Buitenlandse Betrekkingen worden gevoerd, zowel qua afbakening van 
potentieel te controleren doelgroepen als qua verdere contactnames met de bevoegde dien-
sten in het land van oorsprong. De administratieve opvolging van het aantal onderzochte 
en doorgezonden dossiers zal voortaan meer in detail en in samenspraak met die dienst 
gebeuren.

3.1.3 Dienst Buitenlandse Betrekkingen van de RSZ
Binnen de RSZ is de dienst Buitenlandse Betrekkingen de referentiedienst inzake detache-
ringen. Deze dienst maakt deel uit van de algemene directie van de Controle en hij levert 
de nodige ondersteuning aan de inspectiedienst. Hij treedt regelmatig in contact met bui-
tenlandse socialezekerheidsinstellingen om inlichtingen in te winnen of administratieve 
bijstand in te roepen.

De dienst behandelt ook de anomalieën die gegenereerd worden door de automatische 
controles die in de Limosa-database zijn ingebouwd (17.094 in 2012). In een deel van die 
gevallen schrijft de dienst de bevoegde instelling van het land van oorsprong aan voor een 
intrekking van het A1-formulier of de toepassing van het uitzonderingsartikel (nagenoeg 
250 gevallen per jaar).

De dienst Buitenlandse Betrekkingen is bovendien bevoegd voor het verlengen van een 
detachering na het verstrijken van een termijn van 24 maanden. In de praktijk verlengt hij 
stelselmatig de detachering tot maximum vijf jaar als alle detacheringsvoorwaarden ver-
vuld zijn. Die periode van vijf jaar kan in bepaalde uitzonderlijke gevallen worden verlengd, 
bijvoorbeeld wanneer een werk voltooid moet worden. In 2012 heeft de RSZ 1.481 aanvragen 
tot verlenging van de detachering ontvangen.

De Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid bezorgt de RSZ, voor de dossiers waarin 
het A1-formulier wordt betwist, een inspectieverslag F33 met de vraag de bijdragen te regu-
lariseren. Bij gebrek aan een procedure voor het beheer van de inspectieverslagen, werden 
die dossiers voordien niet optimaal beheerd. De Rijksdienst heeft tijdens de audit een nieu-
we procedure ingevoerd. Voortaan gaan alle F33’s naar de directie van de Controle en wor-
den ze, indien nodig, voor advies overgemaakt aan de dienst Buitenlandse Betrekkingen. 
Die procedure zou het de RSZ mogelijk moeten maken de dossiers beter op te volgen en over 
statistieken te beschikken over het aantal inspectieverslagen aangaande detacheringen die 
door de RSZ worden behandeld. Dat is momenteel niet het geval.
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3.1.4 Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid
De controle van de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgele-
genheid houdt verband met het arbeidsrecht. Ze slaat dus niet specifiek op de voorwaarden 
waaraan de detacheringen moeten beantwoorden. Nochtans hebben de controles ook be-
trekking op de gedetacheerde werknemers.

In het kader van de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude heeft de FOD Werkgelegen-
heid, en meer bepaald de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten partnerschappen 
ontwikkeld tussen de verschillende inspectiediensten en andere (nationale en internati-
onale) instanties. De algemene directie heeft bijvoorbeeld overeenkomsten met werkge-
versorganisaties, vakverenigingen en met andere inspectiediensten gesloten. Ze werkt ook 
grensoverschrijdend samen via administratieve samenwerkingsregelingen met landen die 
“werkkrachten leveren”, met als doel de werkgelegenheid op doeltreffende wijze te bescher-
men en de veiligheid en de hygiëne in de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werk-
nemers te waarborgen. Die regelingen voorzien ook in informatie-uitwisseling over de ge-
detacheerde werknemers en hun werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden, alsook 
over de vastgestelde onregelmatigheden en overtredingen. Ook zijn gezamenlijke controles 
en wederzijdse opleidingen gepland.

Controlemethode
De algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten beschikt sinds 2006 over directies die 
gespecialiseerd zijn in het controleren van buitenlandse firma’s die diensten op het Belgisch 
grondgebied leveren. Die directies maken deel uit van het netwerk “Covron” (controle van 
de vreemde ondernemingen246) dat de controles organiseert en erop toeziet dat ze doeltref-
fend worden uitgevoerd.

Resultaten van de controles
De algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten heeft in 2012 inzake Europese detache-
ring247 1.306 dossiers gecontroleerd, die aanleiding hebben gegeven tot:

• 100 verwittigingen;
• 384 vragen tot regularisatie in verband met 2.665 werknemers en een te regulariseren 

bedrag van 5.526.780 euro;
• 342 pro justitia’s voor een te regulariseren bedrag van 4.555.960 euro.

Die regularisaties hebben betrekking op aan de werknemers te storten bedragen (mini-
mumlonen, betaling van overuren enz.).

Als de A1-formulieren ontbreken of vervalst lijken, brengt de directie de RSZ hiervan op de 
hoogte. De RSZ heeft geen enkel gegeven kunnen verstrekken over het gevolg dat aan die 
dossiers werd gegeven. Het Rekenhof is van oordeel dat die informatie richtinggevend zou 
moeten zijn voor de controles van de inspectie van de RSZ.

246 Oorspronkelijk werd het covron-netwerk (Controle van de vreemde ondernemingen) ingesteld om de strijd tegen 
sociale dumping in de regio Antwerpen aan te gaan. 

247 De controles van de directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid hebben niet enkel be-
trekking op de Europese detacheringen, maar op alle grensoverschrijdende tewerkstelling. De directie heeft op 
verzoek van het Rekenhof specifieke statistieken ten behoeve van de audit opgesteld.
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3.2	 Door	de	inspectiediensten	vastgestelde	soorten	fraude
Detacheringsfraude kan velerlei vormen aannemen:

• detachering van werknemers met A1-formulieren zonder dat één (of meer) detache-
ringsvoorwaarden vervuld is (zijn) (de werkgever ontplooit bijvoorbeeld geen substan-
tieel deel van zijn activiteiten in het land van oorsprong);

• valse statuten (werknemers die in een statuut van zelfstandige zijn gedetacheerd, terwijl 
ze onder het gezag van een werkgever werken – die gevallen komen heel vaak voor in de 
bouwsector, in de voedingsindustrie en in de informatica);

• bijdragenfraude: de detachering gebeurt op een correcte wijze, maar de gepresteerde 
uren worden helemaal of gedeeltelijk niet aangegeven aan de sociale zekerheid en de 
fiscus in het land van oorsprong: de niet-aangegeven prestaties worden dan in het zwart 
uitbetaald;

• constructies: de bedrieglijke detachering gebeurt via ondernemingen en dochters van 
ondernemingen die in verschillende Europese landen zijn gevestigd;

• fictieve detachering: werknemers van een andere lidstaat van de Europese Unie wonen 
en werken permanent in België, maar worden in een buitenlandse firma ingeschreven 
en in België gedetacheerd door ondernemingen die geen werkelijke activiteiten in het 
buitenland ontplooien (“postbusondernemingen”) of die enkel fictief in het buitenland 
gevestigd zijn;

• detachering in België van Belgische werknemers om te vermijden dat er sociale bijdra-
gen in België moeten worden betaald;

• het verstrekken van valse A1-formulieren.

3.3 Moeilijkheden waarmee de inspectiediensten kampen

3.3.1 Bij de controles
De verschillende inspectiediensten krijgen bij hun controles van detacheringen met een 
aantal moeilijkheden te maken248. Die diensten hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat de bui-
tenlandse instellingen vóór het uitreiken van de A1-formulieren geen controle uitoefenen op 
de naleving van de detacheringsvoorwaarden. Zo worden A1-formulieren zonder ernstige 
controle uitgereikt en worden bepaalde formulieren zelfs “blanco” aan werkgevers verstrekt.

De inspectiediensten kunnen bovendien moeilijk de authenticiteit van de detacheringsfor-
mulieren controleren en moeten daarvoor terugvallen op de medewerking van de adminis-
tratieve diensten van het land van oorsprong.

Het feit dat een A1-formulier ontbreekt, volstaat op zich bovendien niet om te concluderen 
dat niet aan de detacheringsvoorwaarden is voldaan. In dat geval moeten de inspectiedien-
sten een grondiger onderzoek instellen om na te gaan of de detacheringsvoorwaarden zijn 
vervuld. Daarvoor moeten ze informatie uitwisselen met het land van oorsprong (sociale-
zekerheidsinstelling en werkgever). Dat neemt veel tijd in beslag, is ingewikkeld en levert 
maar wisselend succes op.

248 SIOD, Occupation transfrontalière: difficultés et pistes d’amélioration, Nota voor de heer Carl Devlies, staatssecreta-
ris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, september 2011.
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3.3.2 Bij de inning van de bijdragen
Indien een gedetacheerde werknemer aan de Belgische sociale zekerheid wordt onderwor-
pen, is het heel ingewikkeld voor de RSZ om de bijdragen (soms met dwang) te innen bij een 
in het buitenland gevestigde werkgever. Soms is het zelfs onmogelijk als de werkgever niet 
solvabel of te kwader trouw is.

Als bijdragen per vergissing in een andere Staat zijn betaald, ontvangt de RSZ die boven-
dien niet direct van de buitenlandse instelling.

3.4	 Conclusies
De Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid gaat proactief te werk om de strijd 
tegen detacheringsfraude aan te binden. Als zij de procedure van de automatische onder-
werping aan de Belgische sociale zekerheid toepast omdat een A1 en een antwoord van de 
buitenlandse instelling ontbreekt, moet ze er echter steeds voor waken de Europese regel-
geving na te leven. Het ontbreken van een A1 volstaat immers niet om de geldigheid van de 
detachering in twijfel te trekken. In dat geval moet worden nagegaan of de reglementaire 
voorwaarden zijn vervuld. Op dit niveau kan op basis van het gebrek aan medewerking van 
de bevoegde instelling van het land van oorsprong en de werkgever niet worden besloten 
dat de detacheringsvoorwaarden niet worden nageleefd. De reglementaire voorwaarden 
zouden met name kunnen worden gecontroleerd wanneer de gedetacheerde werknemers 
worden gehoord.

De inspectiedienst van de RSZ voert geen gerichte controles naar detacheringsfraude uit. 
Uit de eerste controleverslagen van 2013 die hij aan de dienst Internationale Betrekkingen 
heeft bezorgd, blijkt dat hij de materie niet goed kent en dat een controlemethode moet 
worden ontwikkeld. Het Rekenhof beveelt de inspectiedienst aan gerichte controles naar 
detacheringsfraude uit te voeren. Indien de inspectiedienst fraude vermoedt, zou hij de 
dienst Internationale Betrekkingen moeten verwittigen opdat die de geldigheid van de A1-
formulieren kan betwisten. Er zou een specifieke opleiding Europese detachering moeten 
worden georganiseerd om de inspecteurs voor de specifieke kenmerken van de materie te 
sensibiliseren. Ook zou een specifieke controlemethode voor de detacheringsdossiers moe-
ten worden ontwikkeld. De RSZ heeft aan het Rekenhof meegedeeld dat hij van plan is om 
in de loop van het tweede semester van 2013 voor zijn sociaal inspecteurs een geactualiseer-
de vormingssessie te organiseren over Europese detacheringen. De Rijksdienst heeft ook 
verklaard dat de methodes om gedetacheerde werknemers te controleren aan een kritische 
analyse zullen worden onderworpen.

Ook al heeft de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegen-
heid niet tot taak de detacheringsvoorwaarden te verifiëren, toch kunnen fraudegevallen 
worden opgespoord door de controles die ze uitvoert. Doordat de dossiers worden overge-
zonden, kan de inspectiedienst van de RSZ een onderzoek instellen. Het Rekenhof beveelt 
de RSZ aan de door het Toezicht op de Sociale Wetten overgezonden dossiers systematisch 
te onderzoeken. Daartoe zou bij de RSZ één contactpunt moeten worden aangesteld om de 
dossiers op te volgen.
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4	 Procedure	voor	de	betwisting	van	de	A1-formulieren	inzake	onder-
worpenheid aan de sociale zekerheid

4.1	 Beschrijving	van	de	prodecure
Zoals aangegeven in punt 1.1.3 moeten de Belgische instellingen met het A1-formulier reke-
ning houden zolang dat niet is ingetrokken of ongeldig is verklaard door de lidstaat die het 
heeft opgesteld.

Vooraleer de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheids-
stelsels in te schakelen om de geldigheid van een A1-formulier te betwisten, moeten de lid-
staten eerst een dialoog- en bemiddelingsprocedure doorlopen249. Die procedure bepaalt als 
eerste stap dat de Belgische instelling (directie-generaal Sociale Inspectie van de FOD Soci-
ale Zekerheid of de RSZ), ingeval er twijfel is over de geldigheid van de A1 of van de inhoud 
ervan, de nodige verduidelijkingen aan de uitgevende instelling vraagt of eventueel vraagt 
het formulier in te trekken. De Belgische instelling moet haar vraag motiveren, de ver-
antwoordingsstukken verstrekken en verwijzen naar beslissing A1 van de Administratieve 
Commissie die de regels van de bemiddelingsprocedure bevat. De buitenlandse instelling 
moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de vraag tot verduidelijking de ontvangst 
ervan bevestigen. Ze moet de Belgische instelling binnen drie maanden na de aanvraag op 
de hoogte brengen van het resultaat van het onderzoek van het dossier. Die termijn kan met 
drie maanden worden verlengd.

Als de Belgische instelling en het land van oorsprong het niet eens worden over de geldigheid 
van een A1-formulier, of als het land van oorsprong niet binnen zes maanden antwoordt, 
kan het dossier worden overgezonden naar de directie-generaal Beleidsondersteuning van 
de FOD Sociale Zekerheid250 om te proberen de kwestie met het land van oorsprong te re-
gelen (tweede fase van de procedure). De bevoegde instellingen van het land van oorsprong 
en van het land van tewerkstelling wijzen voor elk betwistingsdossier contactpersonen aan. 
Die personen trachten binnen zes weken na hun aanwijzing tot een akkoord te komen.

Indien er geen akkoord wordt bereikt, wenden de bevoegde overheden zich tot de Admi-
nistratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels. Die tracht dan 
de standpunten te verzoenen binnen zes maanden nadat ze werd ingeschakeld (derde fase 
van de procedure). Sinds 2010 is bij de Administratieve Commissie een “Conciliation Board” 
(arbitragecommissie) opgericht om de Administratieve Commissie “te assisteren in gevallen 
van uiteenlopende interpretaties van leden met betrekking tot de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009”251. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
een beroep doen op de Administratieve Commissie, maakt deze laatste het dossier over aan 

249 Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels, Besluit nr. A1 van 12 juni 2009 be-
treffende de instelling van een dialoog- en bemiddelingsprocedure met betrekking tot de geldigheid van documen-
ten, het bepalen van de toepasselijke wetgeving en het verlenen van prestaties uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
83/2004 van het Europees Parlement en de Raad.

250 Die directie voert momenteel een aantal concrete acties om ondersteuning te bieden aan de Belgische instanties 
die de detachering van werknemers controleren. Het gaat meer bepaald om de deelname aan een project dat door 
de Europese commissie wordt gecofinancierd en dat tot doel heeft het netwerk van nationale meldpunten voor 
fraudegevallen en vergissingen efficiënt te laten werken. 

251 Artikel 5 van de statuten van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 
bij de Europese commissie, van 16 juni 2010 (2010/c 213/11).
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de arbitragecommissie die beide partijen probeert te verzoenen en een legal opinion opstelt 
voor de Administratieve Commissie.

De procedure van betwisting van een A1-formulier is dus door haar aard een lange proce-
dure.

4.2	 Toepassing	van	de	betwistingsprocedure

4.2.1 Door de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid
Ingeval er twijfel bestaat over een A1-formulier, neemt de Sociale Inspectie van de FOD 
Sociale Zekerheid systematisch contact op met de bevoegde socialezekerheidsinstelling van 
het land van oorsprong.

In 2012 heeft het contactpunt - Got van de Sociale Inspectie in het kader van Europese 
detacheringen 81 vragen om inlichtingen naar buitenlandse instellingen verstuurd. Op 
29 april 2013 waren 48 vragen afgesloten en 33 nog steeds in behandeling. Voor negen vra-
gen diende de directie-generaal Beleidsondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid te 
worden ingeschakeld.

Aangezien de detacheringsvoorwaarden niet waren vervuld, heeft het contactpunt – Got in 
2012 daarenboven in 35 dossiers gevraagd het A1-formulier in te trekken. Op 29 april 2013 wa-
ren vijftien vragen volledig geregeld (de A1-formulieren werden ingetrokken) en waren er 
nog twintig in behandeling. De directie-generaal Beleidsondersteuning is in vijf dossiers 
tussenbeide moeten komen.

4.2.2 Door de RSZ
Bij de RSZ worden de A1-formulieren in principe door de dienst Internationale Betrekkin-
gen betwist. De dienst neemt geregeld met de buitenlandse socialezekerheidsinstellingen 
contact op om informatie of wederzijdse administratieve hulp te vragen. Omdat de contro-
les van de RSZ niet zijn toegespitst op detacheringen, zijn er niet zoveel dossiers waarin A1-
formulieren worden betwist. De dienst Internationale Betrekkingen houdt geen statistie-
ken over die dossiers bij, en evenmin over de vragen om inlichtingen die aan het buitenland 
worden toegestuurd. Er lijkt overigens geen enkel dossier naar de directie-generaal Beleids-
ondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid te zijn overgezonden om die in te schakelen 
in de procedure van betwisting van de A1-formulieren.

4.2.3 Voor de Administratieve Commissie
Toen de audit werd uitgevoerd (april-mei 2013) had België geen enkel dossier van betwis-
ting van A1-formulieren voor de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de  
Socialezekerheidsstelsels lopen. De arbitragecommissie heeft sinds ze in 2010 werd opge-
richt slechts drie dossiers moeten behandelen voor alle betrokken landen samen. Eén dos-
sier is nog in behandeling, voor de andere twee werd een minnelijke schikking gevonden.

4.2.4 Bepalingen tegen rechtsmisbruik
De lidstaat waar de werknemer is gedetacheerd, is niet bevoegd om het statuut van de 
werknemer, zoals het is gedefinieerd door het land dat het A1-formulier heeft uitgegeven, 
in twijfel te trekken en anders te kwalificeren. Daardoor staan de inspectiediensten vaak 
machteloos tegenover fraudesituaties. In het licht van de moeilijkheden die ze ondervin-
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den, heeft België een bepaling tegen rechtsmisbruik goedgekeurd om detacheringsfraude 
te kunnen bestraffen252.

Die bepaling heeft betrekking op de gevallen waarin op een loontrekkende (of een zelfstan-
dige), voor wie de detacheringsvoorwaarden niet zijn nageleefd, bepalingen uit de Europese 
regelgeving worden toegepast om zich te onttrekken aan de socialezekerheidswetgeving253.

Wanneer de nationale rechter, een openbare instelling van sociale zekerheid of een sociaal 
inspecteur een dergelijk misbruik vaststelt, wordt de betrokken werknemer of zelfstandige 
“onderworpen aan de Belgische socialezekerheidswetgeving indien die wetgeving had moeten 
worden toegepast” overeenkomstig de Europese regelgeving. De Belgische socialezeker-
heidswetgeving geldt vanaf de eerste dag waarop de voorwaarden voor de toepassing ervan 
vervuld zijn254.

De Europese Commissie heeft België gevraagd hoe die rechtsmisbruikbepaling in de prak-
tijk zou worden toegepast op werknemers met een A1-formulier dat is uitgegeven door een 
socialezekerheidsinstelling van een andere lidstaat. Als de bepaling op die gevallen zou 
worden toegepast, zou de Europese Commissie aan België vragen ze te schrappen. Indien 
dat niet zou gebeuren, zou de Commissie een inbreukprocedure tegen België opstarten.

België heeft op 27 maart 2013 aan de Commissie geantwoord om zijn wetgeving inzake 
rechtsmisbruik te verantwoorden.

4.3	 Conclusies
De procedure voor het betwisten van de A1-formulieren is een demarche die door haar aard 
veel tijd in beslag neemt. De Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid maakt er tel-
kens gebruik van als ze over de nodige elementen beschikt. De RSZ maakt er geen gebruik 
van.

De eerste fase van de procedure levert soms inderdaad maar weinig resultaten op. Er komt 
immers niet altijd een antwoord op de vragen of het antwoord komt pas na heel lang wach-
ten. Soms bestaat het antwoord bovendien gewoon uit een ontvangstbevestiging of stelt 
het enkel dat de instelling weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Die lange ter-
mijnen leiden er vaak toe dat de betrokken werknemers en/of hun werkgevers niet meer 
kunnen worden gecontacteerd op het moment waarop België antwoorden krijgt waarmee 
het actie zou kunnen ondernemen.

Uit de ervaring van de Sociale Inspectie blijkt echter dat met de toepassing van de betwis-
tingsprocedure situaties uit de impasse kunnen worden gehaald als het land van oorsprong 
niet meewerkt en dat ze zelfs bijdraagt tot een betere samenwerking nadien.

Ondanks het feit dat de procedure zoveel tijd in beslag neemt, beveelt het Rekenhof de 
diensten van de Sociale Inspectie en van de RSZ aan de A1-formulieren, als er twijfel over 
hun geldigheid bestaat, systematisch te betwisten. Het Rekenhof beveelt bovendien aan 

252 Artikelen 22 tot 25 van de programmawet van 27 december 2012, in werking getreden op 10 januari 2013.
253 Artikel 23 van de programmawet van 27 december 2012.
254 Artikel 24 van de programmawet van 27 december 2012.
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systematisch over te gaan naar de andere fasen van de betwistingsprocedure als de be-
voegde instellingen van het land van oorsprong niet antwoorden.

5	 Conclusies	en	aanbevelingen

Een Europese detachering impliceert dat een persoon die een bezoldigde activiteit in een 
lidstaat uitoefent voor rekening van een werkgever die daar normaliter zijn werkzaamhe-
den verricht, maar die tijdelijk in een andere lidstaat wordt gedetacheerd om er een werk 
voor rekening van die werkgever uit te voeren, onderworpen blijft aan de sociale wetgeving 
van zijn land van oorsprong. Die afwijking van het principe van de lex loci laboris wil het 
vrij verrichten van diensten mogelijk maken door de administratieve verplichtingen te be-
perken. Een werknemer die in het kader van de Europese regelgeving in België wordt gede-
tacheerd, zal dus onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de lidstaat van oorsprong 
en zal daar zijn sociale bijdragen betalen. Het is echter noodzakelijk dat de detacherings-
voorwaarden strikt worden nageleefd om sociale fraude, oneerlijke mededinging en niet-
aangegeven werk te vermijden.

Uit Europese cijfers blijkt dat detacheringen op grote schaal voorkomen en nog steeds 
toenemen. In 2011 werden 125.107 A1-formulieren afgeleverd voor in België gedetacheerde 
werknemers, tegenover 90.940 in 2010. In werkelijkheid ligt het aantal in België gedeta-
cheerde werknemers hoger, want er wordt niet noodzakelijk een A1-formulier afgeleverd 
voor elke detachering. Omdat het verschijnsel een zo hoge vlucht neemt, is het belangrijk 
dat de verschillende inspectiediensten controleren of de voorwaarden uit de Europese Ver-
ordeningen worden nageleefd.

Uit de audit van het Rekenhof is gebleken dat de controles weliswaar goed zijn georgani-
seerd door de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid en door de algemene directie 
Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, maar dat ze onvoldoende 
gestructureerd zijn bij de RSZ. De procedure voor het betwisten van de Europese A1-formu-
lieren voor detachering die zijn opgesteld door de lidstaat van oorsprong, wordt bovendien 
onvoldoende benut.

Het Rekenhof formuleert dus de aanbeveling aan:

• de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid om systematisch na te gaan of de 
detacheringsvoorwaarden in acht zijn genomen als ze de procedure van automatische 
onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid toepast als er geen A1-formulier is en 
als de buitenlandse instelling niet antwoordt;

• de RSZ om een specifieke vorming over de Europese detachering voor te stellen om zijn 
inspecteurs voor de specifieke aspecten van de materie te sensibiliseren (de RSZ heeft 
zo’n vorming aangekondigd in zijn antwoord op de audit);

• de RSZ om een specifieke controlemethode te ontwikkelen voor de detacheringsdossiers 
(na de controlemethodes aan een kritische analyse te hebben onderworpen, zoals aan-
gegeven in het antwoord op de audit);

• de inspectiedienst van de RSZ om gerichte controles op detacheringsfraude uit te voe-
ren;
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• de inspectiedienst van de RSZ om de dienst Internationale Betrekkingen van de rijks-
dienst te informeren als er bij controles een vermoeden van detacheringsfraude is, opdat 
die dienst de geldigheid van de A1-formulieren zou betwisten;

• de RSZ om systematisch rekening te houden met de dossiers die de algemene directie 
Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid toestuurt en daartoe één 
contactpunt aan te wijzen voor de dossieropvolging;

• de sociale-inspectiediensten en de RSZ om systematisch de A1-formulieren te betwisten 
als er twijfel is over de geldigheid ervan;

• de sociale-inspectiediensten en de RSZ om systematisch een beroep te doen op de an-
dere fasen van de procedure van betwisting van de A1-formulieren als de bevoegde in-
stellingen van het land van oorsprong niet antwoorden.

Het Rekenhof beveelt de verschillende sociale-inspectiediensten bovendien aan hun acties 
meer te coördineren om de gevallen op te sporen waarin werkgevers het detacheringssys-
teem gebruiken om te kunnen frauderen. Ze mogen zich niet laten afschrikken door de tijd-
rovende controles op detachering en door het feit dat niet gewaarborgd is dat die controles 
iets opleveren.

6 Antwoord van de ministers

In hun gezamenlijk antwoord van 23 juli 2013 treden de minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, de minister van Werk en de staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale 
en de Fiscale Fraude het Rekenhof bij in zijn aanbeveling dat de inspectiediensten gerichte 
controles moeten uitvoeren om fraude met detacheringen te bestrijden. Ze erkennen ook dat 
de inspecteurs moeten worden opgeleid en dat er een specifieke controlemethodiek moet 
worden toegepast. Dat is al nagenoeg zo bij de Sociale Inspectie en bij de dienst Toezicht 
op de Sociale Wetten, maar dat is in mindere mate het geval voor de inspectiedienst van 
de RSZ. Aangezien de RSZ en de Sociale Inspectie dezelfde bevoegdheden hebben op het 
vlak van de bestrijding van de detacheringsfraude, zijn de ministers van oordeel dat de door 
de Sociale Inspectie ontwikkelde controlemethodiek ook door de inspectiedienst van de 
RSZ kan worden gehanteerd. Omdat de overtreding van de regels inzake het toepasselijke 
socialezekerheidsrecht vaak gepaard gaat met de overtreding van de regels inzake het toe-
passelijke arbeidsrecht, zouden er bovendien gemeenschappelijke vormingssessies moeten 
worden gehouden voor de drie diensten. De ministers zullen daartoe een initiatief nemen.

De ministers benadrukken, net als het Rekenhof, dat de diverse inspectiediensten hun acties 
moeten coördineren. Zij zijn eveneens van oordeel dat de duur van de controles en het onze-
kere rendement geen rem mogen zetten op gecoördineerde controles. Fraude met detacherin-
gen strekt er veelal toe om sociale dumping te organiseren waarbij arbeidskrachten in België 
worden verhuurd onder de prijs, wat de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen 
en arbeidskrachten in het gedrang brengt. Om die reden werd in het actieplan van de SIOD 
voorzien in bijeenkomsten van de Sociale Inspectie, de dienst Toezicht op de Sociale Wetten 
en de dienst Buitenlandse Betrekkingen van de RSZ. Om de samenwerking nog te versterken 
werden de leidende ambtenaren van de diverse inspectiediensten op initiatief van de staats-
secretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude op 13 juni 2013 samengeroe-
pen om gecoördineerde werfcontroles te organiseren die gericht zijn op het aanpakken van 
het fenomeen van de detacheringsfraude en de daarmee gepaard gaande sociale dumping in 
de bouwsector. Er werd afgesproken dat de gecoördineerde acties zullen worden opgevolgd 



tijdens een maandelijkse vergadering met een vertegenwoordiger van de betrokken diensten 
en de bevoegde kabinetten. Op basis van de evaluatie van de gecoördineerde acties zal beslist 
worden of de benadering kan worden uitgebreid naar andere risicosectoren, dan wel of het 
toezicht op detacheringsfraude anders moet worden georganiseerd.
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opvolging uitvoering aanbevelingen

Het Rekenhof wenst jaarlijks verslag uit te brengen over de uitvoering van aanbevelingen 
die het in de vorige Boeken over de Sociale Zekerheid heeft geformuleerd. Dit deel betreft 
de opvolging van aanbevelingen uit de Boeken 2011 en 2012 over de Sociale Zekerheid.

OISZ:	Invoering	van	een	interneauditfunctie

De OISZ hebben gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof om de interneau-
ditfunctie verder uit te bouwen. Het college van de OISZ, dat daarbij een coördinerende rol 
vervult, heeft samen met een werkgroep ontwerpcharters opgesteld voor de interneaudit-
functie en de auditcomités in de OISZ (Boek 2011, p. 134 - 136). Het Rekenhof heeft een eerste 
keer deze aanbevelingen opgevolgd in het Boek 2012 (p. 265).

Aanbevelingen Boek 2011 (p. 136) Stand van zaken op 30 juni 2013
(vorige opvolging op 30 september 2012)

Het college van de OISZ moet zijn werkzaam-
heden op het vlak van interne audit voortzetten 
zodat de OISZ binnen het vooropgestelde kader 
kunnen starten met een interne audit of hun in-
terneauditfunctie verder kunnen aanpassen aan 
de voorgestelde ontwerpteksten.

Het charter over de interne auditfunctie binnen 
de OISZ, dat het college van de OISZ had uit-
gewerkt, is door de beheerscomités van de ver-
schillende OISZ aanvaard. Over de problematiek 
rond de auditcomités wordt nog overlegd met 
de sociale partners binnen de OISZ.

In de bestuursovereenkomsten 2013-2015 heb-
ben de OISZ gemeenschappelijke engagemen-
ten geformuleerd over de uitvoering van de in-
terne audit, waaronder het PLATInA-netwerk 
en het principe van single audit.

De RVA, de RSZ, de RVP en de HZIV hadden in 
2010 al een interneauditdienst opgericht. Sinds 
november 2012 heeft ook het RIZIV een eigen 
auditdienst. Een aantal andere OISZ hebben 
een gemeenschappelijke auditdienst opgericht: 
FAO-FBZ-RJV (januari 2013) en RSZPPO-RSVZ 
(maart 2013).

Om de kennisuitwisseling te optimaliseren start-
te in september 2012 het PLATInA-netwerk. Het 
PLATInA-netwerk is gericht op een gemeen-
schappelijke kennisopbouw, afstemming en sa-
menwerking van de interne-auditdiensten van 
de OISZ. Overeenkomstig de bestuursovereen-
komsten 2013-2015 van de OISZ zal het netwerk 
minstens vier keer per jaar samenkomen en zal 
er jaarlijks een activiteitenrapport worden voor-
gesteld aan het college van de OISZ.

Het netwerk zal vooral instaan voor de vorming 
van de interne-auditdiensten (planning, metho-
dologie, rapportering), de elektronische uitwis-
seling van informatie tussen de verschillende 
interne-auditdiensten en de communicatie over 
de evolutie van de interne audit naar het College 
van OISZ. Het netwerk is al verschillende ke-
ren samengekomen. Het werkprogramma voor 
2013 bevat o.m. vorming over auditplanning en 
auditrapportering.
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RSZ,	RVP	en	RIZIV:	derde	bestuursovereenkomsten	–	doelstellingen,	in-
dicatoren en opvolging

De bestuursovereenkomsten hebben als doel de openbare instellingen van sociale zeker-
heid (OISZ) meer te responsabiliseren om hun beheer doeltreffender te maken. In elke 
overeenkomst zijn gezamenlijke doelstellingen voor alle OISZ en specifieke doelstellingen 
voor elke instelling afzonderlijk opgenomen. In ruil voor meer beheersautonomie moeten 
de OISZ rekenschap afleggen over de bereikte resultaten.

In 2011 heeft het Rekenhof de doelstellingen van de derde bestuursovereenkomsten van 
de RSZ, de RVP en het RIZIV onderzocht. Het heeft toen vastgesteld dat ze niet altijd de 
richtlijnen van de FOD Sociale Zekerheid in acht namen, o.m. in verband met de definiëring 
van de doelstellingen volgens SMART-criteria (Boek 2011, p. 1118-133). Het Rekenhof heeft al 
verslag uitgebracht over een eerste opvolging in zijn Boek 2012 (p. 266-267).

De vierde bestuursovereenkomsten 2013-2015 werden begin 2013 goedgekeurd, en zullen 
later aan een audit worden onderworpen.255256257

Aanbevelingen Boek 2011 (p. 130-133) Stand van zaken op 30 juni 2013

De steun van de FOD Budget en Beheers-
controle verkrijgen om de principes van het 
systeem van analytische boekhouding uit te 
werken om de kosten op vergelijkbare wijze te 
bepalen.

Beschikken over door de Commissie voor de 
normalisatie van de Boekhouding van de OISZ 
op te stellen richtlijnen om de structuur van een 
analytische boekhouding te definiëren.

Er is niets veranderd wat betreft de steun en de 
richtlijnen.

De RSZ is in 2012 begonnen een programma voor 
analytische boekhouding te installeren. De pro-
gressieve invoering daarvan zal worden geëvalu-
eerd en de processen ervan zullen volledig wor-
den geverifieerd in het derde trimester van 2013.

De RVP blijft zijn eigen systeem voor analytische 
boekhouding ontwikkelen. De rijksdienst heeft 
een methode uitgewerkt voor de berekening van 
de kosten van de basisopdrachten die de bedrijfs-
revisoren hebben gevalideerd.

Het RIZIV wijst erop dat het nog steeds niet over 
voldoende personeel en interne technische ex-
pertise en/of over externe steun beschikt om de 
processen en projecten aan een kostenanalyse te 
onderwerpen. Het merkt ook op dat het – minder 
dan andere OISZ - processen voor gestandaardi-
seerd beheer gebruikt, waardoor de kostenana-
lyse wordt bemoeilijkt.

255 
256 
257 
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Doelstellingen definiëren die samenhangen 
met de doeltreffendheid van de opdrachten en 
overeenstemmende indicatoren opstellen.

De OISZ hebben de verhoging van de efficiëntie 
als strategische doelstelling in hun nieuwe over-
eenkomst ingeschreven.

De RSZ wijst erop dat gedetailleerde indicatorbe-
schrijvingen werden uitgewerkt en nagenoeg al-
lemaal werden aangevuld. Sinds begin 2013 wor-
den de eerste resultaten geëvalueerd.

Een hoofdstuk van de bestuursovereenkomst 
2013-2015 van de RVP handelt over de ontwikke-
ling van een organisatie die efficiënt werkt, o.m. 
op het vlak van personeelsbeheer, beheer van de 
administratieve documenten en samenwerking 
met de andere pensioeninstellingen. De RVP zal 
bijzondere aandacht besteden aan het change 
management.

Bij het RIZIV heeft de nieuw opgerichte dienst In-
terne Audit een eerste efficiëntieaudit uitgevoerd 
in april 2013. Hij heeft deze audit gewijd aan het 
gebruik van concepten ter bestrijding van ver-
kwisting (lean). Het RIZIV zal ook efficiëntieaudits 
uitvoeren in het kader van de deelname van vier 
van zijn diensten aan de Lean Academy255. Het is 
de bedoeling efficiëntieanalyses uit te voeren en 
verbetertrajecten uit te stippelen waaraan ook in-
dicatoren gekoppeld kunnen worden.

De procedure voor aanpassing van de doelstel-
lingen versoepelen om van de overeenkomsten 
meer dynamische beheersinstrumenten te ma-
ken.

Het college van de OISZ heeft in juni 2012 nieuwe 
bepalingen goedgekeurd die onder andere de 
procedure versoepelen als bepaalde elementen 
van de lopende overeenkomst (opdrachten, ta-
ken, doelstellingen of indicatoren) gewijzigd wor-
den zonder dat dit een financiële weerslag heeft. 
Die gezamenlijke bepalingen voor alle OISZ wer-
den opgenomen in de vierde generatie bestuurs-
overeenkomsten.

De indicatoren die betrekking hebben op het-
zelfde soort doelstelling harmoniseren en meer 
systematisch gebruik maken van de instrumen-
ten die de FOD Sociale Zekerheid voorstelt, zo-
als het bepalen van doelstellingen en SMART-
indicatoren.

De RSZ en het RIZIV hebben nog geen nieuw initi-
atief gestart om gemeenschappelijke indicatoren 
te formuleren. De RVP doet niettemin inspannin-
gen om indicatoren te ontwikkelen voor een reeks 
gemeenschappelijke doelstellingen. Die indicato-
ren zouden ook kunnen worden toegepast op an-
dere instellingen.

1 

255 De Lean Academy is een initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer, in samenwerking met de FOD Personeel en 
Organisatie en het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). Het past binnen het kader van Optifed, 
een federaal efficiëntieprogramma om duurzame besparingen te realiseren en om de werking van de federale ad-
ministratie te verbeteren met het oog op een betere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.
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Voorzien in een betere afstemming tussen de 
gebruikte indicatoren en de doelstellingen van 
de bestuursovereenkomst.

De RSZ koppelt zijn indicatoren aan de verwezen-
lijking van zijn basisopdrachten. Hij volgt de doel-
stellingen van de projecten of extra opdrachten/
verwezenlijkingen op via fiches die meer informa-
tie geven dan een gewone indicator. In zijn verslag 
op het einde van het jaar wordt gewag gemaakt 
van de verwezenlijking van een aantal verbinte-
nissen die in het contract ter sprake komen maar 
die niet formeel zijn. Er worden o.m. gegevens 
opgenomen over de invoering van een kwaliteits-
barometer, de front office, de rol van de RSZ als 
operator van de gewestelijke stromen en de opti-
malisering van het gebruik van de middelen.

Bij de RVP is in de vierde bestuursovereenkomst 
bepaald dat SMART-indicatoren worden gebruikt 
voor alle basisopdrachten. De doelstellingen die 
gekoppeld zijn aan de projecten, zullen worden 
opgevolgd op basis van een specifieke methodo-
logie.

Het RIZIV verbindt zich in zijn vierde overeen-
komst ertoe niet enkel te blijven rapporteren over 
indicatoren van de verwezenlijking van vroegere 
projecten, maar ook expliciet de processen en 
macroprocessen verder te blijven inventariseren. 
Van die inventaris kan vervolgens systematisch 
gebruik worden gemaakt, bijvoorbeeld om indi-
catoren uit te werken voor die processen.

De structuur van de opvolgingsverslagen har-
moniseren.

Er werd geen initiatief in die richting genomen.

Voor het RIZIV impliceert een dergelijke harmo-
nisering dat de OISZ hun behoeften op gecoördi-
neerde wijze formuleren. Het overweegt een initi-
atief op dat vlak te nemen.

De rol van de regeringscommissarissen “toe-
zicht” en “begroting” beter definiëren en de 
commissarissen de nodige middelen verschaf-
fen om hun opdracht uit te voeren.

De rol van de regeringscommissarissen is nog 
altijd niet beter gedefinieerd en de steun van de 
FOD Budget en Beheerscontrole en van de FOD 
Sociale Zekerheid blijft vrij beperkt. Er is een 
lichte verandering opgetreden, maar louter van 
formele aard. Er worden bijvoorbeeld standaard-
fiches opgesteld om de bestuurscontracten op te 
volgen, maar die hulp blijft beperkt.
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RIZIV:	Beroepsherinschakeling	van	personen	in	arbeidsongeschiktheid

In de sector ziekte- en invaliditeitsverzekering werden bepalingen goedgekeurd om te zor-
gen voor een betere beroepsherinschakeling van personen in arbeidsongeschiktheid. Om 
de activiteiten van de ziekenfondsen op dat vlak te stimuleren, heeft het RIZIV overleg ge-
pleegd met de opleidings- en plaatsingsinstellingen. Anderzijds worden financiële stimuli 
toegekend aan de personen die een herinschakelingsprogramma volgen. Ondanks deze 
maatregelen maken de ziekenfondsen weinig gebruik van dit beleid (Boek 2011, p. 160-171). In 
het Boek 2012 heeft het Rekenhof verslag uitgebracht over zijn eerste opvolging (p. 268-269).

Aanbevelingen Boek 2011 (p. 169-171) Stand van zaken op 30 juni 2013

De verplichtingen van de adviserend geneeshe-
ren preciseren en versterken om ervoor te zor-
gen dat het herinschakelingspotentieel syste-
matischer wordt geëvalueerd.

Het reglementair kader is ongewijzigd gebleven 
in 2013.

In 2012 had het RIZIV voorgesteld de criteria 
voor goed beheer te hervormen die in aanmer-
king komen bij de responsabilisering van de ver-
zekeringsinstellingen256.

Dit initiatief, dat werd aangehaald in de vorige 
opvolging van het Rekenhof, is nog niet gecon-
cretiseerd. Het RIZIV beschikt immers nog niet 
over het informatica-instrument om de activitei-
ten van de adviserend geneesheren op het ge-
bied van beroepsherinschakeling op te volgen en 
te evalueren.

In 2012 hebben alle actoren binnen de sector 
hun denkoefening over beroepsherinschakeling 
voortgezet. Deze denkoefening wordt gevoerd 
binnen een platform onder leiding van de Natio-
nale Arbeidsraad. Ze wil de besluitvormingspro-
cedures, de processen en de organisatie op het 
gebied van invaliditeit hervormen.

De controle die het RIZIV heeft uitgebouwd in 
de sector van de primaire ongeschiktheid verrui-
men tot de sector van de invaliditeit en de be-
roepsherinschakeling.

Om de opvolging van de activiteiten van de ad-
viserend geneesheren inzake beroepsherinscha-
keling te verbeteren, heeft het RIZIV voortge-
werkt aan de ontwikkeling van het elektronisch 
invaliditeitsdossier. De ingebruikname van dit 
instrument dat in de vorige opvolging werd aan-
gehaald, is gepland voor begin 2015.

Het RIZIV is van oordeel dat de geplande hervor-
ming en het nieuwe informatica-instrument de 
verplichtingen van de adviserend geneesheren 
zullen preciseren en versterken aan de hand van 
zeer nauwkeurige richtlijnen. Ze zullen het RIZIV 
eveneens de mogelijkheid bieden zijn controle in 
de sector van de invaliditeit en de beroepsher-
inschakeling te verruimen door gedetailleerde 
statistieken op te stellen.

 

256 Deze criteria zijn momenteel beschreven in het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 
204, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör-
dineerd op 14 juli 1994.
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Het aantal adviserend geneesheren verhogen. Zoals het Rekenhof aanstipte in zijn Boek 2012, 
wil het RIZIV het werk van de adviserend ge-
neesheren verlichten bij gebrek aan verster-
king van hun personeelsbestand. In 2013 wil 
het RIZIV met de vereenvoudiging van de be-
sluitvormingsprocedures, de afschaffing van 
bepaalde commissies en de digitalisering het de 
adviserend geneesheren mogelijk maken tijd vrij 
te maken om zich o.a. bezig te houden met de 
beroepsherinschakeling van verzekerden van bij 
het begin van hun arbeidsongeschiktheid.

Partnerschapsovereenkomsten sluiten in de 
twee andere gewesten zoals de overeenkomst 
die het RIZIV in 2011 met de VDAB heeft geslo-
ten.

Er werd een nieuwe partnerschapsovereenkomst 
gesloten tussen het RIZIV, de verzekeringsinstel-
lingen en de actoren in het Vlaams Gewest die 
bevoegd zijn voor beroepsopleiding en werk-
hervatting. De overeenkomst trad in werking 
op 1 oktober 2012. Op 14 maart 2013 heeft een 
eerste vergadering van het begeleidingscomité 
plaatsgehad. Daaruit is gebleken dat bepaalde 
adviserend geneesheren de verzekerden naar de 
VDAB verwijzen zonder toelating te vragen aan 
de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het 
RIZIV257. Er moeten dan ook praktische richtlij-
nen voor hen worden uitgewerkt.

De samenwerking tussen de verschillende acto-
ren en meer in het bijzonder de feedback tussen 
de adviserend geneesheren en de adviseurs van 
de VDAB blijven een aandachtspunt.

Voor het Waals Gewest werd op 15 janua-
ri 2013 een overeenkomst ondertekend. Het RI-
ZIV heeft de overeenkomst in een omzendbrief 
aan de verzekeringsinstellingen voorgesteld en 
alle praktische modaliteiten vastgelegd.

Door de overeenkomst kunnen de adviserend 
geneesheren, voor maximaal 200 herinschake-
lingstrajecten per jaar, een beroep doen op het 
Forem en het Awiph (en hun partners) voor de 
begeleiding van het herinschakelingsproject, 
een opleiding alsook een begeleiding bij het 
zoeken naar werk na een geslaagde opleiding. 
Een begeleidingscomité zal de uitvoering van de 
overeenkomst evalueren.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
momenteel een overeenkomst afgerond tussen 
het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en de ac-
toren die bevoegd zijn voor beroepsopleiding en 
werkhervatting (Actiris, Bruxelles formation, de 
VDAB die bevoegd is om personen met een han-
dicap in Brussel op te volgen en de Service bruxel-
lois francophone des personnes handicapées).

De overeenkomst zou vóór eind 2013 worden 
ondertekend.

1 

257 De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit verleent (al dan niet) zijn goedkeuring voor de tenlasteneming van de pro-
gramma’s van beroepsherscholing ten gunste van de rechthebbenden van de uitkeringsverzekering, overeenkom-
stig artikel 109bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
gecoördineerd op 14 juli 1994.



OPVOLGInG UITVOERInG AAnBEVELInGEn / 183

Deze overeenkomst voorziet in 30 trajecten voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze wordt 
gestructureerd in maximum drie fasen (begelei-
ding, opleiding en inschakeling na een geslaag-
de opleiding).
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RSZ:	Implicaties	van	de	wet	betreffende	de	continuïteit	van	de	onderne-
mingen

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) heeft 
de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord vervangen. Sinds 1 april 2009 biedt deze 
wet ondernemingen met financiële moeilijkheden nieuwe hulpmiddelen om onder toezicht 
van de rechter de continuïteit van al hun activiteiten of een deel ervan veilig te stellen.

In 96 % van de gevallen zijn het kmo’s die een beroep doen op de WCO. Het succes van de 
wet heeft een impact op de invordering van de schuldvorderingen van de RSZ. Zo stelde 
het Rekenhof vast dat die invordering wordt bemoeilijkt door de duur van de gerechtelijke 
reorganisatieprocedure. Ondanks de sterk verlaagde schuldvorderingen die de RSZ aan de 
schuldenaars toekent, wordt het faillissement in heel wat gevallen niet vermeden. Boven-
dien komen er nieuwe schuldvorderingen bij.

De WCO bevat bepalingen om ondernemingen in moeilijkheden op te sporen. Deze opspo-
ring gebeurt door de rechtbank van koophandel die daartoe allerhande informatie vergaart, 
met name bij de RSZ (Boek 2012, p. 221-237).

In 2013 werden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers twee wetsvoorstellen tot wijzi-
ging van de wetgeving ingediend258. Bovendien werd in 2013 een wetsontwerp ingediend om 
de wet van 31 januari 2009 doeltreffender en performanter te maken door gerichte aanpas-
singen259. Het wil met name de preventie en de opsporing van de ondernemingen in moei-
lijkheden verbeteren, een einde maken aan de misbruiken met inopportune aanvragen en 
de bescherming van de schuldeisers verbeteren.

Aanbevelingen Boek 2012 (p. 235) Stand van zaken op 30 juni 2013

Zo snel mogelijk het nieuwe signaleringssys-
teem invoeren, waardoor de RSZ de rechtban-
ken van koophandel kan inlichten over de schul-
denaars die hun bijdragen sinds meer dan twee 
trimesters niet meer hebben gestort.

Het signaleringssysteem werd in november 
2012 ingevoerd. Sindsdien worden de rekening-
standen jaarlijks op een systematische, automa-
tische en beveiligde manier verzonden op 10 ja-
nuari, 10 april, 10 juli en 10 oktober.

258 Parl. St. kamer, 19 februari 2013, DOc 53 2645/001, Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 be-
treffende de continuïteit van ondernemingen met het oog op de bestrijding van het aantal faillissementen en het 
uitzuiveren van oneigenlijk gebruik van de wet; Parl. St. kamer, 19 maart 2013, DOc 53 2713/001, Wetsvoorstel tot 
wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, teneinde het toepas-
singsgebied ervan te verruimen tot de landbouwers die hun activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon.

259 Parl. St. kamer, 12 maart 2013, DOc 53 2692/001, Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetgevingen in-
zake de continuïteit van de ondernemingen.
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RSZ:	Hoofdelijke	aansprakelijkheid	en	inhouding	op	factuur	in	het	kader	
van	de	sociale	schulden	(“artikel	30bis”)

De opdrachtgevers en de aannemers uit de bouwsector en uit andere sectoren (tuinaanleg, 
schoonmaak,...) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale schulden van hun onderaan-
nemers. Het systeem steunt op de unieke werfmelding (UWM) die de hoofdaannemer moet 
indienen en die de lijst omvat van de onderaannemers alsook de plaats en de duur van de 
werkzaamheden.

De hoofdelijke aansprakelijkheid verplicht de opdrachtgevers en de aannemers een inhou-
ding op factuur uit te voeren (35 % van het bedrag van de werken dat door onderaannemers 
wordt gefactureerd) ten voordele van de RSZ als deze onderaannemers sociale bijdragen 
verschuldigd zijn (Boek 2012, p. 205-218).

Aanbevelingen Boek 2012  
(p. 214-216) Stand van zaken op 30 juni 2013 

Het stelsel van hoofdelijke aanspra-
kelijkheid beter bekend maken opdat 
de aannemers zich bewust zouden 
zijn van hun aangifte- en inhoudings-
verplichtingen. De benaming “unieke 
werfmelding” aanpassen en informa-
tiecampagnes opzetten.

De benaming “unieke werfmelding”, die de indruk kon wek-
ken dat die verplichting enkel gold voor de bouwsector, zal 
worden gewijzigd bij de uitbreiding van het toepassingsge-
bied van de wet en van de tenuitvoerlegging van de regis-
tratie van de aanwezigheden op de werkplaats. In septem-
ber 2013 wordt het stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid 
van toepassing op twee nieuwe sectoren: de bewakings-
sector (paritair comité 317) en de vleessector (afbakening 
van het toepassingsgebied nog te bepalen). De koninklijke 
besluiten worden momenteel voorbereid. Er worden infor-
matiecampagnes voor de werkgevers aangekondigd in het 
tweede semester van 2013.

De naleving van de verplichting van 
de inhouding op factuur systematisch 
controleren, zonder te wachten tot 
de medecontractant failliet wordt 
verklaard. Het stelsel van de hoofde-
lijke aansprakelijkheid meer systema-
tisch toepassen.

Bij de oorspronkelijke audit had de RSZ aangekondigd per-
soneel te kunnen heroriënteren om de databanken “inhou-
dingen op factuur” en “UWM” te kruisen. De RSZ was van 
plan deze activiteit op te nemen in een controleproject.

Het project “automatisering van de betalingen”, waarin die 
controle is opgenomen, is sinds 2 mei 2013 operationeel in 
de inningsdienst. De nieuwe procedure biedt een gestruc-
tureerde en nauwkeurige mededeling van de betalingen en 
maakt het mogelijk de inhoudingen snel aan te rekenen in 
de rekeningen van de werkgevers.

Er zijn controles gepland voor deze betalingen, met name 
de kruising van de databanken “inhoudingen op factuur” 
en “UWM”, zoals aanbevolen door het Rekenhof. Deze con-
troles zijn nog in testfase om de geldigheid ervan te con-
troleren. De gemeenschappelijke werkprocedure die moet 
worden ingevoerd, wordt momenteel uitgewerkt met de 
inspectiediensten en met de Directie van de Bijzondere In-
vorderingen (DBI).

Er moeten nieuwe organisatorische maatregelen worden 
genomen volgens de notificaties bij de begroting 2013 die 
de Ministerraad van 30 november 2012 heeft goedgekeurd.

Een Franstalige coördinator die de DBI en de inningsdienst 
met elkaar verbindt, is bevoegd voor alle activiteiten in ver-
band met artikel 30bis (inhoudingsverplichting). Een verge-
lijkbare functie is gepland aan Nederlandstalige kant.
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Om te handelen van bij de start van de activiteiten die door 
de hoofdelijke aansprakelijkheid worden beoogd, wil de 
DBI de inhoudingsverplichting en het adres van de website 
vermelden op de facturen tussen opdrachtgevers, aanne-
mers en onderaannemers in de bouwsector, zoals gangbaar 
is voor de btw. Om ervoor te zorgen dat artikel 30bis op 
deze facturen wordt vermeld, zal de RSZ de medewerking 
van de Confederatie Bouw moeten vragen.

Om de ingebrekestellingsprocedure te versnellen, wil de 
DBI sneller kunnen beschikken over de selectie failliet ver-
klaarde ondernemingen in de databank van de innings-
dienst.

Ook bereidt de RSZ een nieuwe ondervragingsprocedure 
voor de curatoren voor. De informatieplicht voor de curato-
ren en voor de aannemers zal opnieuw worden opgenomen 
in een koninklijk besluit. Het niet-verzenden van de nood-
zakelijke informatie zal worden bestraft.

Tot slot wordt de controle op de naleving van de verplich-
ting met betrekking tot de unieke werfmelding (UWM) ver-
sterkt. Er zijn zes maandelijkse werfcontroles per district 
gepland (vier door de inspectie van de RSZ en twee door de 
arrondissementscellen van de SIOD). Er werd een enquête-
formulier uitgewerkt en de inspecteurs hebben een gespe-
cialiseerde opleiding gekregen. Om de mogelijkheden te 
beperken van vrijstelling tot 100 % (eerste vastgestelde in-
breuk in geval van een ontbrekende UWM) en tot 50 % (voor 
de volgende inbreuken), zal men de mogelijkheden om te 
worden vrijgesteld beperken tot twee of tot drie inbreuken. 
Er wordt een koninklijk besluit in die zin voorbereid.

De boekhoudkundige aanrekening 
van de opbrengst van de sancties her-
zien.

Wanneer de inhouding niet heeft plaatsgevonden, wordt 
de in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid inge-
vorderde som (100 % van het bedrag van de werken die aan 
de gefailleerde werden toevertrouwd) alsook de verplichte 
inhouding (35 %) aangerekend als aanzuivering van de so-
ciale schulden van de gefailleerde. Het bedrag van de ver-
hoging (35 % van het bedrag van de werken als sanctie bij 
gebrek aan inhouding op factuur) wordt voortaan aangere-
kend op de winst- en verliesrekening van de RSZ bij bijzon-
dere ontvangsten.

De toestand van de niet in België ge-
vestigde ondernemingen opnieuw 
onderzoeken.

Er werd geen actie ondernomen.
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RSVZ:	 Bestrijding	 van	 de	 fictieve	 aansluitingen	 als	 zelfstandige	 door	 
EU-burgers

Sommige EU-burgers sluiten zich aan als zelfstandige met als enig doel een verblijfsrecht 
van meer dan drie maanden te verkrijgen. Daarom had het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) eind 2010 de aansluitingsprocedure aangepast en 
controles ontwikkeld. Ook werd een sanctie uitgewerkt voor de niet-naleving van de mel-
dingsplicht bij wijziging of stopzetting van een zelfstandige activiteit.

Het Rekenhof constateerde dat de aangepaste procedure wel effectief is voor de bestrijding 
van fictieve aansluitingen, maar dat de toegevoegde waarde ervan voor het stelsel van de 
zelfstandigen en de Dienst Vreemdelingenzaken werd gehypothekeerd door een achter-
stand in de behandeling van deze dossiers bij het RSVZ, alsook door tekortkomingen bij 
de opvolging en uitwisseling van informatie. Twee jaar na de aankondiging was ook de 
geplande sanctie nog niet reglementair geregeld. (Boek 2012, p. 191-202)260

Aanbevelingen Boek 2012 (p. 200) Stand van zaken op 30 juni 2013

Het RSVZ zou op korte termijn met alle be-
trokken partijen moeten overleggen om de 
AFA261 -procedure grondig te evalueren en de 
procedure en de wederzijdse informatie-uitwis-
seling bij te sturen

De dienst AFA van de RSVZ heeft in de loop 
van het eerste trimester 2013 een vergadering 
gehouden met de Dienst Vreemdelingenzaken 
(DVZ) om de communicatie tussen de twee dien-
sten op punt te stellen. Zo wordt een kopie van 
de beslissing tot schrapping (of herziening) indi-
vidueel naar de DVZ verstuurd zodat deze dienst 
hier sneller kan op inspelen. De DVZ neemt ook 
contact op met de dienst AFA om specifieke ver-
dachte gevallen te laten onderzoeken.

De DVZ deelde mee dat de RSVZ-beslissingen 
tot schrapping in 95 % van de gevallen leiden tot 
een intrekking van de verblijfsvergunning.

Om de problemen bij de behandeling van de 
dossiers (de achterstand in de behandeling van 
de dossiers en de lange doorlooptijd voor de 
beslissingen) structureel op te lossen, kan extra 
personeel worden gezocht via aanwerving of 
toewijzing van personeel vanuit andere dien-
sten. Er zal ook moeten worden gestreefd naar 
een efficiëntieverhoging. Een intern voorstel om 
de socialeverzekeringsfondsen via een internet-
toepassing de nodige bijlagen te laten invoeren 
in het eDossier en een onderzoeksopdracht te 
creëren, kan hiertoe een aanzet vormen. Ook 
kan selectiever worden gewerkt, op basis van de 
informatie die bij de melding van de socialever-
zekeringsfondsen wordt ontvangen, van knip-
perlichten die wijzen op mogelijke misbruiken 
of fraude en de prioriteiten gesteld door andere 
diensten (o.a. de dienst Speciale Rechten).

Met ingang van 1 januari 2013 werd de AFA-
procedure fundamenteel aangepast. Personen 
die tot de doelgroep behoren, ontvangen nog 
slechts een specifiek attest voor inschrijving in 
de gemeente op voorwaarde dat zij de daarvoor 
ontworpen vragenlijst voldoende ingevuld heb-
ben ingediend bij het sociaalverzekeringsfonds. 
Hiervoor krijgen zij vijftien dagen de tijd. Het 
RSVZ moet vervolgens in de nieuwe procedure 
binnen drie maanden na ontvangst van de vra-
genlijst een beslissing nemen over schrapping of 
behoud van de aansluiting. Uit de cijfers blijkt dat 
deze doorlooptijd voor de dossiers ingediend na 
1 januari 2013 wordt gehaald. Het RSVZ merkt 
wel op dat deze kortere doorlooptermijn niet 
zelden leidt tot een herziening van de beslissing.

Voor het jaar 2013 werd een extra budget toe-
gekend voor de aanwerving van vijf extra perso-
neelsleden waarvan er ondertussen twee (in mei 
en juni 2013) in dienst zijn getreden.

260 Affiliation Fictive/Fictieve Aansluiting.
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Er werd een projectfiche ingediend om de AFA-
meldingen rechtstreeks door de socialeverzeke-
ringsfondsen in het eDossier te laten invoeren 
waardoor een complexe (en tijdrovende) scan-
procedure achterwege kan worden gelaten. De 
uitvoering is gepland voor 2013.

Of de bovenstaande maatregelen het aantal 
openstaande dossiers (6.387 in mei 2013) zullen 
verminderen, kan nu nog niet worden geëvalu-
eerd.

Een procedure voor de schrapping van fictieve 
aansluitingen implementeren maar niet opvol-
gen of de socialeverzekeringsfondsen ook effec-
tief overgaan tot schrapping, is niet aanvaard-
baar.

De functionaliteit van het eDossier zou worden 
uitgebreid. In het geval van een schrapping zou 
automatisch een opvolgingsopdracht bij het 
AFA-dossier verschijnen. De dossierbeheerder 
zal na een bepaalde termijn (bv. één maand) een-
voudig kunnen nagaan of de aansluiting effectief 
is geschrapt door het sociaalverzekeringsfonds.

Algemeen zou binnen het RSVZ een denkoe-
fening moeten worden gemaakt over de wijze 
waarop beheersrapporten ter beschikking wor-
den gesteld van de verschillende diensten.

In het eDossier zou een onderdeel rapportering 
en statistieken worden opgenomen. Hoewel er 
al enkele algemene rapporten in de testfase zit-
ten, is de ontwikkeling van specifieke rapporten 
over de AFA-dossiers nog niet van start gegaan 
wegens de specifieke behoeften en het gewens-
te detail in de statistieken.

In het kader van het IT-Masterplan werd onder-
tussen beslist af te stappen van het huidige rap-
porteringsmodel om te komen tot één centraal 
“enterprise-wide” datawarehouse waarbij de fo-
cus ligt op een gebruiksvriendelijke, eenvoudige, 
self-service Business-Intelligence. Daarmee zal de 
dienst AFA in de toekomst eigen statische en dy-
namische rapporten, ad-hoc queries en analyses 
kunnen opstellen. In afwachting hiervan werd 
het register (Excelbestand) aangepast om een 
betere opvolging mogelijk te maken.

De aangekondigde sanctie voor de niet-naleving 
van de meldingsplicht in het geval van wijziging 
of stopzetting van de zelfstandige activiteit is 
nog niet in het koninklijk besluit nr. 38261 inge-
voegd. De implementatie ontbreekt ook voor 
de bestaande sancties opgenomen in artikel 
17bis, § 1, 1° tot 3°, van dit koninklijk besluit. 
Gelet op het belang van de bestrijding van de 
sociale fraude zou duidelijkheid moeten worden 
verschaft over het tijdschema van de uitvoering 
van deze maatregelen. 

In artikel 17bis van het koninklijk besluit nr. 
38 werd een paragraaf 1bis ingevoegd op basis 
waarvan elke persoon die geen hoofdverblijf-
plaats in België heeft en voor wie wordt vast-
gesteld dat hij zich heeft aangesloten bij een 
sociaalverzekeringsfonds zonder een beroeps-
activiteit aan te vatten, een administratieve 
boete oploopt gelijk aan het bedrag van de voor-
lopige bijdrage.

Binnen de juridische dienst werd een cel Ad-
ministratieve Geldboetes (AGA) opgericht be-
staande uit drie medewerkers.

Rekening houdende met een ontwerp van 
nota voor de socialeverzekeringsfondsen die 
nog moet worden goedgekeurd en verspreid, 
zou de nieuwe procedure van start gaan vanaf 
1 juli 2013. In die procedure is er een onderlinge 
communicatie gepland tussen de dienst AGA en 
de dienst AFA.

1 

261 Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
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RVP:	Ambtshalve	onderzoek	van	de	inkomensgarantie	voor	ouderen	(IGO)

Sinds de invoering van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in 2001 is de Rijksdienst 
voor Pensioenen (RVP) wettelijk verplicht de IGO-rechten ambtshalve te onderzoeken voor 
drie categorieën van pensioengerechtigden: de genieters van een tegemoetkoming voor ge-
handicapten, leefloners en gerechtigden op een (vervroegd) pensioen in het stelsel van de 
werknemers of zelfstandigen.

Wat leefloners betreft, is het onderzoek van de IGO-rechten niet volledig gegarandeerd. 
Bij de vervroegd gepensioneerden voldoet de RVP pas sinds oktober 2010 aan die wettelijke 
verplichting. In april 2011 startte de RVP met een inhaaloperatie waarbij retroactief de rech-
ten van vóór oktober 2010 worden onderzocht. Die inhaaloperatie vordert traag en zal pas 
in 2017 zijn afgerond als het huidige tempo aangehouden blijft. Bovendien ontbreken voor 
de ambtshalve IGO-onderzoeken een aangepaste communicatie en specifieke richtlijnen. 
Een deel van de IGO-uitkeringen is bovendien verjaard. Uit billijkheidsoverwegingen acht 
de RVP zich echter genoodzaakt de verjaarde achterstallen toch uit te betalen. Voor die 
uitbetaling bestaat wel geen rechtsgrond (Boek 2012, p. 159-169).

De huidige IGO-regelgeving wordt vermoedelijk op 1 januari 2014 gewijzigd. De Minister-
raad heeft op 14 maart 2013 in eerste lezing volgende hervormingen goedgekeurd:

• een strengere controle van het verblijf in België;
• een verstrenging van de toekenning van IGO bij samenwoning met personen die recht 

hebben op kinderbijslag;
• als een IGO-gerechtigde samenwoont met personen met wie hij of zij niet gehuwd is of 

wettelijk samenwoont, is er bij die personen geen vermogenstoets meer;
• geen verlaging of wegvallen van de IGO wanneer een rechthebbende opgenomen wordt 

in een rusthuis en ervoor kiest zijn thuisadres te behouden;
• de invoering van een gedeeltelijke vrijstelling voor beroepsinkomsten.

Aanbevelingen Boek 2012 (p. 168-169) Stand van zaken op 30 juni 2013

De RVP moet trachten het recht op een 
IGO ook te verzekeren voor een leefloner 
zonder een loopbaan. Er werd hierbij ge-
wezen op een mogelijke uitwisseling van 
gegevens tussen de RVP en de POD Maat-
schappelijke Integratie.

De RVP heeft geen contact gehad met de POD Maat-
schappelijke Integratie over de gegevensuitwisseling 
i.v.m. leefloners die de IGO-leeftijd bereiken.

De RVP wijst er wel op dat de kans bijzonder klein is dat 
de IGO-rechten van een leefloner niet onderzocht wor-
den: de OcMW’s die het leefloon uitbetalen, hebben er 
namelijk alle belang bij om de 65-jarige leefloner zijn 
IGO te laten aanvragen.

In verband met de uitvoering van het re-
troactieve ambtshalve onderzoek moest 
de RVP:
– de selectiecriteria evalueren;
– de communicatie naar alle betrokken 
partijen aanpassen zodat hij alle infor-
matie die nodig is voor een (retroactief) 
ambtshalve onderzoek kan verkrijgen;
– specifieke richtlijnen voor het (retroac-
tieve) ambtshalve onderzoek opstellen.

De RVP heeft ervoor geopteerd om de huidige werk-
wijze voorlopig voort te zetten tot de invoering van de 
gewijzigde IGO-reglementering. In het licht van die 
gewijzigde regelgeving zullen zowel de communicatie 
als de richtlijnen moeten worden aangepast.

De selectiecriteria om de (retroactieve) ambtshalve 
onderzoeken op te starten, zijn verfijnd en opnieuw 
getest bij de ingebruikname van nieuwe software.

De RVP moet zo vlug mogelijk het retro-
actieve onderzoek opstarten bij de oudste 
groep gepensioneerden.

Er zijn nog geen dossiers retroactief ambtshalve opge-
start bij de oudste groep gepensioneerden.
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RVP:	Financiering	van	de	bijzondere	pensioenstelsels

De bijzondere pensioenstelsels voor mijnwerkers, zeevarenden en het vliegend personeel 
in de burgerluchtvaart worden integraal opgeheven. Hierdoor wordt hun pensioen in de 
toekomst behandeld volgens de algemene regels die gelden voor alle werknemers uit de 
privésector. Een stelsel van overgangsmaatregelen zorgt er echter voor dat het pensioen 
van toekomstig gepensioneerden die nog geen 55 jaar zijn en een door de reglementering 
bepaald aantal loopbaanjaren bewijzen, volgens de bestaande bijzondere pensioensstelsels 
wordt beheerd.

De bijzondere pensioenregeling voor de beroepsjournalisten blijft echter behouden en 
wordt niet gewijzigd zolang de financiering van dit uitzonderlijk stelsel het toelaat. Jaarlijks 
legt de RVP hierover een financieel verslag voor aan de minister van Pensioenen (Boek 2012, 
p. 131-142).

Aanbevelingen Boek 2012 (p. 141) Stand van zaken op 30 juni 2013

Bij gebrek aan een volwaardige analytische 
boekhouding en de nodige coderingen van de 
verschillende beroepscategorieën in de informa-
ticatoepassingen is de RVP niet in staat correcte, 
volledige en actuele financiële informatie te ver-
schaffen over de kostprijs van de bijzondere pen-
sioenstelsels en over de evolutie ervan.

De boekhouding van de RVP zou zo moeten 
worden aangepast dat ze per stelsel jaarlijks 
precieze gegevens kan verstrekken over de ont-
vangen bijdragen, de financiering door het Glo-
baal Beheer en de gecumuleerde overschotten 
(reserves) of tekorten. Er zouden systematisch 
prognoses moeten worden gemaakt over de 
evolutie van de kostprijs van de stelsels zodat, 
indien nodig, tijdig kan worden bijgestuurd om 
de financiële impact ervan voor het Globaal Be-
heer binnen bepaalde perken te houden. De RVP 
zou daarover jaarlijks reglementair of wettelijk 
moeten rapporteren.

De situatie van de bijzondere pensioenstelsels is 
niet veranderd.

De uitgaven in het kader van de bijzondere pen-
sioenstelsels worden niet aangerekend op apar-
te rekeningen omdat de gepresteerde loopbaan 
niet altijd volledig in een bijzonder pensioenstel-
sel gebeurde.

Er moet worden onderzocht waarom de RVP 
sinds 2006 geen bijdrage meer ontvangt van het 
RIZIV voor het bijzondere stelsel van de mijn-
werkers, terwijl de wettelijke bepalingen die een 
dergelijke cofinanciering door het RIZIV opleg-
gen ongewijzigd zijn gebleven.

Ook in 2012 werd geen bijdrage van het RIZIV 
ontvangen. Er werd geen enkele concrete maat-
regel om deze problematiek verder op te volgen 
meegedeeld.

De pensioenhervorming van eind 2011 schafte 
alle bijzondere pensioenstelsels af. In overleg 
met de betrokken sectoren werden deze stelsels 
via overgangsmaatregelen in belangrijke mate 
heringevoerd. De journalisten behouden hun 
stelsel, mits de RVP jaarlijks een financieel ver-
slag opmaakt.

De RVP kan nog geen financieel verslag voorleg-
gen over het bijzonder pensioenstelsel beroeps-
journalisten omdat het nog niet gefinaliseerd is.
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RVP	–	RSVZ:	Informatieverstrekking	over	de	loopbaan	en	de	toekomstige	
pensioenrechten

Het Generatiepact van 23 december 2005 heeft aan de pensioeninstellingen een informatie-
plicht over de toekomstige pensioenrechten opgelegd. Zowel de RVP als het RSVZ heeft de 
laatste jaren belangrijke inspanningen geleverd om die verplichting na te leven. Het Reken-
hof stelde echter een aantal verschillen vast tussen de RVP en het RSVZ op het niveau van 
de termijn, de inhoud en de manier van informatieverstrekking. Deze verschillen beperken 
de mogelijkheden voor de toekomstige gepensioneerde om zijn loopbaangegevens te ken-
nen en te controleren (Boek 2012, p.171-187).

Aanbevelingen Boek 2012 (p. 184) Stand van zaken op 30 juni 2013 

Over de verschillende pensioeninstellingen heen 
(RSVZ, RVP en PDOS) zouden nieuwe strate-
gische beslissingen moeten worden genomen 
over hoe en wanneer loopbaangegevens elek-
tronisch worden bijgehouden, ter beschikking 
worden gesteld van de toekomstige gepensio-
neerde en kunnen leiden tot accurate ramingen 
van de toekomstige pensioenrechten. Bij die be-
slissingen moet rekening worden gehouden met 
de voorwaarden die het Sectoraal Comité van de 
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid in zijn 
machtiging van 4 september 2012 heeft opge-
legd voor de uitwisseling van persoonsgegevens 
tussen de RVP, het RSVZ en de PDOS.

Het huidige voornemen van het RSVZ en de RVP 
om alvast te beginnen met een project voor een 
gemeenschappelijke automatische raming voor 
de stelsels van de werknemers en de zelfstan-
digen moet kaderen binnen de nog te nemen 
algemene beleidskeuzes over de pensioenpro-
blematiek.

Zowel de RVP als het RSVZ heeft in zijn nieuwe 
bestuursovereenkomst (2013 – 2015) bepalingen 
laten opnemen over de samenwerking tussen de 
drie pensioeninstellingen262.

De samenwerking betreft o.a. de gezamenlijke 
unieke infolijn263 en het project ‘Pensioenmotor’. 
Dit project zal de toepassing ‘kenUwPensioen’ 
vervangen en richt zich op het elektronische be-
heer, het gebruik en de communicatie naar de 
burger van de loopbaangegevens.

Voor het project ‘Pensioenmotor’ is een volledig 
actieplan uitgewerkt. Dat beschrijft uitgebreid 
welke stappen in een eerste fase (2013-2015) 
moeten worden ondernomen om te komen tot 
de unieke interface voor de burger waarop hij 
een loopbaanoverzicht, de vroegst mogelijke 
ingangsdatum van het pensioen, het al opge-
bouwde pensioenbedrag en een simulatie van 
zijn toekomstige pensioenrechten kan verkrij-
gen.

Momenteel loopt de functionele analyse en het 
design van de interface.

Van de vooropgestelde budgetten werd voor 
2013 echter slechts 13/30e toegekend in de be-
heersbegroting van de RVP en de RSVZ264. Die 
budgettaire beperking kan een invloed hebben 
op de realisatie van het project.

De RVP zou de ARGO-databank moeten aan-
vullen met nog te digitaliseren historische 
loopbaangegevens en informatie uit de oudere 
LATG-databank van het RSZ. De toegang van de 
RVP tot die laatste databank moet in elk geval 
worden georganiseerd.

De RVP doorloopt momenteel verschillende 
stappen om rechtstreeks toegang te krijgen tot 
de LATG-databank. Op het vlak van de digita-
lisering van de historische loopbaangegevens 
werden verschillende opties vergeleken. Tijdens 
de digitalisatie zal de oude datastructuur bruik-
baar moeten worden gemaakt voor de huidige 
softwaretoepassingen.

1 2 3 

262 De PDOS beschikt over een managementplan en een operationeel plan die gestart zijn in 2007 en nog lopen tot en 
met 2013.

263 Het betreft hier het gratis telefoonnummer “1765”.
264 Het beschikbare budget voor 2014 zal vermoedelijk ook tot 13/30e beperkt zijn.
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RVA:	Evaluatie	van	sommige	anticrisismaatregelen

In 2009 en 2010 werden verschillende maatregelen genomen om de economische crisis het 
hoofd te bieden. Deze maatregelen, die oorspronkelijk tijdelijk waren bedoeld, werden her-
haaldelijk verlengd en inmiddels voor onbepaalde tijd bestendigd.

In 2011 bedroegen de uitgaven van de RVA voor de collectieve schorsing van de arbeidsover-
eenkomst voor bedienden, sinds de invoering van de maatregel, 33,6 miljoen euro en de 
uitgaven voor de crisispremie voor arbeiders 78,5 miljoen euro.

Uit het onderzoek van het Rekenhof bleek dat aan beide maatregelen meerdere risico’s van 
oneigenlijk gebruik zijn verbonden, die de FOD Werkgelegenheid en de RVA, die de maat-
regelen uitvoeren, onvoldoende beheersen. Dat komt voornamelijk doordat de regelgeving 
niet altijd sluitend is om mogelijke misbruiken te voorkomen. Ook werd noch bij de op-
maak, de verlengingen of de bestendiging van de maatregelen, een analyse gemaakt van de 
risico’s om hiervoor juridisch, organisatorisch en procedureel de nodige controlemaatrege-
len te nemen (Boek 2012, p.147-158).

Aanbevelingen Boek 2012 (p. 157) Stand van zaken op 30 juni 2013

Nu de maatregelen voor onbepaalde tijd zijn be-
stendigd, zou een dergelijke risicoanalyse alsnog 
moeten worden gemaakt en zouden de hiaten in 
de controle en de reglementering moeten wor-
den weggewerkt.

De RVA wijst erop dat initiatieven tot wijziging in 
de eerste plaats toekomen aan de wetgever. Zo 
zijn bepaalde wijzigingen erop gericht om onei-
genlijk gebruik van bepaalde maatregelen tegen 
te gaan. Andere wijzigingen zoals de aanpassing 
van het referentiejaar zijn mogelijk niet doorge-
voerd omdat de wetgever die wijziging niet op-
portuun achtte.

Inzake de crisisschorsing voor bedienden wijst 
de RVA erop dat de wetgever enkel voorziet in 
een controle bij de aanvraag en dat het niet de 
taak is van de RVA om manipulaties van btw- 
aangiftes te controleren.

De RVA benadrukt nogmaals dat het risico op 
oneigenlijk gebruik van de crisisschorsing be-
perkt is, aangezien de werkgever er belang bij 
heeft om zijn personeel te laten werken om 
winst te genereren.

De ontslaguitkering wordt voortaan altijd uitge-
keerd door de RVA, wat voor de crisispremie niet 
steeds het geval was.

De RVA heeft de minister van Werk attent ge-
maakt op het oneigenlijke gebruik bij weder-
indienstneming door de dezelfde werkgever. 
Niettemin komt de dubbele betaling bij dezelfde 
werkgever nagenoeg niet voor.
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HVKZ:	Beheer	en	organisatie

De HVKZ is een kleine speler in het Globaal Beheer van de werknemers. Het stelsel van de 
zeelieden vertegenwoordigt minder dan 0,1 % van de uitgaven van dat Beheer.

Uit het onderzoek blijkt dat de HVKZ problemen ondervindt op het vlak van de organisatie, 
de infrastructuur, de informatica, het personeel en de werking van de beheersorganen. De 
meeste van die problemen zijn te wijten aan de kleinschaligheid van de instelling en het feit 
dat de noodzakelijke investeringen in voornoemde domeinen de financiële draagkracht van 
de HVKZ overstijgen (Boek 2012, p.253-260).

Aanbevelingen Boek 2012 (p. 259) Stand van zaken op 30 juni 2013

Er is een kosten-batenanalyse nodig van het hui-
dige stelsel en de te investeren middelen. Daar-
bij moet ook de vraag worden gesteld of het van-
uit financieel-economisch oogpunt nog langer is 
aangewezen een aparte instelling te behouden 
voor het beperkte (en nog steeds dalende) aan-
tal ingeschrevenen.

Er is nog geen evaluatie van het huidige stelsel 
gemaakt. Wat de organisatie van de instelling 
betreft, is er tot op heden geen wijziging.

Bepaalde vastgestelde problemen worden elk 
afzonderlijk aangepakt:

– Inzake huisvesting zoekt de HVKZ samen met 
de RSZ en de HZIV een oplossing voor het verou-
derde gebouw.

– Op het vlak van informatisering zal een studie 
worden gemaakt van de bestaande processen 
en mogelijke verbeteringstrajecten, zowel in ei-
gen ontwikkeling als in synergieën met andere 
OISZ.

Vooral wat het beheer van de ziekteverzekering 
betreft, moeten op korte termijn beslissingen 
worden genomen. Het huidige informaticaplat-
form riskeert het voortbestaan van de HVKZ in 
een e-gov-omgeving te hypothekeren. Indien er 
binnen de ziekteverzekering geen investeringen 
gebeuren, is op korte termijn een negatief ef-
fect op de uitvoering van de toekomstige pres-
taties niet uit te sluiten. In het kader van de uit 
te voeren kosten-batenanalyse moet specifieke 
aandacht worden besteed aan de verplichtingen 
die de HVKZ heeft op het vlak van de ziektever-
zekering.

Op het vlak van de ziekteverzekering wordt de 
samenwerking met het HZIV voortgezet. Voorts 
wil de HVKZ prioriteit geven aan de aansluiting 
op MyCarenet.

Op juridisch vlak moet het wettelijke kader wor-
den geactualiseerd. De indeling in rangen in de 
wetgeving is immers niet langer aangepast aan 
de moderne omgeving van het zeevaartwezen.

Een ontwerp van koninklijk besluit houdende 
hervorming van rangen en categorieën wordt 
voorgelegd aan de sociale partners.
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RSZPPO:	Beheer	van	gelden	voor	rekening	van	derden

Naast zijn klassieke taken voor de lokale en provinciale overheden verricht de RSZPPO 
ook opdrachten voor rekening van zowel de federale Staat als de gemeenschappen en de 
gewesten. Deze opdrachten hebben voor de RSZPPO opbrengsten gegenereerd waarmee 
reserves werden aangelegd waarvan de bestemming niet is geregeld (Boek 2011, p. 105 -109). 
Het Rekenhof heeft deze aanbevelingen een eerste keer opgevolgd in het Boek 2012 (p. 271).

Aanbevelingen Boek 2011 (p. 109) Stand van zaken op 30 juni 2013  
(vorige opvolging op 30 september 2012)

Het beheer van gelden bestemd voor derden 
heeft de RSZPPO de voorbije jaren intresten 
opgebracht waarmee reserves werden opge-
bouwd die eind 2010 in totaal 18,27 miljoen euro 
bedroegen. De RSZPPO moet afspraken maken 
met de betrokken derden over de aan te rekenen 
administratiekosten (de RSZPPO beschouwt de 
intresten immers als een vergoeding voor admi-
nistratiekosten) en over de bestemming van de 
financiële opbrengsten.

De toestand van de reserves evolueerde van 
18,44 miljoen in 2011 naar 18,75 miljoen in 2012. 
Zoals in de voorgaande jaren is de aangroei het 
gevolg van de financiële opbrengsten.

In 2013 zijn protocollen over de aanrekening van 
administratiekosten gesloten met de federale 
Staat (IBF-premies en veiligheidscontracten) 
en met de gemeenschappen (gesubsidieerde 
contractuelen). De administratiekosten worden 
vastgesteld op 0,08 % van het bedrag aan finan-
ciële verrichtingen die de RSZPPO uitvoert. De 
protocollen gelden vanaf 1 januari 2014.

De RSZPPO betaalt nog altijd de veiligheids-
contracten hoewel de Ministerraad van oktober 
2008 besliste om de uitgaven voor veiligheids-
contracten opnieuw in de federale begroting op 
te nemen. In zijn commentaar bij de ontwerpbe-
groting 2012 drong het Rekenhof erop aan dat 
de nieuwe regering nog voor 2012 zou beslissen 
of die uitgaven via het gedebugetteerde Veilig-
heids- en Preventiefonds van de RSZPPO of via 
de algemene uitgavenbegroting moeten wor-
den betaald.

De RSZPPO heeft eind 2010 in het kader van 
deze veiligheidscontracten een bijkomende fi-
nanciële reserve van 12,89 miljoen euro opge-
bouwd. De bestemming van deze reserves moet 
worden geregeld.

In 2012 betaalde de RSZPPO nog altijd de ver-
goedingen voor de veiligheids- en preventie-
plannen aan de steden en gemeenten. In uit-
voering van de beslissing van de Ministerraad 
werden de strategische veiligheids- en preven-
tieplannen verlengd tot 31 december 2013 en 
zal de RSZPPO verder zorgen voor de financiële 
afwikkeling.

Doordat in 2012 de uitgaven het kader van de 
veiligheidscontracten (56 miljoen euro) hoger 
waren dan de toegekende jaarlijkse middelen 
(40,9 miljoen euro), daalde het overschot op de 
rekening-courant tot 14,22 miljoen euro.
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Schadeloosstellingsfonds	voor	Asbestslachtoffers:	werking	en	financiering

Het Schadeloosstellingsfonds voor Asbestslachtoffers is organiek opgenomen in het Fonds 
voor Beroepsziekten. Sinds zijn oprichting in april 2007 heeft het aanzienlijke reserves op-
gebouwd die op 31 december 2010 nagenoeg 50 miljoen euro vertegenwoordigden (Boek 
2011, p. 98-104).

Het Rekenhof heeft verslag uitgebracht over zijn eerste opvolging in het Boek 2012 (p. 276).

Aanbevelingen Boek 2011 (p. 103) Stand van zaken op 30 juni 2013

De accumulatie van reserves moet worden on-
derzocht in het licht van de evolutie van de uit-
gaven van het Asbestfonds.

Die reserves zijn in 2012 met 7 miljoen euro ge-
stegen en bedroegen 58 miljoen euro op 31 de-
cember 2012.

In 2011 ontving het Asbestfonds geen finan-
ciering van de overheid. De verschuldigde sub-
sidie van 10 miljoen euro werd op 26 septem-
ber 2012 gestort.

Voor 2012 werd de financiering van het fonds 
gehalveerd (subsidie van 5 miljoen euro in plaats 
van 10 miljoen euro en werkgeversbijdragen van 
0,005 % in plaats van 0,01 % op de bezoldigin-
gen van de werknemers).

De vroegere financieringen zijn sinds 1 janu-
ari 2013 hersteld. De begroting 2013 voorziet 
in een jaarlijkse staatstoelage van 10 miljoen 
euro en in bijdragen van 12,7 miljoen euro, d.i. 
22,7 miljoen euro aan ontvangsten. De uitgaven 
om asbestslachtoffers te vergoeden zijn echter 
op 12,5 miljoen euro begroot. Het overschot van 
10,2 miljoen euro zal de reserves van het Asbest-
fonds opnieuw flink doen stijgen.

De wetgever heeft zich nog altijd niet uitgespro-
ken over een eventuele bestemming van de re-
serves van het Asbestfonds.

De financiering van het Asbestfonds moet uit 
de RSZ-Globaal Beheer worden gehaald en alle 
werkingskosten van het Asbestfonds moeten 
door eigen middelen worden gedragen.

De werkingskosten van het Asbestfonds worden 
nog steeds door de RSZ-Globaal Beheer gefinan-
cierd omdat de wetgever niet is tussengekomen.

De analytische boekhouding van het Fonds voor 
de Beroepsziekten is momenteel echter opera-
tioneel, waardoor dat fonds die werkingskosten 
(nagenoeg 0,5 miljoen euro per jaar) door het 
Asbestfonds kan laten dragen als de wet wordt 
aangepast.



Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag raadplegen of downloaden 
op de internetsite van het Rekenhof.

wettelijk depot
D/2013/1128/24

Prepress en  drukwerk
Centrale drukkerij van de Kamer van volksvertegenwoordigers

adres
Rekenhof 
Regentschapsstraat 2 
B-1000 Brussel

tel.
+32 2 551 81 11

fax
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be


	Sociale Zekerheid in 2012
	Budgettaire en finaciële 
toestand 2012
	Voorwoord
	1.1	Financiering van de sociale zekerheid
	1.2	Uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers
	1.3	Uitgaven van het Globaal Beheer van de zelfstandigen
	1.4	Geneeskundige verzorging
	Analyse van de 
begrotingsmaatregelen

	2.1	Inleiding
	2.2	RIZIV
	2.3	RSZ
	2.4	RVA: structurele hervorming van de arbeidsmarkt
	2.5	Werkings- en beheerskredieten van de OISZ
	2.6	Strijd tegen de sociale fraude
	Kastoestand en reserves

	3.1	Globaal Beheer van de werknemers
	3.2	Globaal Beheer van de zelfstandigen
	Financieel beheer en 
rekeningen van de OISZ
	Overlegging van de rekeningen

	1	Inleiding
	2	Reglementair kader
	3	Opmaak van de rekeningen door de beheerscomités van de OISZ
	4	Overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof
	5	Conclusies en aanbevelingen
	Modernisering van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid

	1	Context
	2	Proefinstellingen
	Overige thema’s
	RVA: Evolutie van de activering van de werkloosheidsuitkering in de periode 2002 – 2012

	1	Context
	2	Evolutie van de activeringsmaatregelen
	3	Kostprijs van de activering
	4	Conclusies
	5	Antwoord van de administratie
	DOSZ: Beheer en organisatie

	1	Context
	2	Resultaten van het onderzoek
	3	Besluit en aanbevelingen
	4	Antwoord van de DOSZ
	Evaluatie van het “intern recht” voor grens- en seizoenwerknemers

	1	Context
	2	Grenswerknemers
	3	Intern recht
	4	Besluit
	5	Reactie van de RVP
	RSZ: Bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

	1	Context
	2	Vaststellingen
	3	Evolutie
	4	Reactie van de minister
	RSZ: Toezicht op de sociale secretariaten

	1	Context
	2	Evaluatie van de werking van de sociale secretariaten
	3	Prestatie van de sociale secretariaten vanuit het oogpunt van de uitgevoerde controles
	4	Conclusies en aanbevelingen
	5	Reacties van de RSZ en van de minister
	RSZ: beheersing van het IT-systeem voor de DMFA

	1	Context
	2	Bevindingen
	3	Algemene conclusies en aanbevelingen
	4	Antwoord van de RSZ
	Dienstencheques: wijzigingen in de wetgeving sinds de audit van 2009

	1	Inleiding
	2	Strengere erkenningsvoorwaarden
	3	Controles en sancties
	4	Financiële beheersing van het systeem
	5	Conclusies
	Detachering van werknemers in het kader van de Europese regelgeving

	1	Context
	2	Informering van de RSZ over de in België gedetacheerde werknemers
	3	Controles van de naleving van de detacheringsvoorwaarden
	4	Procedure voor de betwisting van de A1-formulieren inzake onderworpenheid aan de sociale zekerheid
	5	Algemene conclusies en aanbevelingen
	6	Antwoord van de ministers
	Opvolging van de uitvoering van aanbevelingen in de 
Boeken 2011 en 2012 over de Sociale Zekerheid

	Invoering van een interneauditfunctie binnen de OISZ
	RSZ, RVP en RIZIV: derde bestuursovereenkomsten – doelstellingen, indicatoren en opvolging
	RIZIV: Beroepsherinschakeling van personen in arbeidsongeschiktheid
	RSZ: Implicaties van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
	RSZ: Hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding op factuur in het kader van de sociale schulden (“artikel 30bis”)
	RSVZ: Bestrijding van de fictieve aansluitingen als zelfstandige door EU-burgers
	RVP: Ambtshalve onderzoek van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
	RVP: Financiering van de bijzondere pensioenstelsels
	RVP – RSVZ: Informatieverstrekking over de loopbaan en de toekomstige pensioenrechten
	RVA: Evaluatie van sommige anticrisismaatregelen
	HVKZ: Beheer en organisatie
	RSZPPO: Beheer van gelden voor rekening van derden
	Schadeloosstellingsfonds voor Asbestslachtoffers: werking en financiering

